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8' Reunião, em 6 ele maio de 1987
6' Reunião ele ~nda Pública (cont.)
Aos seis dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezoito horas, na

sala "D1" do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Subcomissão da Nacionalidade, da
Soberania e das Relações Internacionais, sob a
Presidência do Constituinte Roberto D'Ávila, com
a presença dos seguintes Constituintes: Aluízio
Bezerra - Vice-Presidente, Francisco Rollemberg, José Carlos Grecco, Samey Filho, Paulo Macarini, Milton Barbosa, Maurício Nasser e Sigmaringa Seixas. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou reabertos os trabalhos
da Sexta Reunião de Audiência Pública, versando
sobre o tema da "Soberania Nacional". Lembrou
aos presentes que seriam ouvidos dois convidados: representantes, respectivamente, da União
Brasileira de Informática Pública - Dr. .Jorqe
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Monteiro Fernandes, e da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, Dr, Nelson Torres Duarte. Concedeu, então, a palavra ao primeiro conferencista que, após uma rápida introdução,
apresentou um vídeo sobre a indústria de informática nacional e a reserva de mercado. Durante
a apresentação do filme o Constituinte Roberto
D'Avila passou a Presidência dos trabalhos ao
Constituinte Francisco Rollemberg. Após sua exposição, o Dr. Jorge Monteiro Fernandes respondeu às perguntas formuladas pelos Senhores
Constituintes Paulo Macarini, José Carlos Grecco
e Francisco Rollemberg, tendo este, no momento
em que questionou o visitante, sido substituído
na Presidência dos trabalhos pelo Constituínte Jo-
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sé Carlos Grecco. O Senhor Presidente em exercicio agradeceu ao convidado a sua colaboração
e, a seguir, concedeu a palavra ao segundo conferencista, Dr, Nelson Torres Duarte. Após sua exposição, o convidado respondeu às perguntas formuladas pelos Constituintes Paulo Macarini e
Francisco Rollemberg, tendo este, no momento
em que apresentou sua questão, mais uma vez
sido substituldo pelo Constituinte José Carlos
Grecco na Presidência dos trabalhos. Nada mais
havendo a tratar, às vinte horas e dez minutos,
Co Senhor Presidente em exercício agradeceu ao
convidado sua colaboração e encerrou a reunião,
cujo inteiro teor será publicado, após a tradução
elas notas taquigráficas e o respectivo registro datilográfico, no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. E, para constar, eu, Regina Beatriz Ribas
ti\ariz, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois
ele lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Constituinte Roberto D'ÁvOa, Presidente.

nio de Melo Soares, da ABED; Manoel Joaquim
Pereira dos Santos, da ABDI;Leandro Amaral Lopes, da Codeplan; José Gregório, do lLAN; Ivan
da Costa Marques, da Cobra, Etevaldo Siqueira,
da RNT; Cláudio Zamima Baína, SBC; Artur Pereira Nunes, da ABICOM; Amaldo Machado, da
Asbeme; Antônio Funaro Filho, da Prodesp. A Presidência da UBIPé exercida pelo Dr, Egidio Biank.
Passamos agora à apresentação do video e deixaremos todo o espaço restante aos debates.

(Projeção)
(Durante a projeção do vídeo, o Presidente passa a Presidência dos trabalhos ao Constituinte
Francisco Rollemberg).
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Está inscrito, para debater com o Dr. Jorge
Monteiro Femandes, o Constituinte Paulo Macarini, a quem passo a palavra.

O SR. CONSmUlNTE PAULO MACARINI Sr. Presidente, ilustre Prof. Jorge Monteiro FernanO SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Hades, Srs. Constituintes, Senhores e Senhoras, por
vendo número legal, delaro reaberta a sexta reuocasião da audiência do Ministro Renato Archer,
nião de eudíêncía pública, da Subcomissão da
relativamente aos aspectos da informática, foram
!'!acionalidade, da Soberania e das Relações Interfocalizados aqui alguns temas. Gostaria de colonacionais.
car, pelo menos, dois deles à apreciação' do ilustre
Ouviremos hoje o representante da UBIP,Jorge
palestrante, para que possa servir de parâmetro
Monteiro Fernandes, que falará sobre soberania
e orientação ao trabalho que a Assembléia Nacioe reservas de mercado. Depois, às 18 horas, Nelnal Constituinte está realizando. Tenho me lamenson Torres Duarte falará sobre soberania e protado, com meus colegas de Comissão e com
postas internacionais sobre patentes.
a própria Mesa Diretora da Assembléia Nacional
O convidado terá vinte minutos para a expoConstituinte sobre o fato de que o espaço resersição e depois será interpelado pelos Constituinvado ao trabalho de nossas Comissões, para autes,
diências públicas, é relativamente curto, creio que
Antes de pedir a S. S' que comece a sua confedeveria ser prorrogado, para que as autoridades,
rencia, convido o Constituinte Francisco Rollemos Ministros de Estado tivessem melhores condilberg para participar da Mesa. S. Ex" deverá assuções de proporcionar à Assembléia Nacional
mir, dentro de pouco tempo, a Presidência, no
Constituinte uma visão panorâmica do Brasil, que
meu lugar,
se projeta e se prepara para construir a sociedade
Concedo a palavra ao Sr. Jorge Monteiro Ferdo século XXI.
nandes.
Relativamente à reserva de mercado, com a
qual quero declarar que concordo em gênero,
O SR. JORGE MONTEIRO FERNANDES A União Brasileira de Informática Pública, em pri- número e grau, foram levantados pelo menos dois
aspectos que reputo importantes, e sobre os quais
meiro lugar, agradece à Subcomissão da Nacioformulo duas indagações: a primeira delas é se
nalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, na pessoa do seu Presidente, Constituinte a reserva de mercado vai impedir o avanço cientifiRoberto D'Avila,aos demais membros da Subco- co-tecnológico de pesquisa na área de informática, impedindo ou impossibilitando que o Brasil
missão, aos Srs. Constituintes, Senhoras e Senhoacompanhe o desenvolvimento extraordinário,
res presentes.
A UBIP,nascida recentemente, congrega as or- sentido, notadamente, nos Estados Unidos da
ganizaçôes públicas que exercem atividade de in- América e no Japão.
A segunda indagação é relativa à questão do
formática a nivel federal, estadual e municipal.
preço de nossos aparelhos. Foram lançados, aqui,
A preocupação com a Constituinte não poderia
deixar ele ser real, tendo em vista que com o alguns números, dos quais não recordo os valores
trabalho que hoje se desenvolve nesta Casa, dis- absolutos, em uma comparação entre os preços
cute as idéias e os princípios gerais e as questões
dos produtos existentes no Brasil e os existentes
maiores da nacionalidade, entre as quais, evidenem outros países. Se levarmos em conta graus
temente, a informática, está presente na vida na- de comparação entre o Produto Interno Bruto e
cional.
o poder aqusitivo de cada povo, verificaremos
O documento, que vamos apresentar no vídeo,
que há, efetivamente, nesse aspecto, um processo
é um resumo das idéias principais da UBIP.Antes
que dificultará o acesso ao computador a uma
de fazer essa apresentação, mencionaremos os camada mais abrangente da sociedade brasileira.
integrantes da UBIP.
Gostaria de dizer, notadamente porque participei da luta "O Petróleo é Nosso", e depois, como
Não podemos também deixar de mencionar
jovem ainda, dos movimentos de rua, de consque as participações, em muitas das situações,
são pessoais, não envolvendo a própria organi- cientização da opinião pública, que me lembro
zação. Temos a participação do Dr. Walter Barelí, de duas antipropagandas contra a Petrobrás, que
se iniciava então. A primeira, por incrível que paredo DIESSE; Sérgio Otelo, do Prodasen; Raimundo
Nonato Botelho de Noronha, da ABDI; Milton Se- ça, divulgada pela própria Rádio Nacional, que
ligman, da Fundação Pedroso Horta; Mauro Farias pertencia ao Govemo, em noticiário do chamado
Dutra, ela Fundação Pedroso Horta; Marco Antô-_ "ReplSrter Esso", concluía dizendo: "Não importa

quem industrialize, refine ou produza o petróleo,
porque ele sempre será o petróleo do Brasil".
E até surgiu, no desmembramento da palavra,
ou do verbo "produza", que o petróleo, na verdade, ficaria com a última silaba usa.
O segundo grande argumento que se usava
na época era o de que se colocássemos no mercado um litro de água mineral, que não dependeria do refino, e da lavra, entre outras coisas,
por um preço bem superior ao do petróleo, fatalmente a empresa estatal, a Petrobrás, redundaria
em fracasso.
Mas a História nos provou, mesmo com as crises que se sucederam, que estávamos no caminho certo, porque a Petrobrás representa hoje,
uma das mais expressivas empresas do mundo,
dando ao Brasil, inclusive, segurança e tranquilidade,
Gostaria de conhecer, do ilustre conferencista,
o que pensa quanto a esses aspectos e, notadamente, o que a Assembléia Nacional Constituinte
poderia fazer, em termos de preservação da reserva de informática, no interesse de desenvolver
a pesquisa, a ciência e a tecnologia, consciente
de que o Brasil alcançará o lugar de destaque
que lhe está reservado no concerto das nações,
pelas suas próprias mãos e pelo esforço de seus
fllhos, exclusivamente. Muito obrigado.
O SR. JORGE MONTEIRO FERNANDES Nobre Constituinte Paulo Macarini, muito nos
honra a apresentação dessas questões, que nos
permite abordar, de modo amplo, três aspectos
da maior importância, não apenas por seu conteúdo, mas porque, muitas vezes, informações incompletas e até noticias falsas são veiculadas,
transmitindo à Nação brasileira idéia distorcida
sobre a indústria de informática no Brasil, e sobre
a reserva de mercado e, pondo em dúvida, em
alguns casos, a validade da politica nacional de
informática. A pnmeira é a da obsolescêncía, ou
seja, a política nacional de informática conduzirá
o Brasil a uma situação de atraso tecnológico.
Gostaria de apresentar, logo no início, nossa posição: não concordamos com essa posição e vamos expor os argumentos principais que sustentam nossa convicção.
Em primeiro lugar, as empresas multinacionais
adotam uma curva de obsolescência de seus produtos que vem de encontro a dois interesses principais. O primeiro deles está relacionado com o
tempo que o produto ficará no mercado, de forma
a que sejam pagos todos os investimentos realizados durante a pesquisa, desenvolvimento e a produção. E o segundo objetivo da curva de obsolescência de cada um dos produtos diz respeito à
manutenção da sua competitividade no mercado.
Um produto se toma obsoleto por esses dois motivos. A obsolescência não tem muito a ver com
a sua eficiência funcional. Para ficar no campo
da informática, existem vários casos no Brasil de
computadores declarados obsoletos que ainda
hoje estão funcionando.
A entrada da alocação de atraso tecnológico
tem por objetivo fazer comparações entre as partes que não se podem comparar. O que é obsoleto? Como se determina que algo é obsoleto?
Existe, hoje, na área de informática, um modismo,
por exemplo, que é o processador de 32 bIIts.É
algo um pouco fechado, é um processador que,
introduzido num computador, concede a essa
máquina maior velocidade de processamento. Is-
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para 90% dos compradores e usuários de
computadores, é absolutamente transparente. Se
eu comprar um computador de 32 bits, de 16
ou de 8, e levar para a minha casa, isto não vai
alterar a minha vida, e eu não vou saber distinguir,
pela sua funcionalidade, qual a. diferença. Mas,
se chegarmos hoje ao mercado e oferecermos
um computador de 8 bits, o brasileiro vai dizer:
não quero, é ultrapassado. Está-se pegando o
mercado pela vaidade.
É importante um processador de 32 bits, por
exemplo? E, quando estou operando em tempo
real, por exemplo, no Sistema Bacta, que controla
o tráfego de aeronaves. Isso é importante.
Será verdade realmente que os produtos brasileiros, gerados internamente por técnicos brasileiros são obsoletos? Não. Não é. Posso citar alguns exemplos recentes de produtos colocados
no mercado que têm absoluta igualdade, em nível
de perfonnance, com produtos do mercado internacional. Existe um programa comercializado
pela Scopus, o "cisne", que está ao mesmo nível
de um programa cuja comercialização vem sendo
tentada no Brasil por uma empresa americana,
a Microsoft. O programa Socks tem o mesmo
nível tecnológico do Programa Unix, da ATBT,
que não foi vendido no Brasil por pressão do
Departamento de Comércio Americano.
Perguntarão V. Ex"' por que não vendemos no
exterior?A venda de um equipamento de processamento de dados e de informática no exterior
não é como outra qualquer. Existe todo um suporte pós-venda que implica a manutenção de
uma infra-estrutura. Não é simplesmente entregar
o produto e ir embora.
Conversava eu, pouco antes de dar início a esta
apresentação exatamente sobre esse assunto. Um
dos primeiros problemas da indústria nacional
de informática foi implantar toda a infra-estrutura
de suporte ao cliente. Por que a reserva de mercado? Se não temos uma indústria sob controle
brasileiro - quando dizemos controle brasileiro,
não queremos dizer controle acionário - significa
que as questões tecnológicas são decididas pela
própria empresa, com liberdade. Por que é preciso
haver a empresa brasileira? Como é que um produto, alguma idéia que nasce dentro da universidade chega ao mercado brasileiro? Terá que
chegar através de uma empresa brasileira. Existem casos, no setor de informática, de pesquisadores brasileiros que levaram para empresas multínacíonaís, alguns anos atrás, idéias desenvolvidas dentro de universidades brasileiras, que não
alcançaram mercado. Temos hoje cerca de trinta
mil pessoas que trabalham no setor de informática - com certeza mais de dez mil de nívelsuperior - temos pesquisadores que, durante muitos
anos, viram suas pesquisas tendo como ponto
final uma gaveta, ou arquivo de uma universidade
e nunca alcançaram o mercado brasileiro porque
faltava o canal necessário à transformação da
idéia,do trabalho de geração tecnológica de brasíleiros em produtos necessários ao mercado, que
atendessem às nossas necessidades. Esse canal
é um só: a indústria que produza bens e serviços.
Quanto à questão do preço, o produto brasileiro
é, todos dizem, duas, três vezes mais caro do
que um produto do mesmo nível que está sendo
comercializado hoje nos Estados Unidos, na França, no Japão. Vou contrariar esta afirmação: ele
é mais do que isso. É vinte, trinta vezes mais
50,

caro. Não concordo em fazermos comparação
de preço. Vamos comparar com o poder aquísítivo.Mas não é somente computador não. E carro
também. Quantas horas de trabalho são necessárias para se adquirir um carro no Brasil? E esse
mercado está integralmente à disposição das
muitinacionais. Aliás, é um fato singular: fizemos
reserva de mercado para multinacionais. Comparemos o preço: de quantas horas de trabalho precisa uma secretária para comprar um carro no
Brasil? E de quantas horas de trabalho precisa
uma secretária americana para comprar um carro
equivalente? Com quinze dias de trabalho, uma
secretária americana compra um computador
pessoal. Eu não compro um computador pessoal
nem com três meses de trabalho.
Houve um estudo encomendado pelo Governo
do México,que foi desenvolvido por um brasileiro.
A questão é a seguinte: no Méxiconão há política
nacional de informática, nem indústria nacional
de informática; não tem nada disso, e a realidade
de preços dos produtos de informáticca é exatamente igual à do Brasil. Um pesquisador mexicano perguntou: por quê? O trabalho foi conduzido por pesquisador brasileiro, na Copi, no Rio
de Janeiro, e a resposta foi: o que custa caro
é a comercialização. O México não tem indústria
de informática.
Última questão: o que pode fazer a Constituinte
para preservar, desenvolver a ciência e a tecnologia? Aprimeira colocação é considerar que o mercado brasileiro é um patrimônio nacional. Por
quê? Não estamos advogando, de forma alguma,
que o Brasilfeche as fronteiras para todas e quaisquer iniciativas, bem, como o avestruz, e passemos a fazer absolutamente tudo. 1550 é equivocado e, além dos mais, é tremendamente errado.
O que se deseja é que esse mercado seja considerado patrimônio nacional e caiba ao País decidir,
de forma democrática, autônoma, como usá-lo.
Se eu tiver a pesquisa e não tiver um mercado
à minha disposição, continuarei fazendo pesquisas, terei pessoas competentes, terei resultados
ao mesmo nível daqueles alcançados no exterior,
mas o povo brasileiro nada ganhará com isso.
Por que não ganhará? Porque as teses vão terminar dentro de um gaveta. Por quê? Na hora em
que compro um produto estrangeiro, estou remunerando um pesquisador estrangeiro. Quando
compro um produto fabricado no Brasil, estou
pagando em cruzados a pesquisadores brasileiros, e a operários brasileiros. Posso pagar duas,
três vezes mais caro, mas estou pagando tudo
em cruzados, estou gerando emprego. Se quisermos desenvolver o País, teremos que desenvolver
o emprego. Queremos emprego apenas de operários? Se o objetivo brasileiro for, por exemplo,
não ter emprego para engenheiros, não se produzem mais engenheiros, fecham-se as Universidades de Engenharia.
Esse é um princípio importante, a preservação
do mercado como patrimônio. Não é nada de
extraordinário querermos para nós o nosso mercado.
Assistimos hoje a um guerra entre 05 Estados
Unidos e o Japão. O que está em jogo? O americano quer entrar no mercado japonês, e o japonês
diz: "Não deixo você entrar".
Fizemos a reserva de mercado, inscrita em lei,
de oito anos. O Japão fez de quinze anos; muito
mais forte, portanto. QuirJZe anos de reserva de
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mercado, e ainda hoje o mercado japonês não
é totalmente aberto. Só para citar um exemplo,
o Japão proibiu a formação de joint-ventures.
O curioso é que, recentemente, o govemo americano vetou a compra da FairchUd por uma empresa estrangeira. Por quê? Para preservar o seu
mercado. Hoje, existe nos Estados Unidos uma
série de anúncios de empregos para a indústria
de informática, em que um dos itens é ser cidadão
americano, para poder trabalhar nessa empresa
de alta tecnologia.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Carlos Grecco, para debater.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS GRECCO - Sr. Presidente, ilustre palestrante Jorge
MonteiroFernandes, todos sabemos que os maiores opositores à nossa reserva de mercado são
05 americanos. Todos sabemos também que os
americanos, em muitos produtos, adotam a reserva de mercado no seu país. Gostaria de indagar
ao ilustre expositar se tem conhecimento da reserva de mercado que os americanos adotam também na informática e de como eles procederam
para adotá-la.
O SR. JORGE MONTEIRO FERNANDES O curso da História, muitas das vezes nos explica
isso. Vou dar um exemplo típico. Ninguém fala,
por exemplo, em reserva de mercado da indústria
aeronáutica no Brasil. Não se fala nisso. Por que
não se fala? Porque existe um dispositivo do Governo, segundo o qual ele próprio tem o poder
de dizer sim ou não às importações de aeronaves
pelo Brasil - poder esse que é exercido pelo
DAC, que pertence ao Ministério da Aeronáutica.
Logo, de forma extremamente inteligente, o Ministério da Aeronáutica utilizou esse poder, que já
existia,que era anterior inclusive à criação da Embraer, para a1avancar a Embraer.
Não existe uma lei de reserva de mercado para
a aeronáutica; existe, um fato.
Os americanos, durante muito tempo, gozaram
de ausência quase que total de concorrentes a
nível internacional. Saíram da guerra com toda
a sua indústria solidamente implantada, a Europa
arrasada, sem nenhum oponente comercial. Tendo recursos, e durante muito tempo os Estados
Unidos não tiveram qualquer preocupação de rivalidade no campo industrial. Sem sombra de
dúvida, eram o país líder.
Constatamos hoje que esta situação não é mais
verdadeira. O Japão está demonstrando isso. Os
Estados Unidos já estão sendo afrontados, tecnológica e industrialmente, por outros países, o que
há vinte anos não acontecia.
Em 1985, o Governo Reagan encomendou
uma análise de vários setores da vida econômica
.americana. Um dos-pontos que foi levantado foi
o de que as empresas do setor de informática
estavam perdendo competitividade frente aos .ktponeses principalmente. Houve uma proposta,
que foi imediatamente aceita pelo Presidente Reagan, e resultotrna alteração da Lei J\ntitruste, de
forma que fosse consentida a formação de associação entre empresas ámericanas - consórcios
- para aquilo que se chama pesquisa pré-competitiva.Qual foi a estratégia americana? Não precisou, durante várias décadas, de se-proteger porque não havia concorrenfes. Quando começou
a haver concorrência, uma das providências foi
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a modificação da LeiAntitruste. Hoje,temos enorme número de consórcios de pesquisas, uma delas a NCC.
O objetivo é manter a competitividade amerícana no setor de informática. São 21 empresas
americanas consorciadas, cuja sede está no Texas. Essa foi uma das atitudes tomadas. A outra
foi o Governo americano vetar, por exemplo, a
venda da Fairchild. Vetou, simplesmente. Está
usando aquilo que o "Buy American Act" permite.
!'los Estados Unidos, por exemplo, nenhum órgão
de governo pode comprar alguma coisa que seja
integralmente produzida no exterior. Esta lei é
bem mais efetiva do que a Resolução n' 9, do
CDE, que tivemos na década de 70, e dizia mais
ou menos a mesma coisa. Mas não a cumpríamos.
O Governo é um dos grandes compradores
dleequipamentos não nacionais. O americano faz
essa reserva.
A Honda, por exemplo, estava tomando todo
CImercado americano da HarleyDavidson, recentemente. Foi vetada a importação de motocicletas
ai partir de certa cilindrada. Foi fechada, vedada
ai importação, exatamente das motocicletas produzidas pela Harley Davidson. Portanto também
os americanos fazem reserva de mercado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
--Alguns dos presentes deseja formular pergunta
aioProf. Fernandes? (Pausa.) Passo, então, a Presidência ao Constituinte José Carlos Grecco, para
que eu possa trnbém argüir o ilustre palestrante.
Prof. Jorge Fernandes, visitando-nos, ontem,
o Ministro Renato Archer, nos deu uma aula, com
muita proefíciêncía, sobre a política de informática
que o Brasil adotou recentemente. Acredito que
<I sua palestra e a do Minstro Renato Archer se
somaram, e será profundamente útil para nós,
Constituintes, continuarmos a luta na defesa do
mercado de informática no País. Permita-me, portanto, que eu desça a alguns detalhes de ordem
eminentemente prática - coisas até singelas do
dia-a-dia.
Disse () Sr. Minisro Renato Archer que nós, no
Brasil, já temos 400 fábricas de microcomputadores, produzindo as mais variadas espécies e
com diversas qualificações. Ora, isso, de certa
forma, tem sido útil para o desenvolvimento da
informática no País, mas tem também confundido
a opinião daqueles que, não tendo melhor conhec:imento do problema de informática, deseja adquirír, por exemplo, o seu computador pessoaI.
E um exemplo. Pessoalmente, decidi ouvir alguns
técnicos em informática, para me orientarem na
aquisição de um computador. Confesso que não
recebi duas orientações idênticas das pessoas
'com quem conversei.
Ontem, no depoimento do Sr. Ministro Renato
Archer, o Constituinte José Costa, que também
nêo é técnico em informática e que adquiriu um
computador por orientação de um amigo seu,
diziaque teve uma das peças do seu computador
queimada, estragada. Não funcionava. Ele procurou a empresa, para que fizesse a reposição, a
reparação da peça. A empresa, então, informou
que dispunha da peça, mas não poderia cedê-Ia
porque estava como reserva, para os futuros computadores que ela iria fabricar. Posteriomente, ele
descobre que essa pecínha queimada era fabrícada nos Estados Unidos e que o computador
não tinha o índice de nacionalização que a empre-

sa apregoava. O Constituinte José Costa ameaçou
enviar esse computador à SEI, para que ele lá
fosse estudado, e a empresa prestasse, então, esclarecimentos à SEI, porque o índice de nacionalização não correspondia ao declarado. A empresa, temerosa, decidiu recompor, consertar e devolver o computador em condições de funcionamento.
Esse é um problema que estamos encontrando
a todo instante. A multiplicidade de fabricantes,
de marcas, não será prejudicial ao mercado brasileiro e à própria informática, levando-a ao descrédito perante os consumidores?

o SR. JORGE MONTEIRO FERNANDES Uustre Constituinte, gostaria de abordar, inicialmente, a questão do índice de nacionalização.
O CDI,por exemplo, tem uma equação, uma fórmula para calcular o índice de nacionalização.
Pode-se calculá-lo agregando-se os valores dos
componentes nacionais, dos componentes importados, e dali se retirando o índice. Partilho da
idéia de que essa forma de calcular é falsa e leva
a desvios. O que é importante e primordial é o
trabalho de concepção e projeto. O que é preciso
é ser competente, conceber e projetar o produto.
Se nós abrirmos uma série de equipamentos, sejam eles produzidos no Brasil ou produzidos, por
exemplo, nos Estados Unidos, se comprarmos
equipamentos americanos, vamos encontrar uma
série de componentes produzidos em Taí-Wan,
em Singapura. Não são produzidos nos Estados
Unidos. O que está por trás disso? É o exato
conceito do mdíce de nacionalização. E o que
é importante? Se pegarmos um equipamento de
informátJca, vamos ver que a parte física, aquela
que se pode somar, não atinge mais do que 40%
do valor daquele equipamento. No mínimo, 60%
estão naquilo que se chama tecnicamente de 50ft
ou de uma outra forma, programas. É a parte
invisível. Está no trabalho de concepção no projeto e desenvolvimento do produto. Se eu somar
os valores de todos os componentes, não chego
ao valor de venda do produto. Pergunto: o que
é importante? Colocar um dispositivo fabricado
no Brasil ou projetar, conceber o equipamento
no Brasil? Se eu projeto, se concebo, decido se
compro o dispositivo no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na China, ou se compro onde
for disponível. Mas isso se planejo, se desenvolvo
esse produto. Se não concebo, não desenvolvo,
não tenho outra altemativa a não ser aceitar aquele componente imposto por quem me vendeu
a tecnologia.
. Por exemplo, quando faço a compra de um
pacote tecnológico fechado, a indústria que realiza esse tipo de compra não tem competência
de alterar, de trocar nenhum componente daquele
produto, por que ela não o planejou e, portanto,
não sabe exatamente porque aquele componente
ali está. Se perguntarmos hoje se toda a parte
física dos computadores brasileiros é integralmente produzida no Brasil, a resposta será não.
Não é. Existe um número enorme de componentes que são importados. Basicamente, constituem aquilo que se chama vulgarmente de chJps.
É importado um número bem grande desses dispositivos. Se fizermos a conta, exclusivamente somando, não vamos ter o índice de nacionalização,
mas um produto que foi concebido, desenvolvido,
projetado e fabricado no Brasil.E a empresa livremente fez a opção do componente a instalar.

Quanto à diversidade de produtos, acho que
ela é extremamente salutar, porque uma das características de uma sociedade aberta é a multiplicidade. Se queremos multiplicidade política, democracia política, teremos também uma democracia no mercado. Por que teremos só duas ou
três empresas? A realidade econômica não é esta
no mercado de informática, as empresas são novas. Daqui a cinco, seis anos, as mais competentes vão ficar.
Como comprar um computador? Ainda bem
que, quando vou procurar saber como comprar
um computador, converso em português. Antigamente eu conversava inglês, para poder decidir
qual o computador que iria comprar. Hoje,já converso em português, tenho os manuais em português. Já temos computador em português, com
cedilha, com toda a nossa acentuação, coisa que
antigamente não existia. Não se pode também
ocultar que temos problemas no setor de informática. No setor industrial, existem desvios, não há
a menor dúvida, porque não poderíamos imaginar
fosse diferente. Mas o saldo é amplamente favorável à reserva de mercado. Além desse caso da
peça quebrada, eu citaria apenas um exemplo:
a Sucesu, sociedade que reúne, congrega os
usuários de computadores, nasceu de um grupo
de usuários de computadores IBMque estavam
insatisfeitos com o atendimento daquela empresa. Além do mais, tinha havido aumento de preço
na manutenção e no aluguel das máquinas IBM
no Brasil.Então, esses usuários de computadores
IBM se reuniram - naquela época, só existiam
o IBM e a Burroughs - e fundaram a Sucesu
que aí está. Hoje, inclusive, ela tem posição um
pouco fora. Não pensem V. Ex'" que as rnultínacionais dão atendimento de cem por cento. Isto
não existe. Se formos fazer uma pesquisa, encontraremos equipamentos também de empresas
não nacionais que apresentam problemas desta
natureza. Com uma diferença: elas não dizem.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG - De certa forma V. S' respondeu, mas
ficaram duas dúvidas. Há um aforisma latino que
diz: quod abundat, ROR nocet, Quando existe
demais não existe o que há de melhor, o mais
prático, o que resolve.
V.S' imagine que estivesse nesta Subcomissão,
nesse instante, algum representante da Comissão
de Defesa do Consumidor. Ficaria escandalizado,
ouvindo-me dizer que oitenta e cinco por cento
desses produtores, possivelmente, não sobreviverão, porque a concorrência vai ser grande, alguns grupos vão-se firmar; alguns computadores
vão-se revelar melhores. Mas o consumidor brasileiro, que ainda não está habituado a consumir
informática, precisa saber quais os computadores
que merecem mais credibilidade, quais os que
não chegarão, mais adiante, no mercado, para
que não compre esses monstrengos, tendo-os
em casa sem poder mantê-los, ou que se tomem
obsoletos por falta de fabricação. Não sejam mais
fabricados. Não existam. O consumidor precisa
ser defendido também no setor de informática.
O SR. JORGE MONTEIRO FERNANDES Concordo integralmente em que o consumidor
deve ser defendido. Vou citar um exemplo. Vivi
dois anos fora do Brasil, recentemente na Itália.
Por dois anos consecutivos, eu e minha mulher
fazíamos as compras normais de mercado, em
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feira. Comprávamos peixe, camarão, ostra em feira. Em dois anos, nunca vimos nada podre, nada
estragado em qualquer supermercado de Roma.
De volta ao Brasil, o primeiro impacto que tive
foi o número de produtos estragados que encontramos nos supermercados. Quem chega por
exemplo, em qualquer supermercado, sábado,
por volta das 17 ou 18 horas, para comprar certas
mercadorias enfrenta um processo de escolha
terrível. Há um profundo desrespeito ao consumidor, no Brasil, em todos os setores.
Ninguém reclama, por exemplo, do carro brasileiro, que é de longe, muitas vezes pior que o
carro que a própria Volkswagenexporta. Ninguém
reclama disto. Ninguém reclama de outros equipamentos, que não têm a mesma qualidade se
comparados com o produto estrangeiro.
Dou outro exemplo a V. Ex"': comprei e trouxe
quatro cartuchos de gilete da "Itália. Estou usando
o primeiro cartucho há quatro meses. Desafio
qualquer de V. Ex'" que tenha comprado um cartucho de gilete no Brasil, que o use por quatro
meses. Gilete não é computador.
Então, a questão não é só da informática.
Existe um desrespeito geral ao consumidor no
Brasil.Basta vermos os bromatos e outros produtos que existem e são recolhidos, mas realmente
nada acontece. O problema não é privativo da
informática. E digo mais: o padrão de qualidade
dos produtos de informática está algumas vezes
acima do padrão de um supermercado, de um
carro produzido pejas multinacionais no Brasil.
Basta comparar. Não é ótimo, não tem o padrão
intemacional, muitas vezes, mas, se compararmos com outros produtos colocados no mercado
brasileiro, não produzidos por empresas brasileiras, mas por empresas multinacionais, a situação
é muitas vezes pior.
A questão de falência das empresas, no regime
capitalista, é normal. Quantas empresas nascem
e morrem? Em qualquer setor, e também no setor
de informática. Se formos para a indústria aeronáutica, verificaremos que algumas empresas
nasceram e morreram. Se formos para o setor
de eletrodomésticos, por exemplo, o de televisão
ocorre o mesmo. Quem não se lembra da RQ
Colorado, que produzia televisão? Desapareceu
do mercado brasileiro por uma questão tecnológica. Quando o Brasil, resolveu implantar, antes
da Copa do Mundo do México, um sistema de
1V em cores, por uma decisão política, o que
ocorreu? Só uma empresa multinacional tinha
capacidade de fabricar o produto no tempo exigido politicamente. Anos depois, todo o setor elétrico e eletrônico de entretenimento foi desnacionalizado. O que ganhamos? Televisão em cores,
mas perdemos toda uma competência tecnológica. Perdemos um conjunto de brasileiros que
trabalhavam no setor elétrico e eletrônico com
real competência. Não há mais esses técnicos.
Temos, porém 1V em cores. Não sei o que é
mais importante.
(O Constituinte Francisco Rollemberg reassume a Presidência dos trabalhos.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Prof. Jorge Monteiro Fernandes, a Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais agradece a V. S' a contribuição que traz nesta tarde, para nós, Constituintes.
Em nome do Presidente, Roberto DÁvila, agradeço-lhe pelo documento que nos foi enviado, e
já se encontra nas mãos do nosso Relator que,

no momento, não está presente por motivo de
saúde. Mas posso assegurar-lhe que, com as notas taquigráficas da sua palestra, do debate e com
o trabalho que nos foi enviado pela UBIP, haveremos de encontrar bons subsídios para a elaboração da nova Constituinte que o Brasil tanto espera.
Muito obrigado a V. S' (Palmas.)
Concedo a palavra ao Prof.Jorge Monteiro Fernandes. para que faça suas considerações finais.
O SR. JORGE MONTEIRO FERNANDES Como mensagem final, gostaria de registrar que
é extremamente importante o conceito de que
o mercado brasileiro é um patrimônio da Nação.
É fundamental este conceito e que, democraticamente, o País decida utilizá-lo para que tenhamos
efetiva soberania.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Muito obrigado a V. S'
Teremos em seguida, outra palestra, a cargo
do Sr. Nelson Torres Duarte, que falará sobre
Soberania e Tratadoslntemacionais sobre Patentes. Pergunto a V. S', Prof.Jorge Monteiro Fernandes, se gostaria de participar. Mas fique inteiramente à vontade.
O SR. JORGE MONTEIRO FERNANDES Estou à disposição da Subcomissão. Será um
prazer e uma honra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Está suspensa a presente sessão. Dentro de
cinco minutos, ela será reaberta, para ouvirmos
o Prof. Nelson Torres Duarte.
(Suspensa a sessão.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Após o breve interva-Io,Srs. Constituintes, vamos dar início à segunda parte da 6' Reunião
de Audiências Públicas da tarde de hoje, concedendo a palavra ao Sr. Nelson Torres Duarte, que
falará a respeito de Tratados Internacionais sobre
Patentes. (Pausa.)
O SR. NELSONTORRES DUARTE -Sr. Presidente, Srs. Constituintes, espero que a minha palestra, de alguma maneira, traga conhecimento
aos deputados constituintes, e com isto S. Ex'"
possam, amanhã, decidir com base em melhores
conhecimentos a questão da patenteabilidade da
lei das patentes no Brasil.Sou Presidente da A1amac, uma associção de laboratórios de capital
nacional, formada justamente para que pudéssemos, assim agrupados, ser mais autênticos e nos
defendermos do poder das multinacionais que
atuam no setor.
Há poucos dias lia em "O Globo" que desativaram o Forte de Copacabana, que agora é apenas um local de turismo.
Verificamos que a soberania nacional não está,
há muito tempo, baseada na força e sim no resguardo da tecnologia e da não-patenteabilidade.
Uma nação emergente, como a nossa, que agora
mais do que nunca busca o seu destino, tem
necessidade de se libertar das patentes, verdadeiras leis obscurantistas.
Bem fizeram as nações desenvolvidas do mundo que só adotaram o regime de patente e agora refiro-me especificamente ao mercado da
indústria farmacêutica - quando já tinham suficiente conhecimento tecnológico, já dominavam
todos os estágios da química e da indústria farma-
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cêutica e optaram pela patenteabílídade dos insumos e das fórmulas farmacêuticas.
Para que V. Ex'" tenham uma idéia de quanto
custou a estas nações chegarem a este resultado,
vou dizer que a Alemanha só em 1968, quando
tinha assegurado sessenta e cinco por cento do
mercado interno, adotou a patenteabilidade dos
fármacos e dos produtos farmacêuticos.
A Suíça só adotou a patente em 1967, quando
se havia transformado no maior mercado exportador de fármacos e produtos químicos e farmacêuticos.
O Japão, só em 1976, quando se tornou o
segundo exportador do mundo, adotou o regime
emde patenteabilidade.
A Itália, só em 1984, a fim de entrar no Mercado
Comum Europeu, adotou o regime de patenteabilidade.
Finalmente, a Suécia em 1978, há dez anos
apenas.
O que vemos no Brasil é um afã de se patentear
fármacos e produtos químicos. Isso levaria a indústria emergente do Brasila um verdadeiro caos.
Devo dizer, para que V. Ex' tenham idéia, que
no Brasil, dos 1.500 itens que usamos para transformar em produtos farmcêutícos e intermediários para produtos químicos, só 200 são fabricados no País.ANação é extremamente dependente
da importação de fármacos e produtos químicos
para fabricar os seus próprios produtos farmacêuticos.
Temos o exemplo muito recente da Guerra das
Malvinas, quando a Inglaterra, através de seus
contatos políticos e diplomáticos, colocou obstáculos para que grandes nações exportassem para
a Argentina os intermediários para fabricação de
produtos finais farmacêuticos. Quem, nessa altura, socorreu a Argentina foi o Brasil. Quem ganhou a Guerra das Malvinasnão foram realmente
as corvetas, os canhões ou aviões; foi muito mais
a falta de remédios, pois sem eles a população
perece.
A indústria farmacêutica nacional e a indústria
química nacional são pouco conhecidas e são
obscurecidas pelo próprio movimento das empresas multinacionais. Esquecem que esta indústria
farmacêutica luta com as maiores potências do
mundo no campo industrial farmacêutico. No
Brasil, estão fixadas as oitenta maiores empresas
do mundo na fabricação de produtos farmacêuticos. Tenho certeza de que, se a indústria farmacêutica estivesse emergente, teria assegurado para si o mesmo que a Leide Informática assegurou.
O Brasil não se tornará independente enquanto
não for capaz de fabricar nacionalmente os produtos essenciais à saúde. A saúde não se esgota
no médico, no serviço social, não se esgota nos
serviços de saúde. Ela é completada com a medicação. E esta transformação de produtos quimicos em produtos farmacêuticos, as indústrias nacionais são bastante competentes para realizar
todos os estágios da fabricação.
A indústria situada no Brasil é ainda incipiente,
quando se trata dos novos fármacos, pois dependem de pesquisa muito intensa e muito forte,
de uma tecnologia que se vai aprendendo e desenvolvendo pouco a pouco. É um trabalho conjunto entre a faculdade, a universidade, as indústrias e a emgenharia química. No Brasil já se faz
muito, e a Unicamp é uma das universidades que
mais trabalhado para que se crie uma tecnologia
brasileiraprópria, desenvolvendo os fármacos. Até
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hoje já desenvolveu vinte e seis rnacos novos,
que são utilizados nos medicamentos da Rename,
distribuído pela Cerne.
A indústria farmacêutica nacional hoje vive como viveu a do Japão, da Itália, da Alemanha É
uma indústria que chamaria de copista, pois o
que faz é copiar tudo da multinacional.
Buscamos nos mercados os mesmos produtos
químicos e reproduzimos no Brasil os produtos
farmacêuticos fabricados pelas multinacionais.
Aliás,só podemos fazê-lo porque, em 1969, houve
uma lei que acabou com a patenteabilidade das
fórmulas e da fabricação dos produtos químicos.
Hoje, os produtos farmacêuticos e químicos não
são patenteáveis e a nossa luta é para que esta
lei permaneça, porque é condição slne qua non
para o progresso desta indústria.
Para que V. Ex-' possam ter uma idéia do que
é a indústria famacêutica e do que representa
o Brasil no mercado mundial, eu deveria citar
alguns números, No momento, quero situar a
Companhia Nacional. Até hoje ela não foi capaz
de se aprofundar, desde 1969, em pesquisa, por
mais de uma razão. Irucialmente, porque a indústria farmacêutica no Brasil não é rentável. Trabalhamos sob um severo controle de preços do
CIP, e a verticalização de uma indústria depende
de investimentos largos em engenharia química,
em químicos, em pesquisas, e assim por diante.
A indústria nacional, não tendo a rentabilidade
adequada, não pode pesquisar, como seria o nosso desiderato. Precisamos no Brasil, para a indústria química e a indústria farmacêutica, de uma
política de preços estável, permanente, adequada,
a fim de possibilitar-lhes rentabilidade adequada
e poderem, então, como disse, desenvolver pesquisas na busca de novos fármacos.
Com meus cabelos brancos, sou um velho da
indústria farmacêutica. Lembro-me bem dos idos
de 1945, quando a indústria farmacêutica nacional foi atropelada, no final da guerra, pela internacional. Ela chegou com todas as vantagens, importando fábricas inteiras, sem qualquer cobertura cambial, instalando-se com todo o poderio,
com toda a tecnologia, e derrubando, uma por
uma, as, indústrias farmacêuticas brasileiras que,
naquela época, detinham 70% do mercado nacional. Em 1945, a indústria nacional vendia 70%
e a multinacional 30%. Pouco a pouco, foram
absorvendo o mercado às custas dessa tecnologia, às custas do dinheiro investido em marketing, às custas de uma massificação do mercado.
QuandClse diz que "o que é Bayer é bom", crê-se
que apenas as multinacionais são capazes de fazer
produtos farmacêuticos bons, embora a indústria
nacional possa competir, de igual para igual, na
sua fabricação.
Estarnos atrasados no desenvolvimento de pesquisa, mas não na fabricação dos produtos farmacêuticos, que consiste apenas em juntar os diversos produtos químicos e transformá-los em farmacêuticos. Estamos perfeitamente capacitados
para desenvolver esse estágio.
Uma lei da Sumoc trouxe esse desenvolvimento
da indústria rnultínacíonal, que acabou com a
nossa indústria farmacêutica. Ela optou por comprar os laboratórios nacionais em vez de, pouco
a pouco, ir instalando a sua própria indústria. Então, um por um, entre quarenta a quarenta e cinco
grandes laboratórios nacionais foram sendo absorvidos pela empresas multinacionais; ~m por

um, eles caíam na guerra, o que foi um desastre,
porque naquela época também começávamos a
fazer pesquisa.
Os laboratórios eram muito grandes, com nomes conhecidos, como VitalBrasil, Oswaldo Cruz,
enfim, homens dedicados, pesquisando em laboratórios. De lá para cá, a indústria multinacional
adquiriu quarenta a quarenta e cinco laboratórios,
e pouco 11 pouco a indústria nacional foi perdendo
terreno.
Hoje estamos reduzidos a uns míseros 17%
do mercado. A indústria nacional está absolutamente emprobrecida. Se estamos nesta Subcomissão, batendo às portas da Constituinte, é para
que esta lei de não patenteabilidade resista aos
ataques das multinacionais, ao seu Iobby feroz.
Há pouco tempo, realizaram, no Rio de Janeiro,
o I Congresso Internacional de Lei de Patentes
sobre Indústria Farmacêutica. Foi justamente o
Brasil o escolhido porque, como sabemos, é o
país líder da América do Sul, e nenhuma nação
sul-americana adota o sistema de patentes. No
Paraguai, faz muito tempo, tentaram conseguir
a patenteabilidade de produtos farmacêuticos. Industriais farmacêuticos da Alanac, movimentamo-nos e fomos ao Paraguai falar com o Presidente Stroessner, com os deputados, com todo
mundo, para convencer as autoridades paraguaias no sentido de que não adotassem o regime
de patenteabilidade. Sena colocar o primeiro pé,
subir o primeiro degrau, para depois convencer
o Brasil a fazer o mesmo.
Ouvi do palestrante que falou sobre informática
que no México não há a mesma lei que há no
Brasil. Mas na indústria farmacêutica ocorre absolutamente o inverso. O México dá apoio total à
indústria farmacêutica de capital nacional. É a
indústria farmacêutica brasileira de capital nacional que vem à presença dos constituintes, para
dizer que uma das maneiras de fazer crescer a
nossa indústria é criar uma lei que determine ao
Govemo brasileiro, na compra de medicamentos,
dar preferência à indústria nacional.
Ainda há pouco também foi citada uma lei,
nos Estados Unidos, um ato do Governo americano que dá preferência - chama-se American
Buy - à compra de artigos nacionais. No Brasil,
parece que temos pudor em ter uma lei igual
a essa e discriminar - por que não? - a favor
da indústria nacional emergente.
A Ceme, por exemplo, junto com o Inamps,
compra seiscentos milhões de dólares, por ano,
em produtos farmacêuticos. O que custaria esta
Constituinte elaborar uma lei privilegiando a indústria nacional nas compras do Governo? Nada.
Esta batalha não é só minha. É também do Ministério da Saúde, da Cerne. O interesse do Ministério
da Saúde existe; estão batalhando para que a indústria nacional - vendendo seiscentos milhões
de dólares por ano em medicamentos - se fortaleça e possa realmente desenvolver uma tecnologia de ponta capaz de superar as empresas multinadonais.
É indispensável que a Constituinte aborde este
tema, porque, senão, daqui a pouco estaremos
totalmente acabados.
Quem tem 17%, para chegar a 15%, a 13%,
a 12% ou % não é nada. Dentro de pouco tempo,
se os próprios brasileiros não vierem em socorro
da indústria nacional, onde os médicos são brasileiros e as farmácias também o são, o produto
nacional acabará.
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Quando, na Associação, nos separamos - porque a associação de classe era uma só, abrangia
as multinacionais e as nacionais - quando nos
dividimos, foijustamente para que se tivesse liberdade e autenticidade para vir a esta Casa - não
só como presidente da associação de classe, mas
como presidente de um laboratório de capital nacional - perante V. Ex", para falar desinibidamente.
É preciso que V. Ex" saibam o que é uma
indústria nacional.
Vou dar-lhes alguns dados do faturamento da
indústria farmacêutica no mercado mundial. Em
produtos farmacêuticos são oitenta e oito bilhões
de dólares. No momento o Brasil ocupa o sétimo
lugar em consumo de drogas no mundo. Faturamos um bilhão e oitocentos mil dólares por ano
em produtos farmacêuticos - é o consumo brasileiro. Desses, seiscentos milhão são para a Cema.
O Brasil é o sétimo, mas, em matéria de consumo,
somos o décimo oitavo país consumidor de drogas. Estamos atrás da Argentina; depois de nós
só há - parece - a Índia. O consumo é muito
baixo; são treze dólares por mês que cada brasileiro consomo de produtos farmacêuticos, enquanto na Argentina são trinta e sete dólares por
pessoa. O que as indústrias multinacionais ganham, em termos de lucro, seja no Japão, na
Alemanha, na Suíça, em qualquer dos países
adiantados, é uma verdadeira fábula. No Brasil,
lucram através da importação de produtos químicos resultado de suas próprias descobertas. Como não há parâmetro no mercado para saber
se esse produto é caro ou barato, e ele é patenteado lá fora. Não ganham na lucratividade, vendendo no Brasil, mas ganham no superfaturamento.
Enquanto as empresas brasileiras estão descapitalizadas, as empresas multinacionais estão firmes, porque o prognóstico do Brasil, neste campo, é de que no ano 2000 seremos o segundo
ou terceiro no mercado mundial de produtos farmacêuticos. Em vez de vendermos um bilhão e
oitocentos mil dólares, estaremos vendendo vinte
bilhões de dólares.
As multinadonais não sairão do Brasil. Elas
vão ficar aqui, mesmo perdendo dinheiro, até que
desapareçamos ou voltemos ao mercado. Podemos voltar ao mercado. Não sou xenofobista a
ponto de dizer que as multinacionais devem ir
embora, porque elas contribuem. Mas acho que
o equilíbrio ideal seria que detivéssemos cinqüenta por cento e elas cinqúenta por cento do mercado. Isso, repito, pode ser feito, se o Governo assim
o desejar, bastando que ele dê preferência na
compra às empresas nacionaís.
Para que V. Ex-' tenham uma idéia, só a firma
Johnsson & Johnsson vende, em treze semens,
o que o Brasil vende num ano. Em treze semanas,
a Johnsson & Johnsson vende um bilhão e oitocentos mil dólares, e o Brasil, num ano, consome
um bilhão e oitocentos mil dólares. Por aí V. Ex"
vêem o poder dessas indústrias; é um poder enorme, porque uma venda de oitenta e oito bilhões
de dólares por ano é alguma coisa extraordinária,
é quase a dívida do Brasil. Esta é a venda da
indústria farmacêutica mundial.
Vou dar mais alguns dados interessantes, que
demonstram o quanto cada indústria ganhou
num ano. Uma firma chamada Smith Kline and
French, que faz o Tagamet e outros produtos,
ganhou, no ano passado, seiscentos e sessenta
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milhões de dólares; a American Home, que aqui
tem o nome de FontouraIWyeth, ganhou setecentos e dezoito milhões de dólares líquidos; a
Pfizerganhou setecentos e oito milhões de dólares; a Lílly ganhou seiscentos e cínqüenta e sete
milhões de dólares, também líquidos; a Johnsson
& Johnsson ganhou trezentos e quarenta e cinco
milhões de dólares.
Só em pesquisa e desenvoMmento - para que
V. Ex" tenham idéia do que é pesquisa e desenvolvimento - a Pfízer gastou no ano passado duzentos e dez milhões de dólares, só para pesquisar
novos fármacos. A Merck gastou trezentos e trinta
e oito milhões de dólares; Johnsson & Johnsson,
trezentos e cinqüenta milhões de dólares; Searle,
cento e setenta milhões de dólares. É uma brutalidade. Os números são violentos.
O Japão, que é um exemplo em desenvolvimento e em política, defendendo o seu território,
até quatro anos atrás não permitia que uma indústria farmacêutica ali se estabelecesse a não ser
que aceitasse uma firma japonesa como sócia,
e que a firma japonesa tivesse cinqüenta e um
por cento do capital. Isso fez com que os japoneses absorvessem toda a tecnologia alemã, suíça,
francesa e inglesa. Hoje, o Japão é o segundo
maior exportador de produtos farmacêuticos do
mundo. Eles sabem aprender. Na fábrica japonesa há um slogan que não me lembro muito
bem, mas é algo como: "copiar para trabalhar,
trabalhar para produzir, produzir para aperfeiçoar,
aperfeiçoar para vencer". Essa é a técnica deles.
Também devemos copiar para, justamente, ter
todos esses estágios. Hoje, o japonês não se importa mais que o americano tenha cinqüenta por
cento das empresas, mas o Japão domina o mercado como o segundo maior produtor.
Aquininguém se lembra de privilegiara coitada
da indústria farmacêutica, porque ninguém batalhava por ela, era uma ilustre desconhecida. Havia
uma certa preferência, conquistada através de um
maiketiog poderoso. Através desse marketing
poderoso, educou-se o povo, os médicos, os farmacêuticos, no sentido de que só os produtos
estrangeiros são bons, os nacionais são mais ou
menos. Quero dizer que H20 aqui é igual H20
na China. Fabricar produtos farmacêuticos é uma
tecnologia que dominamos plenamente.
De modo que temos, no Brasil, a lei da patenteabilídade: e também procuramos, a lei da similaridade.
A lei da similaridade é a seguinte: se um laboratório estrangeiro lança um produto, a indústria
nacional terá o direito de lançar produtos iguais.
É a única maneira de ela continuar competitiva
e poder, então, adquirir um status para fazer pesquisa. Se a indústria nacional não puder fazer
isso, em pouco tempo ela estaria defasada, porque os produtos farmacêuticos envelhecem rapidamente. Ela estará defasada e sumiria do mercado nacional. Então, a maneira de ela se manter
- e foi assim no mundo inteiro, na Suíça, na
Alemanha, na Inglaterra, até esses países adotaram a lei de patente - é a lei da similaridade.
O que significa que se um estrangeiro lança um
sal qualquer - oxíl, betíl, amíl -, podemos também produzir a mesma mercadoria, o mesmo
sal, com outro nome, lançá-lo no mercado e procurar no mundo quem nos forneça essa matériaprima, para aqui duplicarmos o produto e nos
estabelecermos no mercado. Essa lei de símílarí-

dade, junto com a lei de não-patenteabílídade,
é que vai dar à empresa nacional condições de
sobreviver, ultrapassar esse período, e poder, realmente, contribuir com as universidades brasileiras
para o progresso, a independência e a soberania
desta Nação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Para interpelar o conferencista, passo a palavra
ao Constituinte Paulo Macarini.
O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI Prezado Presidente, colegas Constituintes, Dr.
Nelson Torres Duarte, minhas senhoras e meus
senhores.
Confesso-lhe, Dr. Nelson, que a exposição, se
de um lado cobriu-me de humilhação, como brasileiro, de outro trouxe-me um incentivo muito
grande para, conhecendo agora esses detalhes,
colocar toda minha experiência em medidas práticas, na defesa da indústria nacional de farmacologia.
Devo fazer-lhe uma confissão: até mesmo por
desconhecer esses dados - não foi por omissão
- poderia, no exercício da Presidência do lAPAS
- onde estive de maio de 1985 a fevereiro de
1986 - junto com o ex-Ministro Waldir Pires,
ter dado uma valiosa contribuição à indústria farmacêutica nacional, tentando interferir nas decisões da Cerne, já que ela fazia, à época, parte
das entidades subordinadas ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
Ontem, aqui, discutíamos sobre isso. E o nobre
Constituinte José Costa passou-me um lembrete,
de que deveríamos estabelecer como monopólio
da União a importação de matéria-prima destinada à indústria farmacêutica. Cheguei a elaborar
essa proposta, mas não a apresentei, porque imaginava - e acho que até com certa razão que seríamos, mais uma vez humilhados pela
união desses cartéis todos, que iriam nos impor
um superfaturamento, capaz de tomar inviável
qualquer fabricação de remédios no País - tomar
inviável pelo preço.
Mas se o ilustre presidente da ALANAC não
esteve ainda na Subcomissão de Saúde, Seguridade Social e Meio Ambiente - da qual sou suplente, em vias de me converter em titular, em
virtude de um intercâmbio com o Senador Rollemberg -, não sabe que lá se discutiu muito
a questão da fabricação de remédios. Inclusive,
levantei algumas teses, no sentido de que a proposta inicialmente oferecida pela Conferência Sanitária Nacional - parece que é esse o nome
-, além de timida, trazia algumas dubiedades,
porque dava a impressão que ensejaria uma oportunidade de premiar aqueles laboratórios estrangeiros que, na época própria sonegaram remédios ao País, em prejuízo da saúde da nossa população. Lá, tive oportunidade de apresentar uma
proposta constitucional- não com a propriedade
de médico, ou de farmacêutico, ou de enfermeiro,
porque não detenho título de nenhuma dessas
três profissões -, distinguindo o fato de que o
poder público deveria privilegiara indústria nacional de remédios, de insumos e de equipamentos.
Dentro da sua exposição, Dr, Nelson Torres
Duarte, gostaria de, não apenas em termos de
Assembléia Nacional Constituinte, mas também
em termos de Congresso Nacional, colocar-me
inteiramente à disposição da associação, para dela receber sugestões práticas; e saber o que nós,
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como constituintes, bem como parlamentares,
deputados e senadores, no exercício do nosso
mandato, poderemos fazer em benefício da indústria nacional de farmacologia - é este o termo
- notadamente para recuperar aqueles percentuais de 1945.
Também foi salientado ontem que o problema
do brasileiro não reside apenas nos remédios todos nós sabemos disso -, mas está na nossa
infra-estrutura de miséria coletiva, onde um país,
com 8.500.000 krrr', ainda tem bolsões de fome
e de miséria a atormentar cerca de 25, 30 milhões
de irmãos brasileiros. Mas como o desenvolvimento, na minha opinião, é o crescimento de
todas as atividades, não poderemos premiar apenas a indústria bélica, ou a da informática, esquecendo-nos de pontos fundamentais como a indústria farmacêutica ou a própria agro-indústria,
na produção de maior quantidade de alimentos,
com melhor produtividade no campo.
Nobre conferencista, ao lado dessas observações, gostaríamos de ter, não apenas neste momento da Assembléia Nacional Constituinte, mas
também no desenrolar do nosso mandato, um
estreito relacionamento com todas essas entidades, especialmente a AlANAC, para que possamos, efetivamente, dar a nossa contribuição não
apenas' na apresentação de propostas, mas notadamente no sentido de criar uma consciência
dentro da Assembléia Nacional Constituinte, do
Congresso Nacional. E para difundirmos no seio
do povo brasileiro uma nova mentalidade, mostrando que esse País só vai alcançar o seu desenvolvimento, a sua emancipação, através da ciência, da pesquisa, de tecnologias próprias, como
um esforço que os brasileiros devem envidar e
ter como objetivo para galgar essas posições, e
ocupando lugar de destaque que ao Brasil está
reservado no concerto das nações.
Deixo aqui consignada a minha felicidade por
ter participado da sua conferência, e, ao mesmo
tempo, cobro de V. S' um compromisso de nos
ajudar nesta luta, que e de todos nós, os que
queremos neste País melhores condições de vida
para a sua terra e para a sua gente.
O SR. NELSON TORRES DUARTE - Nobre
Constituinte, valeu a pena vir aqui por muitas razões, mas principalmente pelas suas palavras. Valeu a pena fazer essa caminhada toda pela indústria farmacêutica - já que não é de hoje que
luto por ela, não é de hoje que fico sentado nos
corredores do CIPpedindo preço, e nos da Dimed,
pedindo similaridade, indo ao IPI atrás de patentes,
procurando as sociedades médicas, dizendo a
seus dirigentes que está, literalmente, nas mãos
e na caneta do médico a possibilidade de tomar
a indústria nacional poderosa. Para tanto, basta
que receite mais os produtos nacionais e não
seja tomado pelo prazer de receitar um produto
multinacional.
Valeu a pena, Sr. Constituinte, vir até aqui e
ouvi-lo. Quero lhe dizer que, há poucos dias, fui
convidado para fazer uma palestra no Instituto
Oswaldo Cruz, com o Dr. Arouca, e debater a
questão da indústria farmacêutica de capital nacional. O debate levou três horas e foi formidável,
porque havia uma assistência grande; foi uma
discussão acalorada, e saí de lá muito contente.
Mas disse também que, às vezes, fazem pouco
da imagem do empresário nacional. Parece que
é incompetente, que se deixou derrotar, que se
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entregou e abriu as portas. Diria que para dirigir
lima empresa farmacêutica nacional nem Lee lacoka seria suficiente. Ele poderia vir para o Brasil,
mas não faria nada, porque estamos num país
onde os preços são controlados, não se dá valor
ao trabalho, É preciso lembrar que somos ~
segmento de mercado, que lutamos com oligopolíos, Para se ter uma idéia: dez empresas multinacionais vendem 33% dos 88 milhões de cruzados;
e vinte vendem 43%; e cinqüenta vendem 80%.
Um neg6cio em que 50% detêm 80% é sem
dúvida oligopólio, e nós, aqui, brasíleíramente, lutendo por este Brasil enorme.
Se o dono de um laboratório nacional dispõe
ele cem homens para vender seus produtos, por
exemplo, a rnultínacíonal dispõe de oitocentos.
Você treina um químico, um farmacêutico, um
homem bom, um gerente de marlI:eting, um gerente de planejamento; a multinacional paga mais
e o leva. Temos um combate diário com o poder
econômico dessa gente. É realmente impressionante.
Tenho comígo uma proposta. Hoje queria chegar mais cedo, tinha que apanhar o avião de meiodia e meia, mas o vôo não foi feito. Vim no avião
que saiu à tarde e tinha ainda de passar no hotel,
onde havia deixado a proposta, para apanhá-Ia
e entregar a cada um dos Srs, Constituintes. Mas
já falei coro a SI"Secretária que vou mandar entregar a proposta, e depois ela a distribuirá a cada
um dos senhores,
Mas estou muito honrado com o pedido de
V. Ex' por uma proposta nossa. Eu o procurarei,
não tenha dúvida.

o

SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-- Dr, Nelson Torres Duarte, vou tecer alguns
comentários sobre a palestra de V.S' porque sou
de formação basicamente médica - sou médicocirurgião, e um apaixonado tanto pelo problema
dos rnedícernernos como pelo da saúde, neste
País, Fiz parte, nesta sala, durante dezesseis anos,
da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. No Senado Federal, sou suplente da Comissão de Saúde e atualmente estou como titular
na Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania
e das Relações Internacionais.
Vou tão ..s omente tecer algumas considerações
sobre um tópico que V. S', eu passant, se referiu:
o dos médicos que não prescrevem remédios
produzldos por laboratórios nacionais.
Existem dois fatos que distorceram a formação
do médico brasileiro. O primeiro é que no currículo médico existiam duas cadeiras: uma chamada de Farmacologia Clínica, onde o estudante
aprendia o efeito medicamentoso e as contra-indicações de um determinado número de produtos que se usavam rotineiramente no atendimento
médico; e a segunda, no final do curso, quando
o estudante frequentava uma Cadeira chamada
Terapêutica Clínica. Neste instante, o estudante
aprendia a medicar o doente: ele examinava o
pacíente, fazia sua prescrição e também a justificativa pormenorizada do uso daqueles medicamentos, e por que os prescrevera. Por influência
de multínacíonaís - parece incrível - , a Cadeira
de Terapêutica Clínica foi retirada dos cursos rnêdícos, Hoie, os médicos não aprendem mais a
receitar, Ao lado disso, os hospitais que fazem
a formação dos médicos brasileiros não adquirem
os produtos dos laboratórios nacionais, e sim das
multinacionais, das quais recebem bonificações,

facilidades de pagamento. Em conseqüência disto, o estudante, deste o seu primeiro ano, quando
ainda não sabe coisa alguma de Medicma, é amplamente cortejado pelos laboratórios das multinacionais, que o chamam, de imediato, de doutor,
e que o presenteiam com um volume Imenso
de amostras grátis. O estudante vai assim formando o seu conceito de médico à base de bula
fornecida pelos laboratórios. São estudantes <J1:Ie
não têm a oportunidade de conhecer o real efeito
dos medicamentos, e são condícionados a prescreverem determinados produtos, no mais das
vezes, daquele laboratório que mais o cortejou
durante a sua formação profissional.

-

-

Este é um problema muito grave. Já tentei que
se reíntroduzísse no currículo médico a Cadeira
de Terapêutica Clinica. Já tentei demonstrar que
os medícamentos, tidos como obsoletos, não o
são. Ninguém sintetizou nada igual ao digital, para
os problemas cardíacos, E o digital é um produto
de uma erva, de uma planta. A reserpina, que
tanto tempo tratou os hípertensos, sem os efeitos
colaterais gravissimos dos hipotensivos de hoje,
também foi caído no desuso, e ninguém fala mais
nessas drogas. Estamos vendo agora o uso de
sais potentíssimos, de efeitos colaterais muito graves, que criaram um novo conceito de saúde e
de doença, conhecido como iatrogenia, que são
doenças provocadas pelos medicamentos, cujos
estudos, hoje, já comportaria uma Cadeira nas
universidades e nas faculdades de Medicina. Porque o número de doenças provocadas pelos medicamentos é tão grande quanto, talvez, as doenças conhecidas no momento atual. Já poderia
existir uma Cadeira nos cargos de Medicina que
estudasse isso, num mesmo percentual.
Srs. Constituintes, além do mais, há o que chamo de um patrulhamento, no jovem médico e
no médico antigo: é o fato de o representante
laboratorial estar todo o dia ali a lhe levar o que
ele chama de a última palavra em medicamento
- e ai daquele médico que não prescreva a última
palavra. Se o paciente vai à farmácia e ela não
tem o remédio que o doutor prescreveu, pela vida
toda, e que sempre deu certo. O próprio farmacêutico diz: Esse médico não serve mais, já está
desatualizado, temos coisa melhor. E o próprio
dono da farmácia ousa substituir toda a medicação prescrita pelo médico, que teve o cuidado
de examinar aquele paciente minuciosamente.
Tem razão o Dr. Nelson Torres Duarte: os médicos brasdeiros não prescrevem remédios produzidos nos laboratórios nacionais. Precisamos entrar nessa luta, mas ela só será levada à frente,
só teremos alguma chance de sermos vencedores
se começarmos pelasbases. Precisamos convencer o Governo de que os hospitais de clínicas,
que estão vincuiados às universidades, devem adquirir, prioritariamente, produtos, remédios produzidos por laboratórios nacionais. Temos que
levar ao estudante de Medicina, ao farmacêutico,
ao estudante de Odontologia, ao estudante de
Veterinária, o conhecimento daquilo que produzimos no nosso País. E temos que dizer a esse
jovem, que vai entrar na sua vida prática, que
não é nenhum desdouro prescrever um medicamento que não seja a última palavra, mas que
poderá, na maioria das vezes beneficiar mais o
paciente do que aquele que o médico prescreve,
sem conhecer sequer quais são as suas contra-indicações.

_
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Por isso, Dr. Nelson Torres Duarte, quero parabenizá-lo por essa palestra da tarde de hoje. Tenho
a certeza de que as idéias aqui trazidas por V.
S' calaram fundo na mente de ~odos nós. Não
sóno momento da Constituinte, mas durante todo
o nosso mandato, haveremos de nos preocupar
com o problema da saúde no Brasil, do doente
brasileiro e com a indústria farmacêutica genuinamente brasileira.
Muito obrigado.
O SR. NELSON TORRES DUARTE - Muito
obrigado, Sr. Constituinte. Quero acrescentar que,
entre os 50 primeiros laboratórios brasileiros, só
há cinco nacionais. Sou um deles. Fabrico a lícoxina do digltalis, de que V. Ex" tanto gosta. Ela
existe, e vendo muito bem. Como um empresário,
desejo também fazer um elogio à Cerne, que,
através dessa lista da Rename, a da farmácia básica, está atingindo um mercado que ninguém, até
hoje, alcançou. A Rename está atingindo 60%
da população: é um recorde, são cinquenta e tantos milhões de pessoas com a farmácia básica
e a Rename. Esse mercado que ela atinge e que
nós, nacionais, pedimos para ser fornecedores
privilegiados, da Cerne, não pertence a ninguém
porque, para essa gente a quem a Cerne dá medicação, qualquer remédio é caro. O doente não
tem dinheiro para comprar remédio algum, nem
que custe um centavo. Então, esse mercado que
queremos, não é para tirá-lo da multinacional ele não é dela, está ai, e é o mercado do qual
queremos participar. Queremos participar da lista
e do fornecimento da Rename, e ser privilegiados,
junto à Cerne, para comprar. O trabalho que a
Cerne está desenvolvendo é realmente belíssimo.
Srs. Constituintes, os médicos prescrevem os produtos das multinacionais porque elas têm uma
quantidade de homens para fazer propaganda de
seus medicamentos e poder para dar amostras.
Não é que seus produtos sejam melhores ou mais
novos que os nacionais, mas, pela lei da similaridade, não podemos fazer produtos iguais. Acontece que quanto mais amostras eles dão, mais
importam; quanto mais importam, mais transferem, para a matriz, num subpreço, o lucro da
companhia. V. Ex" me entende- Economizo uma
amostra, porque sei quanto me custa comprar.
Não dou amostras com essa magnanimidade,
mas as mu/tinacionais dão amostras fI vontade.
Elas têm muitos homens fazendo propaganda e,
evidentemente, o médico acaba se habituando
com quem lhe dá tanta amostra. Este é um recurso da multinacional - essa farta distribuição de
amostras - para importar mais e, com isso, transferir, através do subfaturamento, o lucro para fora.
Quero concluir, lendo proposta que escrevi há
poucos minutos. Fica assegurada a todo o setor
da economia em fase de desenvolvimento tecnológico, visando a autonomia industrial, a não-prívílegiabilidade referente à propriedade industrial.
No interesse da defesa da soberania, o País poderá
denunciar, a qualquer tempo, os acordos internacionais de patentes.
Agradeço muito a V.Ex" Cheguei a ficar comovido. Valeu a pena estar aqui. Estou às ordens
e pronto a contribuir.
Agradeço a todos a atenção que me foi prestada.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente

10

Quarta-feira 24

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento)

reunião de audiência pública, lembrando aos presentes que amanhã, às 10 horas, teremos nova
reunião, com a presença do Ministro das Relações
Exteriores.
9" Reunião, em 7 de maio de 1987

7" Reunião de audiência pública
Aos sete dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas, na Sala
"Dl" do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, ,sob a Presidência do Constituinte Roberto D'Avila, com a
presença dos Senhores Constituintes: Aluízio Bezerra e Antonio Ferreira - Vice-Presidentes, Milton Barbosa, Francisco Rollemberg, Paulo Macarini, Sigmaringa Seixas, José Carlos Grecco, Flávio Rocha e Sarney Filho, membros da Subcomissão e Mário Assad, Vivaldo Barbosa e Edésio
Frias. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. Ata: por
solicitação do Senhor Constituinte Samey Filho
foi dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
sendo a mesma considerada aprovada. Expediente: foi dado conhecimento aos presentes dos
oficios nO' 209, 235 e 303, do Senhor Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, encaminhando as sugestões de números: a) 1 263-7 (autor: Constituinte Nivaldo Machado, assunto: Relações Internacionais e Nacionalidade); b) 1.627-b
(autor: Constituinte Paes de Andrade, assunto: Nacinalidade); c) 1.708-b (autor: Constituinte Joaquim Francisco, assunto: Nacionalidade); d)
Constituinte Afonso Arinos, assunto: Nacionalidade, Soberania e Relações Internacionais); e)
1.902-0 (autor: Constituinte Furtado Leite, assunto: Nacionalidade); f) 1.956-9 (autor: Constituinte
Nelson Carneiro, assunto: Nacionalidade); g)
1.986-1 (autor: Constituinte (llduríco Pinto, assunto: Relações Internacionais); h) 1.996-8 (autor:
Constituinte Agripino de Oliveira Uma, assunto:
Relações Internacionais); i) 2.008-7 (autor: Constituinte Amaury Müller, assunto: Relações Internacionais); j) 2.179-2 (autor: Constituinte Jorge Leite, assunto: Soberania Nacional); I) 2.205-5 (autor:
Constituinte Mário Maia, assunto: Soberania); m)
2.245-4 (autor: Constituinte OdacirSoares, assunto: Nacionalidade), n) 2250-1 (autor: Constituinte
Roberto D'Ávila, assunto: Soberania); o) 2.272-1
(autor: Constituinte Koyu lha, assunto: Soberania
e Relações Internacionais); p) 2.274-8 (autor:
Constituinte Koyu lha; assunto: Relações Internacionais). Ordem do dia: Audiência Pública com
o comparecimento, às dez horas, do Senhor Ministro Roberto de Abreu Sodré, das Relações Exteriores, às dezessete horas, do Senhor Paulo Machado Guimarães, Representante do Conselho Indigemsta Missionário - CIMI, e, às dezoito horas,
da Senhora Lúcia Maria Rocha Rausis, Representante da Confederação Nacional das Associações
de Moradores - CONAM O Senhor Presidente
fez a apresentação do primeiro convidado do dia,
passando-lhe, a seguir a palavra. O convidado
fez sua exposição, após o que respondeu a perguntas formuladas pelos Senhores Constituintes
Aluízio Bezerra, Sarney Filho, Milton Barbosa e
Roberto D'Ávila,tendo este, no momento em que
questionou o visitante, sido substituído na Presidência dos trabalhos pelo Vice-Presidente Aluízio
Bezerra. Às doze horas e cinqüenta minutos, o
Senhor Presidente suspendeu a reunião, que foi

reaberta às dezessete horas e quarenta minutos,
tendo comparecido mais os Senhores Constituintes Rubem Branquinho, José Carlos Sabóia, Haroldo Uma e Lídice da Mata. Estando ausente
momentaneamente o Presidente e os Vice-Presidentes, assumiu a Presidência dos trabalhos o
Constituinte Milton Barbosa, que fez a apresentação do convidado, Senhor Paulo Machado Guimarães, Representante do Conselho Indigenista'
Missionário - CIMI. O convidado fez sua exposição, após o que respondeu a perguntas formuladas pelos Senhores Constituintes José Carlos
Sabóia, Haroldo Lima e Francisco Rollemberg.
Com o consentimento dos Constituintes presentes, também falou o Cacique Raoni. Às dezenove
horas e vinte minutos, o Senhor Presidente em
exercício suspendeu a reunião por cinco minutos,
reabrindo-a depois já com a presença da Senhora
Maria Lucia Rocha Rausis, Representante da Confederação Nacional das Associações de Moradores. O Presidente em exercício fez a apresentação
da convidada, passando-lhe, a seguir, a palavra.
A convidada fez sua exposição, após o que respondeu a perguntas formuladas pelos Senhores
Constituintes Francisco Rollemberg, Haroldo Uma e Paulo Macarini. No decorrer do debate o
Presidente em exercício registrou a presença, no
plenário, no Vereador João Bosco da Silva, da
Câmara Municipal de São José dos Campos, São
Paulo, e Presidente da CONAM.Antes de encerrar
os trabalhos, o Senhor Presidente em exercício
convocou Reunião de Audiência Pública a realizar-se amanhã, sexta-feira, dia oito de maio, às
dez horas, com a presença do ex-Governador Leonel Brizola, sobre o tema "Soberania Nacional".
Nada mais havendo a tratar, às vinte horas e dez
minutos, o Senhor Presidente em exercício encerrou a reunião, cujo inteiro teor será publicado,
após a tradução das notas taquigráficas e o respectivo registro datilográfico, no Diário da Assembléia Nadonal Constituinte. E, para constar, eu, Regina Beatriz Ribas Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, I
será assinada pelo Senhor Presidente. Constituinte Roberto D'ÁvIIa, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Havendo número legal, declaro aberta a oitava reunião ordinária e sétima de audiência pública. Hoje
vamos ouvir o Exm" Sr. Ministro das Relações
Exteriores, Roberto de Abreu Sodré. Antes, gostaria de convidar o Sr. Embaixador de Cuba, Jorge
Bolaõos; Sr. Embaixador Paulo Tarso, e Sr. Embaixador Azambuja, a tomarem assento nas Bancadas.
Por solicitação do Sr. Constituinte Samey Filho,
fica dispensada a leitura da Ata da Reunião anterior, sendo a mesma considerada aprovada.
Recebemos do Presidente da Assembléia Nacional Constituinte os Oficios de noS 209, 235 e
303, encaminhando sugestões dos Srs. Constituintes a esta Subcomissão.
Vamos ouvir, então, a palavra do Sr. Ministro
Roberto de Abreu Sodré.
O SR. MINISTRO ROBERTO DE ABREU SODRÉ - Sr. Presidente da Subcomissão da nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, Srs. Constituintes, Srs. Embaixadores,
permita-me, Sr. Presidente, antes de iniciar minha
exposição, realçar dois pontos que considero muito importantes, tanto para a vida do Itamarati,
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como para a pessoa do Ministro que hoje está
honrado com esta convocação. Diria, como primeiro ponto, no caso pessoal do Ministro, que
V. Ex.., Srs. Constituintes, me deram grande alegria, pois me devolveram uma tribuna da qual
já estava saudoso. Durante doze anos vivie aprendi a debater no plenário de uma Assembléia Estadual. Formei-me politicamente como Deputado
de oposição, como Deputado de Governo, como
Lider de bloco de oposição e como Presidente,
por longo tempo, no Poder Legislativo do meu
Estado. Portanto, retomar a um ambiente que,
na verdade, me deu formação política é, Sr. Presidente, muito honroso e, de certa forma, me faz
retomar no tempo, dando-me a impressão de ser
mais jovem do que a idade que hoje me alcança.
O outro ponto, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, que desejaria colocamo início desta exposição, é um preito de gratidão, que já como Ministro devo ao Poder Legislativo do meu País. E quero
dizer que, quando cheguei ao Ministério, a convite
do Presidente José Sarney, encontrei uma série
de anteprojetos de lei que tratavam da reformulação administrativa do Itamarati. Levei esta preocupação ao Presidente do meu País, e ele autorizou-me a elaborar um anteprojeto e apresentá-lo
ao seu julgamento, para ser, depois, transformado
em Mensagem do Poder Legislativo. Reuni os sábios do ltamarati, os conhecedores profundos da
burocracia itamaratiana, e elaborei o anteprojeto,
que submeti ao Presidente José Sarney. S. ~
enviou ao Congresso Nacional mensagem reformulando a nossa pasta, fazendo aquilo que ele
solicitou que todos fizessem, isto é, apresentando
as bases para uma reforma administrativa dos
Ministérios sob seu comando. E o projeto que
elaboramos sofreu aperfeiçoamento, tanto da parte da Assessoria do Presidente da República como, conseqüentemente, depois, durante as discussões, nas diversas tramitações pelas duas Casas do Congresso. Hoje, posso dizer que temos
uma lei que regulamenta a vida interna do Ministério das Relações Exteriores, não tanto quanto
se queria como perfeição, mas tanto quanto se
poderia fazer neste momento, Sr. Presidente.
Quero lembrar que a legislação do Ministério
das Relações Exteriores datava de 1961, quando
Ministro das Relações Exteriores o inesquecível
San Thiago Dantas. De lá para cá nada se havia
introduzido na lei que nos regulamentava como
órgão de representação da política externa. Vê-se
que, de 1961 até 1986, nada fora feito em termos
de um funcionamento mais ágil da política externa
brasileira.
Depois de insana luta para convencer muitos
da necessidade de se fazer isso, fiquei extraordinariamente surpreso com a presteza com que o
projeto foi aqui aprovado.
Sr. Presidente e Srs, Constituintes, quando se
faz críticas ao Poder Legislativo, no sentido de
ser morosa sua ação, muitas vezes essa crítica
é injusta, porque quando o Poder Executivo tem
interesse numa proposição esta tramita célebre
no Congresso Nacional. E o caso da reforma do
Ministério das Relações Exteriores é absolutamente típico. Em tempo quase que único, - dois
meses e pouco - pudemos promover a reforma
do Ministério das Relações Exteriores, com a ajuda dos Srs. Senadores e Deputados de então.
Isso serve de prova para aqueles que querem criticar o Poder Legislativo, dizendo-o moroso. Nem
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sempre a culpa é do Poder Legislativo. A morosidade decorre muitas vezes da falta de interesse
pela proposição. Talvez por isso ela permaneça
por longo tempo neste Poder, quer no Senado,
quer na Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente e Srs. Constitintes, estes são alguns dos pontos que gostaria de assinalar, de
forma rápida, sobre o que Significou essa lei realmente importante para a nossa conexão internacional, com alguns pontos a serem mencionados
e pelos quais podemos avaliar sua importância.
É o caso, por exemplo, da passagem para o
quadro especial de ministro de primeira e segunda classes e a de conselheiros após atingirem
determinados limites de idade, o que permitiu
um arejamento da cúpula do Itamarati. Realmente
havia sobre todos os homens da carreira diplomática como que um guarda-chuva que impedia
seu processo de acesso e de renovação. Daí o
desinteresse pelo ingresso na carreira diplomática: sabia-se que era longa a caminhada para
se chegar ao seu final. Certas pessoas eternizavam-se IIS vezes nos postos superiores. Criou-se
a rotatividade para os conselheiros e secretários
entre os postos bons, regulares e difíceis, nomenclatura em que ficaram divididos estes postos,
o que não significa uma diminuição para os países
'em que são situados. Segundo uma séne de circunstâncias, o posto passou a ser a, b ou c, eliminando-se, com isso, situações de privilégios que
existem e das quais se beneficiaram alguns funcíonáríos. Estabeleceu-se que este pnvíléqío não
deveria permanecer, tratando-se todos de forma
igualitári.~, a todos se oferecendo oportunidades,
com as suas bagagens, sua capacidade. Passou
a haver a exigência de um tempo mínimo de
serviço no exterior para promoção a cargos como:
Primeiro-Secretário, dois anos; Conselheiro, cinco
anos: Ministro de Segunda Classe, sete anos e
meio; e Ministro de Primeira Classe dez anos, o
que implica no reconhecimento de que a experíêncía diplomática só é completa como, o serviço
ativo no exterior.
Houve também o aumento do interstício: o mínimo em cada classe é de quatro anos, para fins
de promoção, evitando-se, assim, carreiras excessívamente rápidas - que embora poucas, existem - e fundadas em favoritismos. Criou-se o
critério pessoal de avaliação do diplomata, que
só tinha suporte político, para considerar-se também sua capacidade, serviço, e a experiência que
eleve ter, aqui ou no exterior, em postos de primeira grandeza ou de sacrifício, a fim de formar
sua capacitação de representação do País.
Essa reforma, Srs. Constituintes, era indispensável parai adaptar o Ministério das Relações Exteriores ao Brasil de hoje.
Iniciei esta breve exposição realçando dois pontos: o primeiro, para agradecer a oportumdade
de me fazerem retomar a uma tribuna parlamentar; e segundo, para registrar o reconhecimento
do Ministério das Relações Exteriores para com
o Congresso brasileiro por ter aprovado esta lei,
nascida, nos estudos iniciais, da própria Casa e
adotada pelo presidente da República, que a transformou num projeto de lei. Nosso agradecimento
ao Congresso Nacional pela maneira célere com
que transformou nosso anteprojeto na lei que hoje
nos rege.
Passados esse dois pontos, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, começarei a mostrar alguns outros

- não desejo fazer uma conferência longa que considero de muita importância. Se me permitirem os Srs. Constituintes, gostaria, apenas,
de lembrar que são pontos importantes para tarefa da maior relevância, qual seja o ordenamento
que precisa sair da Constituinte na feitura da Carta
que começam a redigir. Para isso, estabeleci parâmetros; primeiro, o que era o Brasil em tal época
e o que é hoje; qual a importância da política
internacional de determinado tempo e o que é
a política internacional de hoje. Busquei exemplar
no ano de 1946 - nesse ano foi elaborada aqui
uma nova Carta, de forma um pouco diversa,
não tanto com a soberania do Poder Constituinte
de hoje.
Nas o que era o Brasil em 1946, na política
internacional? Em 1946, o comércio exterior brasileiro montava à quantia de 1 bilhão e 600 milhões de dólares - notem V. Ex<6 as cifras impressionantes e o pulo que esta Nação deu - com
exportações chegando a I bilhão de dólares. Em
1985, quase quarenta anos depois, nosso comércio exterior era de cerca de 38 bilhões de dólares;
com as exportações, tínhamos 25 bilhões de dólares. Nem é preciso fazer referência às modificações sofridas também na composição da pauta
de exportações ou à diversificação em termos
de parceiros comerciais, situados hoje em todos
os quadrantes do mundo.
Em 1946 - outro ponto que poderia, com
o devido respeito aos Srs. Constituintes, realçar
- tínhamos 38 representações diplomáticas; hoje
temos embaixadas em 87 países. Acolhíamos, por
ocasião da feitura da Carta de 1946, 42 missões
diplomáticas, para um total, hoje, de 83 representações em Brasília O Brasil passou a ser uma
nação presente em termos de sua política externa.
Desde aquele momento, portanto, transformou
sua posição na cena internacional. Somos, além
do mais, a oitava economia do mundo OCidental.
Temos uma presença diplomática ampla e que
não se limita, como antes, a algumas capitais
da Europa, ou da América do Norte, ou da América Latina. A diplomacia brasileira hoje está presente em quase todas as nações do mundo, guer
na Africa, quer no Oriente Médio, quer na Asia.
Com a mudança do País, conseqüentemente, mudou o diplomata. O Brasil cresceu, assumiu maiores responsabihdades de seus atos e aumentou
sua presença no mundo. O diplomata brasileiro
também mudou. Antes, representando um país
predominantemente agrícola, tinha outra missão,
quase que só política. Hoje, tem seu recrutamento
de forma plenamente democrática, que garante
sua representatividade. Hoje, sua função precípua
é abrir mercados, estabelecer, de modo concreto
e permanente, formas novas de cooperação econômica - trabalho, em suma - em favor do
desenvolvimento do País.
Agredito, sr. Presidente, que não existe mais
aquela diplomacia antiga. Hoje ela já tem um perfil
próprio do País que representa. Antigamente, dizia-se que o diplomata era um homem de punhos
de renda. Hoje, ele é, sobretudo, um homem instrumentado intelectualmente para a luta de comércio e de concorrência internacional.
E esta afirmação de que, como Ministro das
Relações Exteriores, encontrei um Ministério
completamente diferente do que eu pensava anteriormente, quem o está fazendo não é um diplomata; quem afirma que se surpreendeu encon-
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trando um corpo de funcionários extraordinariamente bem preparado e instrumentado intelectualmente não é o diplomata - perdoem-me a
deselegância da repetição - é o político. Antes
de ser diplomata sou político, o que me dá algumas deficiências, mas permitam-me V. Ex's esta
liberdade de elogiar a Casa que hoje dirijo de
maneira mais franca e mais objetiva.
\
Quais devem ser, então, as preocupações dos
Srs. Constituintes? Este Brasil novo impõe responsabilidade imensa a V. Ex<6. Sei que estâo à
altura desta reponsabIlidade, como sei também
que tomarão, de maneira efetiva, as medidas indispensáveis à elaboração do ordenamento da
política externa do Brasil na feitura da nova Constituição. Isto é tão importante para nós, como Mimstro, que temos acompanhado com grande interesse e particular atenção as audiências públicas
conduzidas pela Subcomissão da Nacionalidade,
da Soberania e das Relações Internacionais, que
nos honra por acolher, hoje, as sugestões e dispositivos constitucionais apresentados à Assembléia
Nacional Constituinte, relativas às questões da política externa e à inserção do Brasil na comunidade
das nações. Mesmo sem ter estado presente V. EX" bem sabem que um Ministro não poderia
ter o prazer de ouvir todos os depoimentos tomei conhecimento de relatórios elaborados por
representantes do Ministério das Relações Exteriores, meus assessores que aqui vieram não só
para colaborar, mas para instruir o Ministro. Devo
isto ao Embaixador Afonso do Rio Preto, à Secretária Leonilda Alves Correia e ao Secretário Ronald, que aqui estão exatamente para prestar serviços ao Poder Legislativo neste momento da
maior importância. Aqui vão ficar todo o tempo,
mesmo após a promulgação da nova Carta Magna brasileira. Este relacionamento entre o Poder
Executivo e o Poder Legislativo é fundamental
para o bom funcionamento de nossas mstítulçôes.
Sei da preocupação do ilustre Presidente desta
Subcomissão, o Constituinte Roberto D'Ávila,
com a questão da soberania nacional, diante das
dimensões e da avalíação da economia brasileira
conduzida por organismos financeiros internacionais, como o FMI, o Banco Mundial o Clube de
Paris e outros, para um detalhado exame das contas do País. Conheço o empenho de S. Ex' por
uma ordem econômica internacional mais justa,
pelo aperfeiçoamento e ampliação do diálogo
Norte e Sul e pela identificação de políticas e
instrumentos adequados para tomar mais determinante a presença do Brasil no cenário internacional.
Tenho em mente também, Srs. Constituintes,
as questões referentes à soberania nacional levantadas pelo nobre Relator desta Subcomissão, o
Constituinte João Herrmann, de quem acabo de
receber uma carta justificando sua. ausência por
motivos de doença. Sinto que S. Ex' aqui não
esteja e faço votos para que retome, o quanto
antes possível, a esta missão que desempenha
com tanta coragem e brilho.
E, voltando a falar no Constituinte João Herrmann, quero ressaltar, em particular, seu interesse
pelos aspectos relativos à presença de empresas
multinacionais no Brasil - preocupações estas
manifestadas nos debates que se travaram nesta
Subcomissão, - e pel~1 ,', ,-, I,' ,
. ' " ,-';
acordos internacionais. S.:;\ uH .".... ,.. r : '. A '\".' '~_'
ções sobre o posicionamento do Itamarati em
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relação1à Assembléia Nacional Constituinte e sobre nossa disposição de manter um relacionamento franco e aberto com o Congresso.
Acompanhei, através de relatórios que chegaram às minhas mãos, os esforços do eminente
Constituinte Sarney Filho em favor da tese da
neutralidade do Brasil em conflitos internacionais,
conforme proposta de artigo que encaminhou à
Constituinte, e os debates decorrentes das írnphcações de tal dispositivo sobre os compromissos
internacionais do País, Conheço, nobre Constituinte, as preocupações de V. Ex' concernentes
à proteção industrial nacional diante da concorrência estrangeira e suas indagações sobre o papel que a Constituinte pode desempenhar na política brasileira de reserva de mercado.
Sei, ainda, da preocupação do ilustre Constituinte Aécio Neves com a problemática do protecionismo e seus reflexos sobre o relacionamento
externo do Brasil com os países industrializados
e outros em desenvolvimento. Sei da preocupação demonstrada nesta Subcomissão, Sr. Presidente, pelo Constituinte LUIZ Viana Neto, que se
tem dedicado ao exame da possibilidade de se
incorporar ao texto da nova Constituição algum
preceito do Direito Internacional que possa vir
a representar fator positivo na construção de um
novo Brasil e que contribua para reafirmar a posição da política externa brasileira no concerto das
nações.
Tenho acompanhado as intervenções do ilustre
Senador Aluízio Bezerra sobre a questão da divida
externa, a atenção que está dedicando ao exame
e oportunidade de ser inserido na nova Carta um
dispositivo sobre a matéria. Conheço o seu empenho, ilustre Senador, em favor da idéia do parlamento latino-americano, bem como a sua tese
de que nenhum organismo regional venha a poder deliberar sobre intervenção armada em estados-membros. I
Estou ciente, Srs, Senadores e Deputados
Constituintes, dajatenção que dedicam à questáo
da divida externa, além de lembrar que o eminente
Presidente destal Subcomissão tem questionado
a conveniência ou não de inserir na nova Constituição um artigo estabelecendo que o Legislativo
deverá examinar todo acordo internacional que
implique obrigações financeiras para o Estado
e que o ilustre Senador Aluízio Bezerra tem estudado fórmulas que possam vir a contribuir para
a solução do problema do endividamento externo
do Pais. A preocupação, Sr. Presidente, extemadas
pelos Constituintes Milton Lírna e Paulo Macarine,
em suas intervenções em debates aqui ocorridos,
deixa clara a tendência, observada entre Constituintes, de incorporar ao texto da nova Constituição algum dispositivo referente à divida externa.

I

Sei também, Sr. Presidente, do esforço que está
sendo devotado por V.Ex" visando ao aperfeiçoamento de mecanismo de interação entre o Executivo e o Legislativo, em particular aos que se reflitam em maior participação do Congresso na apreciação dos atos internacionais.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, desde já me coloco à disposição de V. Ex" para comentar, ao final de minha exposição, qualquer
dos temas anteriormente debatidos com outros
convidados e que dizem respeito ao exercício diário de> minhas etríbuíções no Ministério das Relações Esterlores,

Permitam-me agora, Srs. Constituintes, com o
devido respeito, chamar a atenção sobre um ponto que considero fundamental no trabalho que
vão elaborar. Trata-se do sistema político Não
me engajarei em nenhum dos dois sistemas, mas
acho que o trabalho dos Srs. Constituintes deve
atentar, sobretudo, para o problema do sistema
político que vai ser introduzido no Brasil. Conforme seja um ou outro, a colaboração tem de ser
de forma diferente. Há uma relação direta entre
o tratamento a ser dado aos temas referentes
à política externa, na nova Constituição, e o sistema político a ser introduzido. As relações entre
Executivo e Legislativo assumem contornos diferentes no presidencialismo e no parlamentarismo.
Se o sistema a ser adotdo continuar a ser o
presidencialista, então o ordenamento da política
extema precisa de amplidão maior, porque o Legislativo tem de estar mais presente.
Se, entretanto, há que se estabelecer que tipo
de parlamentarismo. No parlamentarismo estilo
inglês, a presença do Legislativo, é realmente, diminuta; é um sistema parlamentar em que a
Constitução é quase consuetudinária, pequena.
O Ministro das Relações Exteriores é tirado do
colégio para o exercicio do Executivo; portanto,
ele é a mão longa do Legislativo, no exercício
do Executivo. Como existem apenas dois partidos,
ele pode até, representando a maioria, assinar
atos, tal é a força no sistema parlamentar inglês.
É diferente do sistema parlamentar francês, é diverso do sistema parlamentar belga e não se assemelha ao sistema parlamentar da Espanha e nem
ao português.
Então, se me permitem a feitura desse ordenamento de política internacional tem, de certa forma, de prever qual a tendência que este Parlamento Constituinte, soberano, vai adotar: se o presidencialismo ou o parlamentarismo, e se este
último, que tipo de parlamentarismo. Isto é fundamentai. Não é possível trazer colaboração sem
que haja essa definição. Se o sistema parlamentar
for o adotado poderemos trazer colaborações que
sirvam a esse sistema; se o sistema a ser introduzido na Carta pela soberania deste parlamento
constituinte for realmente o presidencialismo
também traremos colaboração neste sentido. Então, depois que isso ocorrer, não sei o instante,
eu me disponho a voltar - e o farei com imenso
prazer - para outra exposição, se esta Subcomissão julgar útil e se desejar, pOIS antes deve
ser definido o sistema político que, de certa maneira, precede e perrneía outras questões, entre
as quais a da política exterior.
Para não me alongar, Sr. Presidente, para entrarmos, então, no diálogo e sairmos deste monólogo, queria dar os princípios norteadores da política externa. A inclusão desses princípios fundamentais na Constituição é relevante, apesar de
já serem tradicionais as posições do Brasil, em
face da ordem internacional e de estarem as mesmas consubstanciadas em diversos instrumentos
internacionais, aos quais aderimos, como, por
exemplo, a Carta das Nações Unidas, a d OEA,
e outros organismos mais regionais da América
Latina e organismos multilaterais, cujo comportamento de política internacional o Brasil aderiu,
entre os quais acho que deve ser incluído o repúdio brasileiro à guerra. Esta é a nossa índole; o
repúdio brasileiro à guerra. A solução pacífica das
controvérsias está em toda a história da díplo-
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macia brasileira, assim como o direito de todos
os povos à autodeterminação e à independência,
o princípio de não-ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e o princípio da igualdade
soberana dos Estados. Esses são pontos genéricos que devem constar da nossa Carta Magna
que V.Exl" começam a escrever, porque em consonância com a grande tradição da política diplomática brasileira.
Deixo, no entanto, a questão entregue à inteligência dos Srs. Constituintes, que saberão inovar
na matéria. Apenas enunciei pontos de certa forma repetitivos, mas sei que eles precisam ser melhorados, muito mais em termos de forma, de
precisão, de presença no texto da nossa Carta.
N. cabem o preparo, a inteligência, a capacidade
e a sensibilidade dos Srs. Senadores e Deputados
Constituintes, que poderão aperfeiçoar aquilo que
constitui, na verdade, as raizes da política internacional brasileira, desde o tempo do Império até
agora.
Como já disse anteriormente, Sr. Presidente,
a distribuição dessas competências depende diretamente do regime a adotar-se: presidencialismo
ou parlamentarismo. A Assembléia ConstItuinte
saberá encontrar uma forma de colaboração equilibrada entre o Poder Legislativo e Executivo, dentro desses dois princípios de ação política, parlamentarismo ou presidencialismo
Não se deve esquecer, Sr. Presidente, de que,
embora a contribuição trazida pelo Parlamento
e o acompanhamento por ele exercido sejam essenciais para uma política externa que represente
legitimamente o interesse nacional- permita-me
que o diga com absoluta liberdade, embora com
a devida vênia e respeito à representação popular
- , a excessiva abrangência da lista de atos internacionais a pedirem exame do Congresso poderá
levar a política externa ao imobilismo. Portanto,
temos de buscar um processo de equilibrio da
presença do Poder Legislativo nessas ações de
política internacional. O Poder Legislativo deve
estar presente como seu órgão máximo, fiscalizador, mas não pode, de certa forma, chegar a
um exagero.
Esta é apenas uma palavra respeitosa de alerta,
para evitar que a política internacional do País
caia no írnobilísmo, O mundo hoje é vertiginoso;
o mundo hoje exige uma velocidade diferente na
ação da política internacional. Deixo isso, e sei
que deixo bem, à capacidade criadora dos Srs.
Deputados e Senadores Constituintes.
O que é indispensável, Sr. Presidente, é a permanência do diálogo entre o Executivo e o Legislativo, o que implica mudança indispensável da
cultura política do País. Mais do que uma modificação legal, precisamos mudar o comportamento. Estamos vivendo uma nova fase neste Pais,
de consolidação de um regime que há de perdurar. Então, precisamos mudar, e não só a lei; mais
que a lei, os costumes, e manter o relacionamento
entre os Poderes Legislativo e Executivo. Isso é
o indispensável a ser buscado, Sr. Presidente.
Estas as palavras que achei necessário esboçar,
pedindo para elas a atenção dos ilustres Constituintes. São traços gerais de política internacional,
conceitos de ordem geral e precisamente dentro
da matéria que está afeta a esta subcomissão:
o ordenamento constitucional da política externa
brasileira. Através desse ordenamento vamos gerir-nos daqui por diante.
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Entretanto, quando V. Ex' assim o permitir, Sr.
Presidente, estarei à disposição dos Srs. Constituintes para discutir outros assuntos, como: a
atual posição do Brasil com referência ao problema da África do Sul, à África austral e à política
abominável do apartheld; o que fez o Brasil com
sua iniciativa de criar e ver aprovada na ONU
a introdução do princípio de cooperação e defesa
do Atlântico Sul; o acordo do Brasil com as duas
nações do Cone Sul, Argentina e Uruguai; a posição do capitalismo estrangeiro e sua presença
no Brasil, o problema da dívida externa; o FMl;
podemos chegar até a discutir a posição do Brasil
com relação à campuchéia ou à Namlbia, esta
já é muito falada, e a posição do Brasil na RASO.
Estou aberto, Sr. Presidente, não s6 para ter
a honra de dialogar com os ilustres Constituintes
sobre as idéias genéricas que aqui coloquei, como
também - farei força para deixar claro meu pensamento sobre a parte genérica - depois, se puder, discutir sobre aquilo que esta subcomissão
tem por direito exigir do Ministro das Relações
Exteriores para esclarecer o Poder Legislativo. E
o faço com o grande respeito que tenho por este
Poder, porque nele nasci politicamente. Cresci na
minha vida pública dentro do Poder Legislativo;
portanto, sinto-me à vontade e sobretudo muito
honrado, Sr. Presidente e ilustres Srs. Constltuíntes, com a atenção que me dispensaram neste
prazo que me impôs o Presidente para minha
exposição, para a seguir começarmos o diálogo.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Sr.
Ministro, agradeço mais uma vez sua presença
e suas palavras. Passemos, então, aos debates.
O primeiro questionamento cabe ao nosso Primeiro-Vice-Presidente, Senador Aluízio Bezerra, a
quem concedo a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ALUfZIO BEZERRA Ministro Abreu Sodré, em primeiro lugar queremos manifestar-lhe toda a nossa satisfação diante
da exposição que acaba de fazer nesta Subcomissão, bem como por muitas das medidas que
tem tomado à frente do Ministério das Relações
Exteriores, que quebraram muito a rigidez de certo tipo de atitude estabelecida ao longo de alguns
anos. Com relação à convivência com os países
irmãos latino-americanos, farei algumas consíderações e, a seguir, algumas perguntas.
Em primeiro lugar, durante muitos anos, o Brasil,País de grande dimensão econômica e política
no contexto latino-americano e mundial, mas sobretudo no contexto latino-americano, manteve,
através de uma política anterior de submissão
à política norte-americana, ditada - poderíamos
dizer - pelo regime passado, um alinhamento
automático ao que era determinado por interesses
outros que não os do povo brasileiro. Era muito
natural que houvesse relações estabelecidas com
todos os povos do mundo que respeitam o dIreito
internacional, segundo os organismos internacionais. E não haviapor que não mantermos relações
diplomáticas com o país irmão, Cuba. Digo, isso
porque conduzi uma das primeiras delegações,
em 1983, integrada, por vinte Parlamentares, representando duzentos membros do Congresso
Nacional, que assinaram um documento manifestando o direito de paz para a América Central,
levando ao Congresso norte-americano, à ONU
e à OEA essa posição. Essa a posição dos duzen-

tos Parlamentares brasileiros com relação àquilo
a que V. ~ acabou de referir-se, defendendo
a velha tradição da politica brasileira em prol dos
princípios da paz como base da convivência entre
os irmãos latino-americanos e com todos os países do mundo.
Depois das comemorações do quarto aniversário da revolução nicaragüense, em Manágua,
fomos a Cuba, onde fizemos os primeiros contatos com suas autoridades e manifestamos ao Prímeiro-Ministro Fidel Castro e ao Presidente da
Assembléia Nacional cubana o interesse no reatamento das nossas relações diplomáticas com
aquele pais, posição defendida por largo setor
do Congresso Nacional. Achávamos que aquela
era a medida corretiva que deveria ser adotada.
A ida de V. EX a Cuba, como o Primeiro-Ministro
das Relações Exteriores a visitar aquele país irmão, no contexto latino-americano, depois dessa
fase, marca uma posição de independência na
condução da nossa política externa. E isso se
dá no Governo José Sarney.
Depois, o Ministro das Relações Exteriores,
apoiando o grupo de Contadora, toma uma posição de defesa da paz na América Central, que
é fundamental para exteriorizar,na prática, os princípios que defendemos como base da solução
pacífica dos conOitos. Essa posição com relação
ao grupo de Contadora também tem estado presente na gestão de V. Ex', para assegurar a paz
na América Central.
•
Manifestando esse ponto, senti uma satisfação
muito grande por ver que V. EX gostaria de responder sobre a RASD- República Árabe Saharani Democrática e sobre o problema das relações
do Brasil com a África do Sul. Depois de muitos
anos, após todos os órgãos internacionais se manifestaram pelo direito da autodeterminação do
povo da Namlbia, persiste de um lado uma política
de segregação racial de Estado e, de outro, a
intervenção com relação à postura colonialista,
impedindo a luta pela autodeterminação do povo
da Namibia.
Gostaria de juntar a esse ponto, nobre Ministro,
a posição referente à Organização pela Libertação
da Palestina, que também defende o seu direito
à autodeterminação e à construção do seu país.
Nesta Subcomissão temos defendido - inclusive já estamos encaminhando, a respeito, uma
proposta a que V. Ex' fez referência - a criação
do Parlamento Latino-Americano e do Mercado
Comum Latino-Americano como base da defesa
de relações econômicas justas para o Brasil e
demais países latino-americanos. Hoje, o pagamento dos serviços da nossa divida externa inviabiliza qualquer processo de desenvolvimento, e
isso s6 pode ser consertado a partir de relações
econômicas justas entre 05 países em via de desenvolvimento e os países ricos.
Como dizia ontem muito bem o ex-Ministro
Dilson Funaro, s6 para dar um exemplo, ocorre
um problema muito sério com as nossas exportações, pois o mesmo volume de laranja que num
ano era exportado por mil e duzentos dólares,
no ano seguinte sofria em seu preço uma queda
para seiscentos dólares. 1550 acontece com todas
as exportações. O preço das matérias-primas e
dos produtos dos países em via de desenvolvimento cai no comércio internacional a partir de
manipulação dos paises ricos. Essas relações
econômicas são extremamente injustas. Os traba·
Ihadores dos paises tom via de desenvolvimento
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trabalham quatorze horas por dia, sem assistência
médico-previdenciária, nas piores condições, suportando o pior dos trabalhos. É impossível elevar
as condições de vida a partir de relações econômicas injustas, que têm como resultado o fato
de serem os países latino-americanos, hoje, exportadores de dólares para os países desenvolvidos. Basta repetir aqui a informação dada pelo
ex-MinistroDRsonFunaro, de que, só nos últimos
dois anos, pagamos vinte e quatro bilhões de dólares sem a entrada de nenhum dinheiro novo. Tudo
isso por conta do serviço da divida, que também
preocupa esta Subcomissão. As relações econômicas injustas trazem como síntese a divida externa, que inviabiJiza o desenvolvimento. Precisamos
colocar no devido lugar o pagamento da divida,
com base num percentual do saldo da balança
comercial, garantindo o nosso desenvolvimento
em índices que assegurem o emprego e os Investimentos em todas as áreas de frente para o progresso social e econômico do nosso Pais.
Em relação a essas considerações, temos outro
ponto: é que, dada a tradição de 1965, com relação a São Domingos, à intervenção armada em
65, e a granada, recentemente, com base em
manifestação de organismos regionais, defendamos uma posição firme, no sentido de que nenhum organismo regional possa decidir sobre intervenção armada em qualquer dos países-membros. E uma proposta de defesa da paz e do desenvolvimento, com base nesse grande princípio.
Sr. Ministro, eram estas as considerações que
eu faria, levado pela presença de V. Ex' nesta
Comissão. Naturalmente, em primeiro lugar, tenho a ressaltar a posição do Ministério das Relações Exteriores com respeito à política externa
na América Latina, durante a presença de V. Ex'
nesse Ministério, e gostaria de ouvir as posições
do Itamarati com relação ao problema do mercado, do Parlamento latino-Americano e com relação à RASO, a OLP e Namibia.
O SR. MINISTRO ROBERTO DE ABREU SODRÉ - Sr. Senador Constituinte, Aluízio Bezerra,
V. EX mostra erudição no trato de política internacional, pelas formulações que acaba de fazer e
que, na verdade, nos permitem discorrer sobre
uma série de pontos da maior importância. Vou
começar, se anotei e a memória não me falhou,
a expor os assuntos pela ordem em que V. Ex'
aqui os colocou. V. Ex' falou sobre a convivência
dos países latino-americanos com o Brasil, que
tem entrado num crescente processo de entendimento. O Brasil, nobre Senador, efetivamente
vem desenvolvendo um relacionamento muito especial com todos os seus vizinhos latino-americanos. O Poder Legislativo, em particular, vem
prestando apoio a todas as iniciativas tomadas
nesse campo. Uma referência ao assunto na
Constituição poderia talvez cristalizar,todavia, determinada situação política. Não seria positivo. V.
Ex' há de permitir que, sempre, nas respostas,
quando puder, eu inclua qualquer coisa que venha
a significar um comportamento na feitura do ordenamento constitucional da política externa. Então, introduzir na Constituição qualquer coisa que
se refiraa isto talvez possa cristalizaro ponto abordado e criar certo imobilismo com relação à política preferencial latino-americana. Cristalizar asslm determinada situação política não seria positivo. Nossa vocação é universalista.
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E neste ponto digo a V. Ex', Sr. Constituinte,
que nós, com o apoio do Poder Legislativo e mais,
também, por determinação de S. Ex' o, Presidente
da República, temos caminhado no sentido de
bem viver na aproximação com todos os países
latino-americanos. Esta é uma determinação do
Presidente ao Ministro das Relações Exteriores,
que a tem procurado cumprir, dentro da melhor
forma possível.
V. Ex' disse que, no passado, havia certa submissão do Brasil à política ditada pelo País irmãos
os Estados Unidos. O Brasil era um País diferente.
Exatamente por isso, tinha uma submissão maior
à grande potência. Hoje já não é assim, porque
o Brasil mudou, cresceu, e essa submissão pode estar certo V. Ex' - não existe. Temos contrariado, em alguns foros internacionais, a posição
dessa grande Nação irmã e amiga, que são os
Estados Unidos, na defesa da soberania nacional.
Cito o último contencioso que tivemos com os
Estados Unidos da América do Norte, em que
eles defendiam uma tese, e o Brasiloutra, absolutamente diferente, que era a inclusão de serviços
na operação do GATI. Então, na reunião do
GATI, em Punta-del-Este, o Brasil se alinhou com
os países não-alinhados - é também jeux de
mots, Atese que o Brasil defendia saiu vencedora,
em decorrência de uma aliança fratema que fizemos, nesta luta diplomática, no GATI, com a
Índía,
Então, queremos ter bom relacionamento com
os Estados Unidos da América. Mas o que queremos, na verdade, é, dentro desse relacionamento,
ver, antes, o realce dos interesses brasileiros. E
assim temos procedido, não só nesse foro, como
no caso, por exemplo, da proposição apresentada
pelo Brasil - uma iniciativa do Presidente José
Sarney - de criar uma zona de cooperação, desenvolvimento e desnuclearização ou desmilitarização do Atlântido Sul, em que os Estados Unidos não se alinharam com a posição brasileira.
Soubemos, nas Nações Unidas, buscar alianças
e saímos vencedores, de forma marcante, em
contraste com a posição tomada pejos Estados
Unidos.
Mas isso não significa que estejamos querendo
ter uma política antiamericana. Ao contrário, queremos é uma política de muito boa vizinhança
com os Estados Unidos. É um grande parceiro
que temos. só que, agora, somos parceiros que
podem falar de forma igual. É nesse contencioso
entre Brasil e Estados Unidos, do qual o caso
informática é exemplo que nosso País tem procurado buscar o entendimento, através do diálogo
longo, do qual tem participado, com brilho, o meu
Secretário-Geral, o Embaixador Paulo de Tarso
Flecher de Lima.
N.é agora, nada ocorreu. O contencioso vai permanecer? Claro que sim. Toda vez que o ser humano - ou a pessoa jurídica de direito público,
a Nação - cresce, ocupa o espaço. de alguém.
Nessa hora, nasce o contencioso. E o caso do
Brasil com relação aos Estados Unidos na especificação mencionada da informática, que estamos
realmente conduzindo com a maior habilidade
diplomática com que pode contar o ltamarati para
esse encaminhamento.
Relações com Cuba é outro item da indagação
de V. Ex', Sr. Constituinte Bezerra. A relação do
Brasil com Cuba é particularização de um princípio de ordem geral, que acabei de mencionar.

O Brasil deseja ter relações com todos os países.
Esta é, na verdade, uma afirmação, um axioma
que rege nossa política internacional. Razões de
ordem política do passado levaram o Brasil a romper com Cuba; razões futuras começaram a criar
um ambiente para que se restabelecessem nossas
relações com aquele país.
E, aí, quero realçar que V. Ex", Srs. representantes do povo, Srs. Parlamentares, captando um
desejo popular, contribuíram sobremaneira para
o juízo que o Presidente da República José Sarney
estabeleceu com relação a Cuba.Tenho que foi
na primeira conversa que tive com S. Ex', o Presidente da República, quando S. Ex' me honrou
com o convite para participar de sua equipe e
aí disse-me S. Ex' que começasse, imediatamente, a tratar do reatamento do nosso relacionamento com Cuba e que essa era a linha que
determinava ao ltamarati cumprir.
Precisãvamos tomar uma série de medidas para que esse reatamento fosse feito de forma normal, paulatina e segura, quer por parte de nosso
País como de Cuba. Longas conversações foram
miciadas no Panamá e, depois, prosseguiram em
Genebra, em Paris, onde o ilustre Embaixador,
aqui presente, teve um grande desempenho. Chegou-se, assim, a um etendimento perfeito entre
o Brasil e Cuba, que, acredito, seja crescente. Temos uma doutrina política diferente, mas podemos ter uma vivência comercial, cultural e esportiva a mais fraterna possível com essa grande
ilha do Caribe. Acho que o Parlamentarismo Brasileiro contribuiu, sobremaneira, no sentido de que
o Presidente da República José Samey determinasse ao seu Minsitro o inicio das conversações
para o reatamento, que foram conduzidas como
a própria diplomacia determina: inicialmente, em
termos sigilosos, porque tínhamos de estabelecer
as condições desse reatamento e, depois, fez-se
anúncio dele.
V. Ex" fala da posição do Brasil em Contadora,
organismo criado em Uma com a finalidade de
se procurar uma solução pacífica para a controvérsia armada que existe, na América Central, entre os cinco países de lá. O Brasil, depois, entrou
como pertencendo ao grupo de apoio a Contadora. Contadora é constituído dos países mais
próximos à região em conflito. Esses países conhecem o problema e o sentem mais. Somos
o suporte dessa decisão. Tenho ouvido, às vezes,
algumas críticas de V. Ex', Sr. Senador Constituinte: "Mas Contadora, depois de tanto tempo,
não conseguiu a paz". A paz é, na verdade, muito
difícil de ser conquistada; a guerra é muito fácil
de ser deflagrada. O que precisa ser contabilizado
no esforço do Grupo de Contadora e de seu grupo
de apoio é o que evitamos na escalada bélica,
que já poderia ter ocorrido na América Central.
Só esse serviço da presença do Brasil, e o Brasil
tem, com sua presença - não por ser eu o Ministro, mas por ser o Brasil - um peso imenso
da condução da política de Contadora. O Brasil,
realmente, tem, em Contadora, um processo de
liderança em harmonia com os demais cinco países que pertencem àquele grupo. Eu diria: a paz
não foi conquistada, mas evitamos uma escalada
de violência. Isso posso dizer com uma certeza
imensa. Não se repetirá o caso, talvez, de São
Domingos, ou Granada - que é o último item
das perguntas de V. Ex' - exatamente porque
existe esse organismo criado por Contadora. Va-
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mos continuar a trabalhar e a buscar, através de
diálogo, a solução das controvérsias existentes
nas cinco nações irmãs da América Central.
Y.Ex"falou aqui sobre Namíbia. Aí,ilustre Constituinte, nossa posição é de uma clareza absoluta.
Em todos os foros internacionais, o Brasil tem
condenado a política da África do Sul; o Presidente
da República, em todos os seus pronunciamentos, em todos os seus contatos, secundado pelo
Ministro das Relações Exteriores e o Itamaratí,
como um todo, tem condenado a política racial
da África do Sul. Nunca temos estado ausentes
e queremos a imediata independência da Namíbia. Apoiamos as negociações conduzidas pelo
Secretário-Geral das Nações Unidas; condenamos a instalação do pretenso "govemo", entre
aspas, interino, proposto por Pretória, e reconhecemos a Swapo como legítima representante do
povo namibiano. Há pouco, fomos visitados por
sua máxima liderança. Nas viagens que fiz, como
Ministro das Relações Exteriores, mantive contatos com muitas lideranças africanas na condenção dessa posição da África do Sul, na ocupação
do território da Namíbia. No contato com Sam
Nujoma, rejeitamos as tentativas sul-africanas de
condicionar a independência da Namíbia a outras
situações. Digo outras situações, ilustre Constituinte, porque chegaram a propor uma transação
- em termos assim chegou a proposta ao Itarnarati - no sentido de que, para se solucionar o
problema de Angola o preço seria a Namíbia perder o seu território. Nessa questão, vamos dizer
assim, além de estar envolvido um problema de
odiosa discriminação racial, há uma coisa típica
ainda de país colonizador. O Brasil se coloca, com
muita coragem, nitidez e clareza, através de seu
Presidente, nessa condenação ao modo como
Pretória vem tentando resolver o problema da Namíbia.
V. Ex' falou sobre a RASO, a República Árabe
Soharani Democrática. É um dos temas mais difíceis que temos a enfrentar. Não é fácil chegarmos
a uma posição clara com relação à República,
porque posso afirmar que um terço da comunidade intemacional apenas reconhece a RASO,
a República de Soharani. E não há consenso sobre o tema; nem no Leste, nem no Oeste, nem
no grupo Árabe. Não há consenso em área alguma do mundo, Leste, Oeste africana, com relação
ao reconhecimento da República de Soharani. O
assunto depende, portanto, da evolução diplomática e da própria evolução dos fatos locais. Reconhecemos o direito do povo desse território. O
Brasil reconhece a Frente de Políssário, do Movimento de Libertação Nacional, na ONU, que envolve este caso. Nas votações da ONU, neste caso,
votamos a favor dessa posição. As partes envolvidas negociaram diretamente as suas diferenças.
Incentivamos as partes a negociar de forma direta
o cessar-fogo, com vistas à realização de um referendum, sob os auspícios da ONU e da OUA,
que é uma organização africana. Há também conversações indiretas em curso, graças à OVA e
a OUA,entre Marrocos e Polissário. O que o Brasil
deseja - conversei com muitos emissários da
RASO, por ocasião de minha presença na ONU,
quando tive até a honra de presidir a Assembléia
Geral, coisa que jamais pude pensar - é estabelecer a necessidade de termos um critério, um
referendum, porque se trata, no caso, de um
povo nômade, que está num território impreciso.
Não poderíamos reconhecer uma nação nessa
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situação. Acompanhamos com interesse essa negociação, para estabelecer aquilo que queremos,
ao final: que haja um referendum, um plebiscito
envolvendo as populações interessadas. Depois
disso, então, caminharemos para o referencial.
Esta é a nossa posição com respeito ao problema
daRASD.
Outro ponto em que V. EX", ilustre Senador
Bezerra, tocou refere-se à OLP. O Brasil reconhece há vários anos a OLP como Movimento
de Libertação, reconhecido, inclusive, pela Liga
Árabe e pellasNações Unidas.No caso da abertura
no Brasil de um escritório de representação da
OlP, importa lembrar que o nosso País só confere
status diplomático à representação de Estados
soberanos e a organismos internacionais, não se
admitindo exceções em tal regra. Este é o procedimento do Brasil.Na situação atual, um dos funcionários do escrítórío do Brasil na Liga Árabe, que
é uma organização intergovemamental regional,
se ocupa especificamente dos assuntos palestinos. Vê V. EX" que nossa posição, com relação
à OLP, é muito clara, porque reconhece e vem
reconhecendo reiteradamente, há vários anos, o
Movimento de Libertação Nacional, mas tem os
impeditivos de reconhecê-lo como nação, porque
nação não é; é um movimento. Ela não é Estado,
não merece exatamente estar na posição que a
respeito de um Estado tem a política intemacional
brasíleíra.

Outra indagação com a qual V.EX" me honrou
refere-se ao Parlamento Latino-Americano. Este
Parlamento é aceito, hoje, pela maioria dos países
do Continente, inclusive o Brasil. A questão foi
discutida recentemente, há 15 dias, em Bariloche.
Nossa adesão, em princípio, nessa Assembléia,
foi ali reafirmada no documento firmado entre
os oito países do chamado Grupo do RIO de Janeiro.
Entendo, no entanto, que o assunto, ilustre
Constituinte, apesar de sua importância, não deveria - de novo, volto ao problema Constituinte
- ser incluído no texto da Constituição. Outras
formas de Parlamento podem ser imaginadas
amanhã, e não devemos, creio, condicionar o dispositivo constitucional à nossa evolução política.
QUl~r dizer, somos favoráveis à tese, mas, como
estou numa Subcomissão que trata realmente de
problemas elepolítica internacional,acho que esta
não é matéria que pudesse ser inserida na Constituição. A política internacional tem um processo
de tal forma dinâmico, que se nos prendermos
só a este ponto, dificuldades poderão ser criadas
amanhã à liberdade de condução da políticainternacional, em termos de criação de 6rgãos como
esse de que falam. Acho que a tese é absolutamente aceitável, mas não é daquelas a serem
incluídas na Constituição. Com o devido respeito,
não devo esconder, nas dobras do meu pensamento, nada do que, na verdade, penso ser o
melhor - e pode não ser - para o meu País
e para o relevante serviçoque os Srs. Constituintes
vão prestar a esta Nação.
O SR. CO!~STITUINTE ALUÍZIO BEZERRA Ministro, era só isto. Quero acentuar que a presença de V. E~ é muito importante nesta Comissão, dada a preocupação que, sei, V. EX" tem com
esses problemas, sobretudo nos pontos sobre os
quais discorremos rapidamente. Tenho muitas
outras questões a formular. Entretanto, essas fi-

cam a cargo de outros companheiros que estão
preparados para elas.
O SR. MINISTRO ROBERTO DE ABREU SODRÉ - Apenas diria, com respeito às duas últimas perguntas com que V. EX" me honrou, sobre
a posição do Brasilna questão de São Domingos
e Granada, que condenamos aquilo que ocorreu
em Granada, mas não pensamos da mesma forma no tocante ao episódio relativo a São Domingos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Com
a palavra o Constituinte Sarney Filho.
O SR. CONSTITUNTE SARNEY FILHO - Mirustro Abreu Sodré, em primeiro lugar, gostaria
de cumprimentá-lo pela brilhante exposição que
nos fez e agradecer a V. EX" pela sua presença
nesta Subcomissão, o que muito nos honra e
é uma demonstração clara do respeito que o Poder Executivo,através do seu Ministério, tem para
com o Poder Legislativo. Vimosem sua exposição
- o que muito nos satisfez - a demonstração
de que seu Ministério tem acompanhado atentamente as discussões que se vêm desenvolvendo
nesta Subcomissão, no sentido de aprofundarmos mais nosso conhecimento da matéria a nosso cargo, para podermos, como representantes
da vontade do povo, elaborar, como é desejo da
Nação, uma Constituição atual, moderna e que
represente os verdadeiros anseios da nossa comunidade.
Gostaria de me ater a um ponto que V. Ex"
levantou e que nos tem deixado realmente muito
preocupados. Estou. certo de que se trata de assunto sobre o qual não há definição alguma. Espero que um pronunciamento mais claro de V.
EX" sobre esse tema - V. EX" já tratou dele e
já vou dizer qual é - possa nos facilitar ainda
mais, nesta difícil tarefa de elaborar o texto constitucional. Trata-se do problema dos acordos e até
mesmo dos contratos internacionais que geram
ônus à Nação. Todos sabemos que, hoje em dia,
alguns acordos e contratos comerciais firmados
por nossos dirigentes acarretaram e acarretam
ônus para toda a sociedae. Embora seja um assunto que deva ser tratado até mesmo entre empresas, em virtude da nossa Sistemática administrativa, com a necessidade de avais do Banco
Central, isso vem acarretando problemas que afetam, de maneira geral, toda a comunidade. Era
minha intenção propor à Constituinte, como ponto a ser inserido na Constituição, que todos os
acordos e contratos que representem ônus para
a Nação, ou que pudessem, de alguma forma,
afetar a nossa soberania, fossem, antes, objeto
de deliberação pelo nosso Congresso, pelo povo,
representado no Parlamento. Como é do meu
costume, procurei conversar com diversos segmentos interessados no problema, e eles acharam, em sua grande maioria, precipitado esse tipo
de proposta. Como estamos aqui justamente na
Subcomissão que irá apresentar um relatório a
propósito, acho que o momento é oportuno para
ouvirmos a opinião de V. Ex" que, com a sua
experiência de homem público e como Ministro
das Relações Exteriores, certamente nos poderá
dar uma valiosa contnbuição.

o SR. MINISTRO ROBERTO DE ABREU SODRÉ - Sr. Constituinte Sarney FIlho, V EX" fala
sobre acordos, atos, contratos internacionais que
possam onerar a vida financeira do País e per-
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gunta se eles não deveriam, na verdade, ser submetidos a exame, à aprovação prévia do Poder
Legislativo. O controle sobre todas essas operações comerciais é muito complexo. São contratos, atos e empréstimos, formulados tanto por
pessoas de direito público como por de instituições particulares, isto é, pessoas de direito privado. Torna-se muito difícil fazer-se um controle
préyio nesses casos
E possível, todavia, ilustre Constituinte, imaginar certos dispositivos pelos quais o Legislativo
poderia exercer um tipo de controle sobre o endividamento exterior do Estado e das empresas estatais. Acho que a imaginação dos Srs. Constituintes precisa ser colocada à prova para que não
se peie o desenvolvimento da Nação Muitas vezes, ele depende de um empréstimo. Receia-se,
pois, que a demora em se resolverem as tratativas
a respeito do Poder Legislativo, de certa forma,
entrave o processo de desenvolvimento do País.
Mas, sem dúvida, V. EX" tem razão. Há necessidade de algum tipo de controle. É necessário
haver na Constituição previsão a respeito. Sinceramente, não posso, de momento, dizer como será
possível fazer isso, mas procurarei trazer a solução. Três assessores do Ministério das Relações
Exteriores aqui estão e procurarão estudar conosco a matéria. Vamos debruçar-nos sobre esse assunto, para o qual será muito difícil encontrar
equacionamento no âmbito da Constituição. Em
termos de fiscalização, as coisas são mais fáceis
de serem alcançadas. Meu assessor acaba de me
lembrar que o assunto é da competência do Ministério da Fazenda. Mas se é verdade que o problema cai na 6rbita da competência do Ministério
da Fazenda, ele é também do interesse do povo
brasileiro e, junto, também faço parte desse povo.
Procuramos conversar com o Ministroda Fazenda, para que S.EX" possa auxiliar-nos e trazer a
opinião de sua pasta. No contato com o Ministro
da Fazenda, V. EX'" também proderão provocar
esse assunto. É questão que realmente nos desafia.Prometo que está estudado pelo Minstériodas
Relações Exteriores, em diapasão com as áreas
financeiras competentes, para ver se descobrimos, então, um mecanismo de controle dessas
dívidas a ser inserido no espaço do texto fundamental, Muito grato.
O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Sr.
Ministro, gostaria de fazer também uma pergunta
a V.EX" Por isso, passo a Presidência ao PrimeiroVice-Presidente,Constituinte Aluízio Bezerra.
Sr. Ministro, sem súvida, V.EX" trouxe, com a
sua larga experiência política e também legislativa,
uma grande contribuição a esta Subcomissão.
Pessoalmente, posso testemunhar qual tem sido
o esforço e o trabalho de V. EX" à frente do MInistério das Relações Exteriores nesse tempo em
que o conduz. Mas queria fazer algumas indagações. V. EX- falou na vocação universalista da
nossa política exterior,e disse que devemos manter relação com todos os países do mundo. Por
que, até hoje, o Brasil não tem relações diplomáticas com o Vietnã, por exemplo?
Segunda questão: V. EX" falou também no acordo de cooperação feito na ONU, o Acordo do
Atlântico Sul. Gostaria que V.EX" discorresse um
pouquinho mais sobre esse ajuste.
V. Ex' também anotou que, muitas vezes, o
Legislativo é acusado de ser moroso nas suas
decisões. Sabemos que, na apreciação do projeto
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que instituiu a reforma do Ministério de V. Ex",
o Legislativo andou muito rápido. Constatamos,
entretanto, às vezes, essa morosidade. Inclusive,
em conversa, nesta semana, com um diplomata
brasileiro, ele me dizia que muitas questões atinentes à sua Pasta ainda estão paradas no Senado, por falta de quorum. Então perguntou a V.
Ex', que tem grande experência política, se não
acha viável a criação de uma comissão mista de
Deputados e Senadores, estes em menor número,
para que, talvez mediante um mecanismo inserido
no texto da futura Constituição, quem sabe, pudesse haver um controle maior e um andamento
mais rápido nas questões do Ministério das Relações Exteriores
Gostaria ainda de fazer mais uma pequena pergunta, para pedir a opinião de V. Ex', que tem
sensibilidade e experiência de homem público,
agora, também, à frente do ltamarati. Dentre todas
as experiências que V. Ex" já teve, como as de
Governador de São Paulo e de Deputado, sei que
esta de dirigir o Ministério das Relações Exteriores
tem sido a mais gratificante na sua carreira. Então,
baseado nesse rico acervo de V. Ex" farei minha
próxima pergunta. No capítulo da nacionalidade,
na atual Constituição - matéria, também, inerente aos trabalhos desta Subcomissão -, lê-se,
no parágrafo único do art. 145, que são privativos
de brasileiros natos os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República, Ministro de Estado"
e outros cargos da República. Enumera, ainda,
esse dispositivo também os embaixadores e os
integrantes da carreira diplomática. V. Ex' julga
fundamental, para o exercício do cargo de embaixador, ser brasileiro nato? Faço essa pergunta
mais animado pela sua experiência politica e pela
sua vivência internacional, no tempo em que está
à frente do ltamaraty, porque sei que essa experiência deve ter dado a V. Ex' condições de bem
avaliar a justeza ou não de se manter no texto
da Carta magna disposição dessa natureza.

canos, é o principal interessado em que a paz
desta região seja preservada, principalmente no
que concerne ao terreno nuclear. Não digo que
possa haver uma desmilitarização na região, porque isto é impossível. Mas a proibição, contida
no ato, da presença de artefatos nucleares nessa'
área, já é uma realidade. A defesa do meio ambiente também é indispensável. Já se iniciava
um processo predatório, de aniquilamento da riqueza animal na região.
Também somos Nação altamente interessada
na defesa da riqueza mineral existente no seu
solo e subsolo. Acredito que uma das lnícíanvas
de maior importância que a diplomada brasileira
teve, nos últimos tempos, foi essa de criar uma
zona de paz e cooperação no Atlântico Sul, vendo-a vitoriosa depois de lançada a idéia em discurso pelo Presidente Sarney, em sua primeira visita
à ONU. Posteriormente, como Ministro das Relações Exteriores, recebendo determinações do
Presidente, apresentei-a em uma reunião extraordinária de assuntos africanos, na ONU, e, na última reunião ordinária desse organismo, pude vê-Ia
vitoriosa. Constituiu essa iniciativa um fato raro
em todos os mares do mundo. Acho que prestamos à natureza, ao princípio de paz, ao princípio
de cooperação um relevante serviço. Creio que
os resultados serão colhidos no tempo.
Precisamos sentir isso, porque a política internacional, às vezes, não colhe um resultado imediato, mas, sim, ao longo do tempo, através de
anos, e, não raro, através de séculos. Exemplo
disso é a política diplomática brasileira, introduzida por nosso patrono, Rio Branco, que criou
a mentalidade de cooperação e de entendimento
com os países limítrofes. O Brasil é o único país
da América Latina que obteve todo o seu contorno
lindeiro através de um processo de negociação.
Esses são fatos que criam raízes dentro do procedimento diplomático de um país. O Acordo do
Atlântico Sul vai, na verdade, ter resultados extraordinários no correr do tempo.

o SR. MINISTRO ROBERTO DE ABREU SODRÉ - Nobre Constituinte Roberto D'Avila, começarei a falar sobre o Acordo do Atlântico Sul.
É uma inciativa sobre declaração de zona de paz
e cooperação que, na verdade, se constitui, como
já disse há pouco, em grande sucesso. O Acordo
do Atlântico Sul foi o mais votado dentre as iniciativas do gênero, até agora, na ONU. Vários países
da OTAN votaram a favor - é estranho, mas
o fizeram. A única oposição declarada foi a dos
Estados Unidos da América. Como o Brasil é o
país maior da costa Atlântica, é óbvio que a matéria é do seu ínteresse, no sentido da manutenção
da segurança e da paz na região, onde inclusive
se desenvolve a nossa cooperação com a África
Ocidental e com o Cone Sul. O desdobramento
da inciativa política já produziu alguns efeitos importantes: a afirmação regional, o alijamento de
teses pró-Ãfríca do Sul, a formulação de uma
posição regional em favor da não-consideração
de tensões Leste-Oeste na área etc. O incentivo
ao pleno exercício das responsabilidades dos países da área sobre a mesma deve ser visto como
um processo a ser obtido a longo prazo. Olhando-se no mapa, vê-se que o Atlântico é o único
oceano que tem essas condições para o estabelecimento de uma região de paz e de cooperação.
O Brasil, por dispor da maior costa do oceano
Atlântico, cujas águas o separam dos países afrí-

Quanto ao Vietnã - é uma das poucas nações
com as quais o Brasil não tem relações.
Não se chegou, ainda, ao amadurecimento de
relações com aquela nação asiática, seja pela distância, seja pela falta de intercâmbio comercial
etc. Isso, de certa forma, atrasa a nossa disposição
de relacionamento. São poucas os países com
os quais isso acontece. Mas chegará o momento
azado. Somos universalistas. No entanto, não há
essa obrigatoriedade de relacionamento com todos os países do mundo. Precisamos lançar nossas âncoras quando há algum rendimento para
o País. Ainda não amadureceu o programa de
um relacionamento do Brasil com o Vietnã, embora não haja qualquer entrave que o impeça, de
ordem ideológica, inclusive. Mantemos relações
com a China Continental, com Cuba, com todas
as nações do Leste Europeu - União Soviética,
Hungria, Tchecoslováquia etc. Portanto, o problema ideológico não dita nossa posição nesse caso.
São apenas nossas conveniências do momento.
O Vietnã está entre as exceções dos pouquíssimos
países com os quais ainda não temos relações
diplomáticas.
Diria que há outras exceções, como as da Coréia do Norte e da China Nacionalista, Taiwan,
mas que têm outra característica, diferente, da
do Vietnã.Temos de optar: ou mantemos relações
diplomáticas com a China Continental ou com
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a China de Formosa. Nossa opção foi ficarmos
com a China Continental, sem deixarmos de ter,
através de um escritório comercial, relacionamento, que venha a interessar ao Brasil, com a China
Nacionalista. São esses poucos países com os
quais o Brasil não mantém relações diplomáticas.
O caso de relações com o Vietnã - para ser
preciso e não me alongar - é exatamente um
desses: não chegou o momento ainda, porque
as coisas, realmente, estão perdidas no tempo.
A última pergunta com que V. Ex' me honrou
diz respeito à morosidade da tramitação de proposições do interesse da área de relações exteriores
no Parlamento indaga V. Ex" se há a possibilidade
de se incluir na Constituição uma disposição prevendo a criação de uma comissão mista de Senadores e Deputados para o processamento de problemas de política internacional. Acho que dificilmente se pode criar um órgão desse gênero, que
tem por pressuposto a união do Senado à Câmara
dos Deputados, quando funciona o Congresso.
Sinceramente, não sei se seria possível incluir essa
hipótese numa comissão mista, no texto da Constituição, para fins tão específicos. Amanhã, poderse-ia dizer: o assunto tal também é prioritário e seriam criadas comissões mistas para tratar do
problema da saúde, da alimentação, da educação.
Seria uma proliferação de comissões mistas. Esse
é um assunto que os Constituintes deverão estudar. Mas a minha impressão, de simples bacharel,
que não é constituinte, é de que é muito difícil
a inserção, no texto constitucional, de disposição
dessa natureza. Por exemplo, há outros assuntos
também prementes, como o problema da fome,
da saúde, no Brasil, que, às vezes, ficam parados
por muito tempo, esperando solução. Lembro-me
de que, no meu tempo de Deputado, o Estatuto
da Educação ficou paralisado na Câmara por dez
anos - e era de importância fundamental para
a formação de nosso povo.
Por final,V.Ex' fala sobre a nacionalidade, sobre
se na diplomacia se poderia adotar um critério
de termos diplomatas naturalizados, e não natos.
Acho que é exatamente neste terreno que a exigibilidade do Jus sangulnis é de importância imensa, porque o diplomata vai representar a carga
de tradição deste País lá fora. Não quero diminuir
os não nascidos no Brasil, dizendo que o nacionalizado não tenha essas qualidades, mas acho que
reduzir essas exigências não melhoraria em nada,
ou não aperfeiçoaria em nada a criação de um
corpo melhor na diplomacia brasileira. Temos
uma diplomacia que realmente honra este Pais.
Agora, existem, realmente, funcionários, sequer
naturalizados, e que constituem "Ia piéce de resístence" de trabalho nos consulados e nas embaixadas, que são os secretários, os funcionários burocráticos. Em qualquer embaixada nossa no
mundo - e tenho percorrido muitas delas quem, na verdade, carrega aquele pequenino trabalho burocrático é um homem da terra, que é
ali contratado e passa toda uma vida prestando
serviços a outra nação. Na maioria das vezes, adquirem a nacionalidade brasileira. Então, há o trabalho de naturalizados e de estrangeiros, dentro
do ltamarati, só não no nível de diplomacia maior.
O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila)-Agra-

deço a V. Ex"
Passo a palavra ao Constituinte MiltonBarbosa.
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o SR. CONSTITUINTE MILTON BARBOSAIlustre MinistroAbreu Sodré, há poucos instantes
V. Ex" respondia às considerações do Sr. Senador
Aluízio Bezerra e nos afirmava que o Brasil, hoje,
já não é mais uma nação submissa aos Estados
Unidos. Mas V. Ex' sabe que as classes trabalhadoras do País esperam ver o dia em que ele dará
o seu brado de independência em relação ao imperialismo norte-americano. Perguntaria a V. Ex"
o que o nosso Ministériodas Relações Exteriores
tem feito para mostrar aos Estados Unidos que
já não somos mais colôrua deles, e que estamos
lutando, escrevendo uma Constituição, e, se as
situações políticas forem favoráveis, estaremos
escrevendo a Constituição do ano 2000, em nosso País.
Os Estados Unidos são um país rico e, como
todo rico, é opressor. Assim, gostaria de saber
de V. Ex" até quando vamos nos submeter a essas
exigências do capitalismo norte-americano e de
que forma, nesta Constituição, poderemos dar
o nosso brado de independência.
O SR. MINISTRO ROBERTO DE .AJBREU SOIlustre Deputado Milton Barbosa, V. Ex"
está preocupado com o imperialismo americano.
Eu também estou. Mas estou preocupado com
todos os imperialismos, não só com o norte-americano. O imperialismo não é privilégio dos Estados Unidos. Outras nações, ou grupos de nações
desejam também que o Brasil se transforme, ou
permaneça numa posição de colônia.
DI~É -

Esta fase de Brasil-colônia,na verdade, já passou. Dei, há pouco, um exemplo da posição que
tomamos com relação à Conferência do GATI,
em que o Brasil e a Índia, que é líder dos países
não-alinhados, enfrentaram os Estados Unidos e
outras nações que não queriam concordar com
a solução que nos era favorável. Foi uma luta
insana, de uma semana, atravessando noites indormidas para finalmente chegarmos àquela solução que nos interessava.
O Brasil não é e não se sente mais uma colônia.
O IBrasil tem de lutar para que os seus interesses
estejam em primeiro lugar. Nesse rumo, vai lutar
com todas as nações do mundo, inclusive com
a poderosa nação-irmã, os Estados Unidos da
América no Norte. Não tenho fixação antiamerícana, como a não tenho anti-soviética, em relação aos países do Leste. Tenho uma só fixação,
que é no sentido de se conseguir a completa
soberania diestepaís. E isto depende de nós. Leis
para defender esta soberania já as temos, mas,
às vezes, não as aplicamos. Leis que defendam
o interesse nacional estão aí, escritas até, leis ordinárías, mas não são aplicadas. Os grandes culpados disso somos nós, muito mais do que os Estado'> Unidos, da América do Norte, que desejam
impor o seu poder econômico ao Brasil,que não
as pomos em execução.
.
l\gora, os Estados Unidos da América do Norte
devem ser tratados no mesmo pé de igualdade,
representando, para nós, os mesmos riscos que
outras nações poderosas do mundo. E que existem.
j\gora, devemos ter relacionamento com os Estados Unidos da América do Norte? É claro. É
o Qrrande parceiro que o Brasil tem. O Mercado
Comum Europeu se constitui no nosso primeiro
parceiro, antes dos Estados Unidos e sabemos

das leis protecionistas que existem entre as nações que o compõem.
O SR. CONSTITUINTE MILTON BARBOSAMas V. Ex" sabe que essa igualdade não existe.
Esta igualdade entre Estados Unidos, o Brasil e
os demais países da América Latina não existe,
é apenas teoria. Na prática, a realidade é totalmente diferente. Hoje, aceitamos tudo o que os
Estados Unidos e outros países da Europa nos
impõem. E o povo brasileiroestá a pedir a explicação, por que aceitamos tão passivamente esses
ditames dos Estados Unidos.
O SR. MINISTRO ROBERTO DE .AJBREU SODRÉ - Nobre ConstItuinte Milton Barbosa, permita-me que eu diga: isso não acontece; nós reagimos. Dei um exemplo, o da GATT. Posso dar
outro, que há pouco foi mencionado, da posição
do Brasil com referência à informática, em que,
de uma forma corajosa, temos negociado o assunto de modo a não nos diminuirmos e a preservarmos a intocabilidade da lei votada por este
Congresso. O Brasil é adulto. Não somos mais
país colonial. O de que precisamos é saber conduzir esta política com coragem, altivez e sem
preconceitos, que podem deformar a condução
de uma política dessa natureza. Se todas as vezes
começarmos a pensar que tal ou qual passo que
vamos dar pode ser interpretado como um gesto
de submissão aos Estados Unidos da América
do Norte,nós ficaremos parados. Este outro movimento que vamos fazer pode significaruma certa
submissão às nações que constituem o Mercado
Comum Europeu? O de que precisamos é firmar
nossa política com coragem.
E posso afirmar, pelo respeito que tenho a V.
Ex", Constituinte Milton Barbosa, não somos mais
colônia. Hoje, temos voz, e voz respeitada nos
foros internacionais. Agora, que vai haver luta
constante, claro que vai. Que vai haver contencioso entre Brasil e Estados Unidos, é uma fatalidade, tanto quanto a fatalidade de que está havendo um contencioso entre os Estados Unidos e
a poderosa nação japonesa; tanto verdade, como
está havendo entre o Mercado Comum Europeu
e o Japão. O Brasil cresceu, e ocupou espaços.
Então, a nossa luta vai ser diária, e não nos
devemos desesperar com isso, porque é um fatalismo da política internacional. Quando se dizque
os Estados Unidos estão querendo impor determinadas regras a nós, precisamos saber até quando podemos tê-lo como aliado ou adversário, naquele ponto da política desenvolvimentista do
Pais. E isso vale para todas as nações. Somos
adultos, Sr. Constituinte. Não me sinto com o
complexo de estar vivendo como o ilustre Constituinte - e conheço o brilho do talento de V. Ex"
num país colônia. Não somos mais assim. Somos
um país adulto.
O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Passo
a palavra ao Constituinte MiltonBarbosa.
O SR. CONSTITUINTE MILTON BARBOSASr. Ministro, sei perfeitamente que V. Ex" é um
dos mais brilhantes Ministros das Relações Exteriores que o Brasilteve ultimamente, em seu esforço para mostrar o quanto nOf!so País tem-se agigantado. Mas, infelizmente, ainda hoje permitame V. Ex" dizer isto - o quadro que se pinta
do nosso País lá fora é triste. Não faz maís de
cinco anos, houve uma conferência na Suécia,

quando um grupo de nossos pastores e bispos
visitou aquele país para fazer uma exposição. No
dia seguinte, a imprensa fez publicar na primeira
página dos melhores jornais dali que o retrato
do Brasil se resumia nas palafitas, nos alagados
do meu Estado, a Bahia. Então, isso é deprimente,
porque o Brasil não é isso. Até parece que queremos mostrar para esses países que também s0mos ricos, que hoje temos uma política muito
bem organizada, e que hoje estamos em competitividade com eles. Na realidade, somos um país
rico, mas explorado por eles, que não nos têm
permitido mostrar a nossa desenvoltura. Creio
que, na Carta na qual estamos tão empenhados,
e que esperamos seja duradoura, precisamos
mostrar a esses países que não vamos mais aceitar suas imposições, as considerações que fazem
a nosso respeito. Somos um país sério e estamos
lutando para amanhã competirmos, em pé de
igualdade, com os países ricos, que nos exploraram. Muito obrigado a V. Ex"
O SR. MINISTRO ROBERTO DE .AJBREU SODRÉ - Sr. Constituinte, permita-me que eu veja
na sinceridade, na pureza evangélica de V. Ex",
esta rebelião que também vaino meu peito. Quando viajo, verifico que o retrato que pintam do
Brasilnão é aquele Brasilque conheço - o Brasil
é conhecido no exterior pelas favelas, pelas palafitas, pelos cortiços do Sul, pelo carnaval e por
esse grande brasileiroque é Pelé.Mas,na verdade,
omitem a sua grandeza. Anossa luta vai continuar
constantemente, nobre Constituinte MiltonBarbosa. Este não é um trabalho só para a minha geração, que é muito mais velha do que a do ilustre
representante do povo, mas para meus netos e
seus filhos. Essa luta vaicontinuar sempre, porque
não vai parar. Precisamos remontar no tempo
a grandeza deste País. Tenho certeza de que haveremos de mostrar o tamanho desta Nação e do
seu povo, principalmente porque é um povo sem
preconceitos. É raro encontrar uma nação com
este melting pot racial e esta aceitação de convivência política entre tantos credos religiosos, como existeno Brasil.Lembro-me de que, há muitos
anos, como Governador, estava na moda dizer
que o brasileiro praticava o genocídio de índios,
que milhares de índios eram mortos todos os
dias no Brasil. Quem repetia isso era um meu
entrevistador em Haia, na Holanda. Mera fantasia.
Realmente, existem alguns erros na política indigenista brasileira.Respondi-lhe o seguinte: "Tanto
quanto minha memória da nossa Históriapermite,
o último genocídio praticado contra índios no Brasil foi durante a invasão holandesa."
O SR. PRESIDENTE(Roberto D'Ávila) -Agradeço ao Constituinte MiltonBarbosa.
Passo a palavra ao Constituinte Aluízio Bezerra.
O SR. CONSmUINTE ALUÍZIO BEZERRATive a felicidade de formular algumas questões
durante a sessão ao nobre Sr. Ministro, mas agora
me restrinjoa fazeruma observação, com respeito
às questões que S. Ex" havia respondido anteriormente. Refiro-meao plebiscito na RASD. Recentemente, há cerca de 20 dias, estive em Argel,conversando com a direção da RASD. Sabemos que
o território do Marrocos é contíguo e a população
origináIia do Saarauí pertence a uma nacionalidade que compreende um número reduzido de
pessoas. O Marrocos, que está lutando para manter sob seu controle esse território, sabe que o
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processo do plebiscito seria aceito como o critério
para deflnir a posição desse povo com relação
ao Saara Ocidental e à República Democrática
do Saarauí. O que eles estão temendo - e o
que já se está fazendo - é o que o Marrocos
jogue dentro da área um contingente populacional suficiente para dar-lhe uma vitória num eventual plebiscito. Era só esta a preocupação dos
dirigentes da RASD - República Árabe Democrática do Saarauí.
Com respeito à intervenção armada a que me
referi, creio que nossa política extema deve defender uma posição no sentido de que um organismo
regional possa decidir sobre a não-intervenção
armada nos países-membros, o que só pode ser
feito pela Organização das Nações Unidas, através
do seu Conselho de Segurança, em virtude do
poder de veto que têm os seus países-membros.
Assim, a intervenção marroquina ficaria muito difícil e se asseguraria a paz na região.
Por outro lado, referi-me à questão na qual pretendo deter-me, com relação ao Mercado Comum
Latino-Americano. A preocupação com as relações econômicas injustas tem sido tema constante do Grupo de 77, dos países subdesenvolvidos, ou em vias de desenvolvimento, no sentido
de se buscar relações econômicas justas entre
os países pobres e os ricos, entre os países do
Sul e do Norte. O direito intemacional, legado
aos países em desenvolvimento, é nitidamente
colonialista, baseado em princípio da exploração,
da dominação do mais forte sobre o mais fraco.
As regras estabelecidas pelos mecanismos internacionais parecem reconhecer o princípio de democratização, com o início da descolonização.
Da década de 50 e 60 para cá é que conhecemos
a luta na Assembléia da Organização das Nações
Unidas, na busca da democratização das relações
intemacionais. E, nesse sentido, é que se apresenta a questão do Mercado Comum Latino-Americano como a busca dos países dessa região
em conseguir uma relação Sul-Sul, ou seja, uma
busca de racionalizar, fortalecer e organizar o seu
mercado e as relações econômicas entre si. Os
países europeus, para enfrentar o expansionismo
da economia norte-americana, tiveram que se organizar na base do mercado comum. De Gaulhe
resista à entrada na Inglaterra nesse organismo
porque temia que ela fosse uma ponta-de-lança
da economia norte-americana, que quebraria a
defesa da economia européia.
Irngaginemos os latino-americanos, o quanto
diminutos somos diante da pressão, da preaença
e da tradição dominadora do capital norte-americano. E quando digo o capitllll'lOlÚ!-lllTlt!ano
quero referirme às relações imperilIIistas dominadoras e não que queiramos romper relações com
os Estados Unidos. Queremos ~Jas, mas
queremos que essas, relações 5ejam justas, e que
possamos ser pareceiros em igualdade de condições. Nós não queremos cortar relaões com os
Estados Unidos, a maior potência tecnológica,
comercial e econômica do mundo, mas queremos manter essas relações com base em princípios de justiça e de eqüidade.
Então, nesse sentido é que defendemos uma
postura para o fortalecimento da nossa estrutura
econômica. E o Brasil, que tem fronteira praticamente com todos os países sul-arneríeanos, e
com sua dimensão em termos econômícôs, territoriais e populacionais, pode criar um mercado
comum mais desenvolvido, excluídos os Estados

Unidos, no hemisfério. Eu gostaria de saber de
V. Ex" qual o seu ponto de vista politico e econômico sobre o assunto. Nesta Subcomissão ouvimos algumas exposições a respeito da tecnologia,
que é básica. Eu até estou defendendo uma proposta da Petrobrás a respeito, porque se não nos
fortalecermos tecnologicamente não poderemos
apoiar um processo industnal de maneira independente.
Com relação a isso, a ação isolada do Brasil
não tem sentido. Pode ter, até certo ponto, mas
não tem o alcance, a dimensão de que necessitamos para obter a melhoria dos níveis de uma
relação econômica justa. Desta forma, o Parlamento latino-americano poderia ser um organismo para a solução desse problema.
O acordo entre Brasil, Argentina e <.iruguai foi
um passo importantíssimo nessa direção, porque
precisamos definir o nosso núcleo de força. Não
podemos pretender um tratado multilateral englobando todo o tempo todos os países. Sei da dificuldade prática de se pôr em ação esse processo.
O eixo Brasil-Argentina poderia atuar como um
núcleo de força para se estender, com princípios
sólidos a todos os países, e, portanto, ser o núcleo,
tanto do mercado comum do Parlamento latinoamericano na defesa da economia, da tecnologia
e do desenvolvimento do nosso Continente. Gostaria de ouvir a opinião de V. Ex"sobre isso.
O SR. MINISTRO ROBERTO DE ABREU 50DRÉ - Constituinte Aluízio Bezerra, V. Ex' refere-se a alguns problemas da maior importância,
os quais já foram mencionados aqui com alguma
superficialidade. Mas desejo aprofundar-me sobre
eles porque são da maior relevância.
Primeiro, com relação à RASD, à República de
Saarauí. Esse problema abordado por V. Ex' como
tema da sua segunda intervenção é um processo
evolutivo. Ele não pode ser resolvido agora. Tem
que haver uma evolução natural para, através daí,
se chegar até a um plebiscito com todos percalços
que V. Ex" soube bem assinalar.
Eu poderia até dizer a V. Ex" como estamos
dentro desse processo evolutivo. No momento,
o Rei de Marrocos e o Presidente da Argélia, portanto, duas partes antagônicas, estão reunidos,
sob a inspiração do Rei da Arábia Saudita, para
uma conversação sobre esse assunto. Trata-se,
portanto, de um assunto que continua ainda em
evolução.
Trago a V. Ex"este exemplo, considerando que
o problema da RASD não é para uma solução
imediata, mas ele sofre um processo evolutivo.
Esta é a notícia mais recente. Há dois ou três
dias que recebemos telegramas a respeito na
Chancelaria do ltamarati. Então, eu tenho a esperança de que este povo espremido entre as duas
nações possam um dia ganhar o seu territ6rio
e com isso o Brasil cumprir a sua missão de
reconhecimento da República de Saarauí.
Outro ponto destacado por V. Ex" que é de
grande importância e que talvez seja a grande
armadura que possamos vestir para enfrentar os
países mais poderosos é o que se refere à chamada política Sul-Sul. Antes, éramos prisioneiros
apenas na política que indicava Norte-Sul. Estamos caminhando para esta união do Mercado
Comum Latino-americano. E a iniciativado Presidente José Samey, de fazer um acordo com a
Argentina e o Uruguai, é o primeiro passo tão
certo quanto o passo dado pela França e o Bene-
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luxo Como V. Ex" primeiro viram o Mercado Comum Europeu? Com o Benelux e a França. Depois, começou a se ampliar, porque não se pode
fazer um mercado comum sobre o falso. Só posso
fazer um mercado comum sobre o que é real
e factível. Sobre o falso seria mais uma organização que iria trazer decepções à política internacional.
Então, o primeiro passo, o Presidente José Sarney já deu, ao estabelecer o nosso acordo com
as duas nações vizinhas do Sul. Quantos anos
levou o Mercado Comum Europeu para se transformar no que é e incluir por final as duas nações
irmãs da Península Ibérica? Acho que doze anos,
se não mais. As diferenciações de desenvolvimento dos países latmo-arnerícanos dificultam essa
unidade do dia para a noite. A diferença entre
nós e um país pequeno, com dificuldades de
transportes, com dificuldades intemas etc, estabelece, por sua vez, um empecilho para agregá-lo
a este Mercado Comum Latino-americano. Mas
quem dirá que esses empecilhos não serão vencidos, como o foram em todas as outras nações
do Mercado Comum Europeu até chegar a Portugal e à Espanha?
Então, acho que estamos a caminho nesse processo de se chegar ao Mercado Comum Latino-americano, mas a palavra processo tem uma evolução, pode ser um pouco acelerada como foiagora
e depois começarmos a nos envolver com as
nações com a adesão das quais esse mercado
comum realmente traga vantagens. Isso não quer
dizer que não iremos ter relações bilaterais com
nações mais enfraquecidas que o Brasil na América Latina. Eu dou um exempo: o Equador é
um grande parceiro do Brasil é é uma nação
pequeníssima. O Brasil tem investido em termos
de serviços no Equador talvez mais do que em
outras nações maiores.
Então, esse tratado bilateral deve continuar e
se irá ampliando até a criação do Mercado Comum Latino-americano. A semente foi lançada
no acordo que o Presidente José Samey fez com
as duas nações vizinhas do Sul. Tempo virá em
que V. Ex" haverá de, nesta tribuna, continuar a
dizer que está na hora de se fazer o Mercado
Comum Latino-americano.
O SR. PRESIDENTE (Roberto D' Avila) - Antes
de encerrar a sessão, agradeço ao Exrrr Sr. Ministro Roberto de Abreu Sodré pela presença, pela
franqueza com que expôs seu pensamento, muitas vezes até assustando seus assessores, acostumados à linguagem diplomática mais tradicional.
Suspendo a reunião, antes lembrando aos Srs.
Constituintes que hoje à tarde, às dezessete horas,
ouviremos os representantes do Conselho Indigenista Missionário e do Departamento de Relações
Intemacionais da Confederação Nacional das Associações de Moradores. São duas associações
populares cujos dirigentes vêm prestar seu depoimento a esta subcomissão.
Muito obrigado a todos.
Está suspensa a sessão.
10- Reunião, reallzada em 8 de maio de 1987
8' Reunião de audlêncla pública

Aos oito dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e quarenta minutos, na sala "D1" do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão da Na-
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cíonalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, sob a Presidência do Constituinte Roberto
D'Ávila, com a presença dos seguintes Constituintes: AluízioBezerra e Antonio Ferreira - VicePresidentes; Milton Barbosa, Sarney Filho, José
Carlos Grecco, Paulo Macarini, Jesualdo Cavalcanti, Francisco Rollemberg e Sigmaringa Seixas,
membros da Subcomissão, e LuizSalomão, Sotero Cunha, Noel de Carvalho, José Maurício, Maurício Corrêa, Ismael Wanderley, Nelson Seixas,
Adhemar de Barros Filho, Mário Maia, Amaury
Miüler, Fernando Lyra, Vivaldo Barbosa, Mário Assad, José Paulo Bisol, Lysâneas Maciel e Roberto
Freire. Havendo número regimental, o Senhor
presidente declarou abertos os trabalhos. Ata: por
solicitação do Senhor Constituinte Paulo Macarini,
foi dispensada a leitura da Ata da reunião anterior
e a mesma considerada aprovada. Expediente:
foi dado conhecimento aos presentes do seguinte
expediente recebido: Ofícios n<6 329 e 381, do
Senhor Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, encaminhando as sugestões de números:
a) 2537-4 (autor: Constituinte Farabulini Júnior,
assunto: nacionalidade); b) 2545-3 (autor: Constituinte Farabulini Júnior, assunto: Relações Internacionais); c) 2624-7 (autor: Constituinte Lavoísier Maia,assunto: Soberania Nacional); d) 2292-6
(autor: Constituinte Milton Reis, assunto: nacionalídade): e) ~!716-2 (autor: Constituinte Agassis AIrneída, assunto: nacionalidade). Ordem do Dia:
Audiência Pública com o comparecimento do Senhor ex-Governador Leonel Brizola.O Senhor Pream ouvidas por esta Subcomissão em Audiência
Pública e, a seguir, faz uma breve apresentação
do convidado. Neste ponto, passa a Presidência
dos trabalhos ao Constituinte Mário Assad, Presidente da Comissão de Soberania e dos Direitos
e Garantias do Homem e da Mulher. O Presidente,
Constituinte Mário Assad, convida o Relator da
Comissão, Constituinte José Paulo Bisol, a participar da Mesa e, a seguir, discorre sobre o convidado, ex-Governador Leonel Brízola, a quem concedeu, depois, a palavra. O convidado fez sua
explanação, após o que respondeu a perguntas
formuladas pelos Senhores Constttuintes Paulo
Macarim, Roberto Freire, Ismael Wanderley, Lysâneas Maciel, José Paulo Bisol, Luiz Salomão e
Amaury Mülller. Com a anuência dos constituintes
presentes, 1ambém foi concedida a palavra ao
Senhor Paulo Roberto Guimarães Moreira, representante da Organização Nacional de Entidades
de Deficientes Físicos. O Presidente Mário Assad
agradeceu ao convidado pela presença e parabenizou, pela realização desta reunião, o Constituinte
Roberto D'Avilaressaltou a importância desta reuníão de Audiência Pública e também agradeceu
ao convidado pelo comparecimento. Às quatorze
horas e vinte minutos o Senhor Presidente encerrou a reunião, cujo inteiro teor será publicado,
após a tradução das notas taquigráficas e o respectivo registro datilográfico, no Diário da Assernbléia I'lacional Constituinte. E, para constar, eu Regina Beatriz Ribas Mariz,secretária, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.
Constituinte Roberto D'Ávila, Presidente.

() SR. PRESIDENTE (Roberto D'Ávila) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da a' Reunião de Audiência Pública da
Subcomíssâo da Nacionalidade, da Soberania e
das Relações Internacionais.

Contamos hoje com a presença do Exm" Sr.
ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, Dr.
Leonel de Moura Brizola.
Por solicitação do Sr. Constituinte Paulo Macaríní, fica dispensada a leitura da ata da reunião
anterior, sendo a mesma considerada aprovada.
Recebemos do Presidente da Assembléia Nacional Constituinte os Ofícios de noS 329 e 381,
encaminhando mais cinco sugestões a esta Subcomissão.
Vou passar a Presidência desta Subcomissão
ao Presidente da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais. Mas antes gostaria de dizer
o seguinte: esta Subcomissão já recebeu aqui o
Embaixador Paulo de Tarso Flecha de Uma, Secretário-Gerai do Minitério das Relações Exteriores, que falou sobre relações internacionais; o Dr,
Celso Albuquerque Melo, Professor de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, que falou sobre normas e relações internacionais no contexto constitucional; o Prof. Vi·
cente Marotta Rangel, Diretor da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo, que falou
sobre soberania e relações internacionais; o Embaixador Saraiva Guerreiro, Embaixador Extraordinário para Assuntos da Dívida Externa, que falou
sobre dívida; o Prof. Carlos Roberto Siqueira Castro, Procurador da República, que falou sobre soberania nacional; o Dr, José Francisco Rezek, Mi·
nistro do Supremo Tribunal Federal, que falou
sobre nacionalidade; o Prof. Jacob Dolinger, Professor de Direito Internacional Privado da Universidade do Rio de Janeiro, que falou sobre sugestões e normas de relações internacionais no texto
constitucional, o Ministro Renato Archer, da Ciência e Tecnologia, que falou sobre soberania e
reserva de mercado; o representante da União
Brasileira de Informática; o representante da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos; o Ministro Roberto de Abreu Sodrê, das Relações Exteriores; representantes do Conselho Indigenista Missionário e da Conam, Confederação Nacional das
Associações de Moradores, que também falaram
sobre soberania e relações internacionais.
Hoje, recebemos o ex-Governador do Rio de
Janeiro, Dr. Leonel de Moura Brizola, que fez toda
a sua política, em mais de quarenta anos, sempre
eleito pelo voto popular. Foi deputado estadual,
deputado federal, prefeito e governador, o único
governador, na História da República, eleito por
dois estados diferentes: o Rio Grande do Sul e
o Rio de Janeiro. E o único governador, também,
que tratou diretamente do tema soberania, quando nacionalizou duas empresas internacionais isso há trinta anos, quando governador do Rio
Grande do Sul.
Portanto, ilustre ex-Governador, é com muita
honra que o recebemos aqui nesta Subcomissão.
Passo agora a Presidência e a palavra ao Constituinte Mário Assad.
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Convido
o Sr. Senador e Constituinte José Paulo Bisol,
Relator desta Subcomissão, participar da Mesa.
Senhor Presidente desta Subcomissão, Srs. Constituintes, demais presentes, quero muito pazeirosamente, em nome da Subcomissão que tenho
a honra de presidir, receber neste plenário a figura
exponencial do ex-Governador Leonel Brizola.
Em rápidas palavras, devo dizer que S. S' realmente representa o que de mais caro, o que de
mais nobre possui a vida pública deste País. E
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assim digo porque tenho absoluto respeito pela
atuação deste grande homem público. Na realidade, pode-se divergir dele, mas devemos respeitá-lo profundamente, porque no quadro da política nacional é um homem extraordinariamente
autêntico; fala o que sente, desagrade ou não
a quem quer que seja. E a hora é de decisão.
É preciso que se fale neste País, com realidade,
o que o coração sente e o que a alma determina.
Por isto, meu caro ex-Governador Leonel Brizola
- V. S', que tem a vida toda pautada na disputa
do voto direto, que foi governador e que sofreu,
causticantemente, na alma, na sensibilidade, no
coração, o exílio, V. S', que tem uma trajetória
de vida pública respeitável, que lá no exterior, de
longe, procurava circundar a terra brasileira, sentir
a sua sensibilidade, relembrar o seu povo, mas
não podia pisar o seu solo; V. S' realmente deu
tudo de sua vida pela defesa dos seus respeitáveis
e notáveis princípios. Recebo-lhe com muito prazer. E quero dizer, ainda mais, que V.S·, nesta
hora crucial por que a Nação atravessa de graves
crises em todos os setores e em todos os sentidos
- e que a competência não tem sido a constante
dos que procuram dirimi-Ia - poderá realmente
prestar uma grande contribuição ao País, para
que ele saia desta conjuntura, poderiamos dizer,
trágica da sua história, procurando soluções para
os seus graves problemas econômicos, para os
seus profundos problemas sociais e, acima de
tudo, para a restauração da democracia plena
neste País. Por certo V. S' dará ainda com vigor,
com alma e com entusiasmo, a sua contribuição
para solucionar esses graves problemas que nos
assolam e que nos afligem, como disse a princípio. Na hora em que a democracia caminha para
a sua plenitude, com a Assembléia Nacional
Constituinte funcionando galharda e brilhantemente, permita-me, que diga, Sr. ex-Governador
- porque a Nação haverá de respeitar esses homens que estão fazendo esta Constituição, com
carinho, com amor, com denodo, com entusiasmo, ficando horas a fio neste plenário debatendo
a conjuntura nacional, neste momento em que
a Nação já caminha para uma nova Constituição,
caminha para a plenitude democrática - que
haveremos de respeitá-lo, haveremos de sentir
que democracia é o convivio dos que contrapõem, mas que procuram servir, acima de tudo,
aos altos interesses da Nação.
Permita-me, Sr. Governador, que encerre, porque não devo alongar-me, visto que todos aqui
estão desejosos de ouvi-lo. V. S' é muito bemvindo nesta Casa, e haverá de nesta hora proporcionar-nos debates palpitantes e engrandecedores.
V.S' - que governou o Estado do Rio Grande
do Sul, que governou o Estado do Rio de Janeiro,
que na hora crucial de uma Revolução tomou
as atitudes que a sua consciêncía ditava - tem
os seus opositores, tem os que divergem das suas
opiniões. Mas todos lhe respeitamos, todos lhe
respeitaremos e haveremos de dizer que V. S·
escreveu uma página heróica, uma página brilhante, com esse carisma que Deus lhe deu, na
História desta nossa querida e imorredoura pátria
brasileira.
Concedo-lhe a palavra. (Palmas prolongadas.)
O SR. LEONEL DE MOURA BRIZOLA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, minhas Senhoras,
meus Senhores, antes de tudo, gostaria de expres-
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sar o meu profundo reconhecimento, o meu agradecimento sincero às palavras de saudação que
acabamos de ouvir, plenas de generosidade, e
dizer também que, de minha parte, sinto-me profundamente honrado em poder participar deste
momento de troca de idéias, de trabalhos deste
órgão da Constituinte, o qual tem um papel de
mais alta relevância porque trata de questões que,
de uma parte, dizem respeito à nossa própria existência como nação e, de outra parte, situa-nos
no mundo, desenhando atividades que, por sua
vez, desenham a nossa fisionomia
Venho aqui, prezados amigos, para oferecer o
que consegui reunir de melhor nesta existência,
já bastante longa.
Estou na vida pública desde estudante. Fui eleito deputado estadual Constituinte em 1946. Era
ainda estudante da Faculdade de Engenharia, e
desde aí, ininterruptamente, venho atuando na
vida pública brasileira, incluindo os meus quinze
anos de exílio,porque exíllotambém é vida pública, e das mais intensas. E natural que ao longo
desse tempo tenho tido ensejo de reumr alguns
ensinamentos, algumas tantas experiências e
construído também alguns aspectos desta visão,
que naturalmente vamos estabelecendo, quanto
à natureza e às perspectivas que se oferecem ao
nosso País, muito particularmente em função da
situação e das realidades que vivemos.
Gostaria do iniciar estes comentários exphcando aqui dois ou três epesódíos, duas ou três situações, para mostrar, com isto, o quanto é importante a missão conferida pela Constituinte a este
órgão. Primeiro, gostaria de relatar, em duas palavras, o que ocorreu conosco, com os brasileiros
que, em razão da situação política do nosso País,
foram para o exílio o espontaneamente ou, em
certos casos, até mesmo banidos. O que ocorreu
lá? como atuou o nosso País? Como praticou
as suas relações internacionais em função daquela verdadeira diáspora que levou milhares de brasileiros e suas famílias para o exílio? É preciso
que a Constituinte tome conhecimento do que
aconteceu, porque ocorreram situações verdadeiramente deprimentes para o nosso País, que desejaríamos que jamais ocorressem com quem quer
que seja. Os que foram para o exílio desde logo
passaram a ser inteiramente desconhecidos pelo
Governo brasileiro, deixaram de existir como cidadãos deste País. Nem mesmo as suas famílias
eram motivo de quaisquer considerações por parte de nossa Pátria, do Estado brasileiro, e do segmento do Estado brasileiro responsável pelas relações internacionais, o ltamarati. Passaram a ser
conhecidos apenas como objetos de espionagem, ou de repressão direta, ou através das polícias dos países onde se encontravam.
Lamentamos oferecer este depoimento, no
qual a consciência nos obriga a dizer que o ltamarati, em regra, salvo exceções honrosas, dignificantes, passou a atuar como organização repressora policial. Realmente, jamais compreendemos
isto. Como é que o nosso corpo de diplomatas
pôde ser tão indiferente à sorte de milhares de
brasileiros no exílio - muitos, a maioria, vivendo
numa situação precaríssima, de carências, necessidades incríveis, sem documentos? Éramos, apátridas. Nem os documentos de nossas mulheres,
de nossos filhos foram renovados. Não concordavam sequer que os filhos de brasileiros exílados
fossem registrados nos consulados. Tudo o que
pudermos imaginar a respeito desse quadro de

desprezo, de perseguições e de omissões é verdadeiro. Com toda franqueza, sequer conseguimos
compreender como pôde ocorrer tudo isto. Muitos deputados e senadores da oposição tiveram
o ensejo de fazer protestos no plenário do Congresso a esse respeito. Mas não compreendemos
como um instituição do nível do Ministério das
Relações Exteriores, com o seu corpo de diplomatas, pôde submeter-se àquela situação em que
o regime o colocou. Não sei o que há, internamente, no ltamarati, ou o que lá se processou
a esse respeito, mas ao menos teria de tomar
iniciativas junto ao regime, até para resguardar
lá fora o bom nome do nosso País. Porque muitos
dos regimes ditatoriais pelo menos documentos
não negavam aos seus cidadãos que estavam
no exterior em situação de exího. O ltamarati vestiu
ente a camiseta do regime. Aqui mesmo, nesta
sala, estou vendo vários amigos e companheiros
que estiveram no exílio comigo, e deles e de suas
famílíasouvi relatos de situações deprimentes por
que passaram dentro das repartições brasileiras
no exterior. Muitos deles, e suas famílias também,
eram convidados simplesmente a se retirar da
sala de espera. Foram tratados como se fossem
criminosos. Trouxemos do exílio, todos nós, a
convicção de que um dia o estado de direito brasileiro iria reparar essa situação. Não sei se agora
ainda é assim, mas quando nos encontrávamos
lá fora, o próprio regime de Pinochet concedia
documentos de identidade aos chilenos que se
encontravam no exílio.As dificuldades que tínhamos para nos mover, sentindo a pressão das embaixadas junto aos serviços policiais desses Estados, a nos perseguirem, a cuidarem dos nossos
passos, enviando relatórios para o regime ditatorial que se impunha àquela época sobre o nosso
País, eram enormes. Acho que este é um campo
em que precisamos estabelecer algumas garantias. Sob circunstância alguma podemos permitir
que brasileiros, em função de problemas políticos,
sejam jogados desta forma no exterior.
Outro aspecto dessas experiências que gostaria
de relatar a esta Subcomissão, que tem a responsabilidade de escrever, de propor os textos da
nossa futura Constituição, é o seguinte: em meio
a esse drama do exílio- apátridas, sem documentos, dependendo de uma identificação policiai fornecida por esses países que não eram o
nosso - quando se empreendia uma viagem,
recebia-se um documento chamado título de viagem, concedido aos apátridas, e que um país
aceita quando outro já admitiu o ingresso da pessoa. Eu próprio cheguei em vários aeroportos e
ao entrar na ma para exibir o documento, já era
separado e passava a ser interrogado por funcionários. E lá ficava uma, duas, três horas naquele
aeroporto prestando esclarecimentos, enfim, submetido a todo um processo policial. Naquela situação, o exílado não é imigrante, não é diplomata
- ele é um apátrida, inclusive sem documentos
de seu país de origem. Nos países que cultivam
o direito de asilo, como, por exemplo, na América
Latina - direito formal, porque na realidade o
assunto é entregue à polícia - só os grandes
políticos, conservadores e liberais, usufruem desse direito, tal como ele está exposto no texto legai
e dos acordos. Mas quem pertence a uma corrente progressista - não é precisa ser revolucionário, não preciso ser um socialista, pode ser um
social-democrata, ou um liberal com idéias so-
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ciais, como era o caso de muitos de nós - no
exíliojá era encarado sob o enfoque de uma espécie marginal, e deles tratavam as autoridades policiais, e não os ministérios de relações exteriores
Alguns países onde se cultiva o direito de asilo
fazem-no mais sob o aspecto formal; e outros
sob o aspecto real, como é o caso da Suécia,
por exmplo onde não há tratados, não há textos
legais regulamentando, e o exílio é uma prática
mais de fato do que de direito, ao contrário do
que ocorre com países da América Latina. Lá
há bibliotecas espelhando o pensamento dos comentaristas, nos seus trabalhos e nas suas leis,
e, no entanto, praticamente não existe de fato
o direito de asilo. Nesses países, as populações
já assimilaram a Idéia de tolerar o exílado. Vejam
bem: toleram mas não aceitam. Há países, como
a Suécia, que tratam de conseguir trabalho para
o exilado, de inseri-lo, de alguma forma, até por
uma questão de segurança, de medo. Toleram,
mas, no fundo, não aceitam - ainda mais nós,
meio escurínhos, Os exilados louros, nesses países, são melhor tolerados e até aceitos. Mas os
exilados brasileiros - meio magrinhos, meio escurínhos, com cara de terrorista - encontram
lá um ambiente de reserva e de medo. Pois bem,
devido a essa situação, Sr. Presidente, dizem-nos
coisas que jamais dínam a um turista, que vai
para lá gastar seus dinheirinho, ou a um executivo,
ou a um homem de negócio, ou a um diplomata.
Jamais diriam a estes o que dizem a um exílado,
que consideram um apátrida, quase que um indesejável no meio deles. Por mais amistosas que
sejam as relações, chega um certo momento emque dizem: "Vocês pertencem a um país cujos
dirigentes acreditam que um dia vão ser desenvolvidos, através das multinacionais. Vocês não acreditam nisso? Pois vocês jamaís serão desenvolvidos, serão sempre uma colônia". Dizem isto na
nossa cara. "Vocês têm uma incapacidade nacional. Vocês têm uma classe de dirigentes incompetentes historicamente. Por que não é possível que
um país como o Brasil, com a grandeza que tem,
com tanto sol, tanto verde, tão importante para
a vida humana, com riquezas que vocês nem sabem que existem seja destruído, como vocês estão destruindo. E o povo brasileiro. na realidade,
está mergulhado na miséria. Vocês têm uma classe de dirigentes que têm uma incapacidade nacional histórica". Estou citando um mínimo do que
ouvi lá fora. E não há outra alternativa, senão
ouvir quietos. Dizem a nós que não diriam a qualquer outro. Acham-se acobertados por uma certa
impunidade quando nos dizem isto, a nós, apátridas. Ouvi isto em universidades, de professores,
de estudantes, de trabalhadores, de intelectuais,
de empresários. Ouvi isto de gente independente.
E não dizem para nos ofender, apenas dizem aquilo que pensam de nós, num depoimento que dificilmente chega aos ouvidos dos que historicamente têm SIdo responsáveis por este País. Por
exemplo - e neste caso me incluo - ouvi muitas
vezes: "Vocês são um país de mulatos, são um
país de gente miscigenada, mas se apresenta pelo
mundo como um país de brancos E vocês, enquanto não assumirem essa condição de país
miscigenado, jamais serão um país desenvolvido.
Seguirão sempre jogando com esse complexo,
estarão sempre inferiorizando o povo de vocês.
Outros diziam, secadamente: "Se vocês imaginam um dia serem desenvolvidos à custa das
multinacionais, estão roubados, porque isso ja:
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mais acontecerá. Desenvolver-se através dessa dívida que estão assumindo? .Jarnais". E assim por
diante.

o terceiro episódio que queria relatar nesta
Subcomissão, para depois fazer comentários gereis, é o seguinte: houve um momento, durante
meu governo no Rio Grande do Sul, em que,
por uma questão de interesse público - eu já
havia despertado para essa questão, desde deputado, trabalhando em comissões específicas, e
cheguei ao governo com o assunto bastante amadurecido no meu pensamento - em que tive
de enfrentar a questão do desenvolvimento do
nosso sistema de produção e dlstnbuíção de energIa elétrica. Na época, o filet mignon da distribuição estava concedido de fato a uma empresa
estrangeira. Então busquei o entendimento com
ela. Antes mesmo de assumir o governo, tive uma
conversa com seus dirigentes. Vieram os representantes de Buenos Aires - naquele tempo a
sede deles era em Buenos Aires, depois transferiram-se para cá - mas não houve acordo. Queriam mundos e fundos. Eu disse: "Bem, vou aplícar a lei". A questão foi bem estudada por um
grupo de juristas do Estado. Pois bem! apliquei
a legislaçiío, e resolvi simplesmente encampar
a empresa, retomar seus serviços e índemzá-la,
Foi um processo simples. Não havia nisso nada
de ideológico, pois eu não tinha nenhuma reserva
especial contra o capital estranqeiro. Mas para
proceder àquela medida, eu necessitava de uma
autorização presidencial. Encontrava-se na Presidência da República, àquela época, o Dr. Juscelino Kubitschek, com quem eu já havia falado
sobre esse problema O Presidente disse: "V. Ex"
deve fazer força para evitar o conflito e ter de
encampar, porque terá de pagar e depois pôr
na empresa mais capital. Vamos aproveitar o capital dessa glente e desenvolver com o nosso, mas
sem estar pagando a eles. Bom argumento. E
assim foram-se desenvolvendo as negociações,
até esgotarem-se todas. Estive com o Presidente
numa visita que ele fez ao Rio Grande do Sul,
coloquei-o bem à vontade e disse-lhe: "Presidente, eu gost:lria que V. Ex" me autoriasse aumentar
o meu poder de barganha nesse entendimento
com os americanos. Só em último caso vou usar
a autorização presidencial. Mas espero não usála". Ele nào teve dúvidas: autorizou-me. Então,
recomecei a discutir, mas não chegamos a entendimento ai'gum. Pratiquei o ato. Recordo-me de
que o Diátrio Oficial saiu às 7h das manhã, e
às 7h15min., o Presidente me telefonou - e o
serviço de telefone era muito precário naquela
época - e disse: "Governador, é verdade que
V. Ex' encampou a empresa Bond and Share?
Era uma subsidiária da Bond and Share - aqui
no Brasil, American Foreign Power. Eu disse ao
Presidente: "É verdade, Presidente, não tive outra
alternativa. Agora vou procurar fazer, no judiciário,
urn acordo com eles sobre o valor das indenizações." Ele disse: "Pois é, o Sr. Assis Chateoubriand
está aqui no Palácio, muito preocupado com essa
decisão." Eu estranhei" porque o Sr. Assis Chateaubríand era jornalista. Se fosse o Sr. Roberto
Marinho, hoje eu entenderia. (Risos.) Então, ele
me chamou para uma reunião. Enfim, esse assunto andou, o Presidente Juscelino Kubitschek encerrou o Sf'U mandato, as coisas acabaram sendo
concluídas depois de 1964, no Governo CasteIlo
Branco, quando acabaram indenizando todo o

conjunto de empresas. Quero dizer com isso que
só depois fui me dar conta de que, procurando
solucionar um problema do interesse público local - se fosse uma empresa paulista, gaúcha
ou carioca eu teria procedido da mesma forma
- ao tocar numa empresa particular, de estrutura
interna simples, eu estava tocando em interesses
internacionais.
Depois dos acontecimentos de 1961, quando
o Presidente João Goulart passou a exercer o
Governo do País, eu concluía também meu período no governo do Estado. E desenvolvi entendimentos, estudos sobre a questão das comunicações telefônicas, das quais era concessionária
a m do Rio Grande do Sul, subsidiária da grande
empresa mternacional. E fomos levados a tomar
uma decisão semelhante. Ai,avaliando um pouco
as conseqüências, em função da experiência já
vivida,procurei encaminhar o assunto com muito
mais flexibilidade, porque, sinceramente, eu desejava chegar a um acordo. A empresa enviou de
Nova Iorque um dos seus vice-presidentes - recordo-me, era uma amencano muito simpático
chamado Naylor - com uma equipe, e chegamos a um entendimento: organizar uma companhia mista. O Estado teria vinte e cinco por cento;
eles, outros vinte e cinco por cento; e cinqüenta
por cento seriam dos usuários, da população.
Houve troca de cartas, compromissos mútuos,
e decidimos fazer um tombamento geral do acervo para ver quanto valia, através de uma comissão
arbitral - eles indicavam um juiz, e nós, outro.
Até convidei o Diretor da Escola de Engenharia,
nosso adversário político, Professor Dessaigner
de Farias. Eles se entenderam e não foi preciso
um terceiro juiz. Avaliaram, parece-me, em sete
ou nove milhões de dólares, que achei até muito.
Mas eles silenciaram, por dois ou três meses, até
que mandei notificá-los. Fui surpreendido por
uma mudança na gerência de lá. Veio o novo
gerente e disse-me: "Sr. Governador, as instruções que tenho são para colaborar". Eu disse:
"Onde está o Sr. Naylor?" Ele respondeu-me. "O
Sr. Naylor foi destituído, uma assembléia o destituiu porque considerou que ele não podia fazer
esse acordo, já que a companhia acha que é pouco o que a comissão avaliadora definiu sobre o
acervo. Mas vou comunicar a sua preocupação
e pedir para vir uma delegação". Eu fiquei assombrado com aquilo. Dali a uns dez dias chegou
uma enorme delegação da IfT, e logo começaram a falar: "Sr. Governador, nós viemos aqui
para colaborar. Queremos o desenvolvimento do
Estado. Estamos prontos e queremos que o senhor defina tudo aquilo que deseja". Eu disse:
"Não, nós já definimos". Então esclareceram que
tudo voltara à estaca zero. Respondi: "Então, a
partir de agora, reuniões como esta não podem
mais ter lugar, e os senhores, daqui por diante,
têm de tratar com a ProcuradoriaJurídica do Estado". Levantei-me e fui tratar da encampação, da
retomada do serviço, que era da competência
do Estado, naquele tempo, segundo a legislação.
Nós tínhamos um levantamento - parti daquela
avaliação e fIZ os descontos necessários ali e chegamos a um valor, que depositamos em
juízo e pedimos a imissão de posse, que nos foi
dada pelo Poder Judiciário. Quando isto foi decidido, parece que houve um terremoto, tanto aqui
como nos Estados Unidos. Até o Presidente Kennedy, um grande homem, numa conferência de
imprensa, na Casa Branca, quando alguém lhe

disse: "V. Ex" está falando que as relações com
rasil são muito boas, mas um govemador de lá
está expropriando uma empresa americana". Aí
já era expropriação. Ele disse: "Esse Governador
Bnzola" - atentem para isto: o Presidente Kennedy falando no Brízolal (risos), está no "New York
Times" (risos) - é um inimigo dos Estados Uni·
dos". Eu, inimigo dos Estados Unidos por causa
daquilo? E lá, nos Estados Unidos, havia uma
campanha enorme, feita pela imprensa, que dizia
que a HT era uma companhia popular, era a
companhia das viúvas, porque eram as viúvas
que detinham as ações; que aquilo era uma violência, coisa e tal. E aqui no Brasil, então, foi
uma guerra em cima de mim. Transformaram-me
em Fidel Castro, colocaram uma barba em mim!
Àquela época era Ministro das Relações Exteriores o Prof. San Thiago Dantas, muito meu amigo. Uma semana depois, mais ou menos, não
tão imediatamente - ele convocou uma reunião,
porque tais fatos geraram preocupações no Govemo brasileiro, no Presidente João Goulart. O
próprio Presidente me telefonou para dizer que
o Ministro San Thiago Dantas faria uma reunião
e gostaria que eu comparecesse. Eu disse: "Estarer lá". Então, o Ministro San Thiago Dantas convocou-me. Cheguei à reunião com o Prof. Francisco Brochado da Rocha, que havia estruturado
todo o nosso plano jurídico e revisava todo o
nosso assessoramento técnico a respeito do assunto. Fomos juntos ao ltamarati. O Dr. San Thiago recebeu-nos logo na porta, e lá dentro estavam
todos aqueles americanos que tinham ido dizerme que davam o dito por não dito. (Risos.) Eu
disse: "Professor, com este pessoal eu não posso
reunir-me, por essas e essas razões ... Com o Embaixador americano..." - ele tinha me dito que
o Dr. Roberto Campos, que era o Embaixador
brasileiro em Washington e havia vindo especialmente para essa reunião. - "... e o Dr. Roberto
Campos, nosso Embaixador nos Estados Unidos,
posso perfeitamente reunir-me. Mas com esta
gente, não! Eles não têm idoneidade para se reunir conosco". O Ministro San Thiago Dantas compreendeu e até aceitou. Pediu-nos que sentássemos, ofereceu-nos um cafezinho, depois veio buscar-nos e nos recebeu, numa sala, só com o Embaixador dos Estados Unidos, Sr. Líncoln Gordon,
e o Sr. Roberto Campos, nosso Embaixador em
Washington. E ali estabeleceu-se a reunião, com
o Ministro, o Prof. Brochado da Rocha e eu. O
Embaixador norte-americano, Sr. Uncoln Gordon, começou pedindo licença para formular um
protesto pela retirada do grupo de representantes
da Il'T, E eu a aparteei dizendo: "Esse grupo,
Sr. Embaixador, não tem idoneidade para reunir-se conosco, porque descumpriu a palavra empenhada. Foi esta a conclusão de todo um trabalho, de meses de tratativas com o Governo do
Rio Grande do Sul". O Embaixador americano
perguntou, então, ao Sr. Roberto Campos o que
era idoneidade. Aí, o Sr. Roberto Campos traduziu
para ele o que era idoneidade. Relato esse episódio porque ele tem um detalhe muito importante.
Começou, então, a falar o Sr. Lincoln Gordon.
Pedi permissão ao Sr. Ministro para um breve
aparte, com a concordância do Embaixador, para
que eu pudesse expor alguns antecedentes daquele quadro. O Embaixador concordou, e eu
expus. O Embaixador, então - a reunião não
durou mais de dez minutos - afirmou: "O Poder
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Judiciário do Brasil é parte, é suspeito para julgar
este assunto. Se fosse um árbitro internacional,
seria diferente". Retruquec "Sr. Ministro, V. EX
me desculpe, mas eu não posso deixar esta afirmação do Sr. Embaixador sem repeli-la, porque
se essas empresas estão aquí, só podem estar
submetidas às nossas leis, e, no caso, nós aplicamos a lei ensejando a eles todas as oportunidades
de defesa. E um processo ainda em pleno andamento. Não posso, de nenhuma forma, aceitar
esse conceito do Sr. Embaixador. Com toda a
lealdade, não há como prosseguir neste assunto,
nesta discussão. Ou ele retifica essa sua posição,
esse seu conceito, ou nós seremos obrigados a
encerrar aqui a nossa discussão". Assim procedi.
M, o Prof. Brochado da Rocha tomou a palavra
e disse: "Assiste razão, Sr. Ministro, ao Sr. Governador, porque os poderes integram a soberania
nacional, são parte da soberania nacional e o Poder Judiciário é um poder soberano. Ele decide
em função da sua titularidade, da titularidade que
tem da soberania nacional. O Embaixador - eu
não sei que inteligência! - insistiu no conceito,
e eu não tive outro caminho senão me levantar.
Disse: Sr. Ministro, V. EX me dá licença, eu não
posso prosseguir, recuso-me a examinar esse
problema sob essas bases, porque considero que
é deprimente para o nosso País".
E encerrou-se ali e nossa reunião, sem chegarmos a entrar no mérito da questão. Registre-se
que o Sr. Embaixador Roberto Campos ficou
quieto. Ele não disse nada. Ele ouviu o Sr. Lincoln
Gordon expressar aquele conceito e ficou quieto.
Certamente, guardou-se para comentar o assunto
depois. (Rísos.)
Quanto ao nosso partido, Sr. Presidente, seu
programa, na sua essência, foi revisto, discutido
intensamente nesses longos anos de exílio, porque nós somos o trabalhismo. Achamos que o
trabalhismo é um movimento social muito autêntico da vida brasileira. Surgiu aqui esse movimento social que as nossas elites malsinam, chamam
de populismo, de movimento demagógico. Enfim, qualificam-no conforme as suas conveniências, de acordo com a sua visão elitista.Nós registramos que foi um movimento social gerado aqui
- como ocorreu com outros movimentos que
se desenvolveram entre outros povos, Aqui surgiu
o trabalhismo. E chegamos à conclusão de que
esse movimento continha uma natureza de grande autenticidade, diferentemente de outros cuja
autenticidade em relação a outros países nós também afirmamos, mas que, em relação a nós, eram
transplantes. E transplantes feitos, sob muitos aspectos, sem nenhum cuidado. Porque, quando
se transplanta alguma coisa, tem-se de procurar
criar para esse órgão que vai vicejar um ambiente
parecido, pelo menos, com aquele de onde é originário. Em relação a muitos movimentos de natureza politico-social, não houve, no Brasil, essa
preocupação, houve quase que um transplante.
E por isso foram desaparecendo. Quanto a nós,
não houve transplante. Aqui se gerou o movimento trabalhista. Primeiro, foi através dele que
o povo trabalhador se unificou no Brasil,que estabeleceu a sua ligação nacional. Antes eram ilhas:
os trabalhadores da borracha, do café, da salina,
das minas, das charqueadas. Depois desse movimento - do qual também conhecemos muitos
defeitos - foi-se unificando o povo trabalhador
no nosso País. Foi um movimento social muito

autêntico. Eu costumava dizer que o trabalhismo
no Brasil é um movimento assim como - costumava invocar este exemplo - o dos mao-mac
no Quênia. 0180-0180 queria dizer hostilidade ao
branco. Mas aquela hostilidade queria dizer independência nacional. Então, é difícil que outros
povos entendam o que é 0180-0180. Assim é com
o trabalhismo. Nossos irmãos latino-americanos
não entendem bem, dizem: "Mas é laborismo".
Não, não é laborismo. Os latino-americanos de
língua espanhola pronunciam mal a palavra trabalhismo. Não entendem bem o que é isto. É uma
coisa nossa, própria, que surgiu aqui.
Que natureza tem esse novimento? Nas nossas
discussões no exílio, principalmente partindo de
algumas idéias e postulações teóricas elaboradas
por AlbertoPasqualini e por alguns outros companheíros daquela época, chegamos à conclusão
de que esse movimento social contém uma natureza de democracia social. As idéias sociais democratas não querem dizeroutra coisa senão o socialismo democrático, ou seja, o socialismo de verdade, a busca do social, um movimento democrático impregnado do social. Essencialmente era
isto: um movimento que se desenvolveu aqui empiricamente. E foi durante o exílioque passamos
a realizar algumas discussões teóricas que nos
levaram a essas posições, até afirmar que o trabalhismo brasileiro era o caminho do nosso povo
para o socialismo democrático, para uma democracia social.
Passamos a discutir esse conjunto de idéias,
muita gente deteve-se no exame do assunto, tão
a fundo quanto possível, com a convivência de
muitos amigos por este mundo, cada qual na
sua área, no seu partido, no seu movimento.
E aí fomos, por esses anos, estabelecendo
aqueles fundamentos que hoje se encontram no
nosso programa. Por exemplo, nós partimos de
uma definição das nossas responsabilidades
quanto à Nação e à nacionalidade. Volta-me à
mente o grande tema da responsabilidade deste
órgão da Constituinte, e eu me honro em dizer
que esse é uma espécie de número 1 de nosso
programa: a definição das nossas responsabilidades, a nossa própria visão de Nação e de nacionalidade e, por conseguinte, de soberania naCIOnal. Nós temos uma visão própria. Achamos até
que é o único partido que colocou isto com tão
grande destaque, com tão grande peso, como
se fora uma espécie de pórtico de todo o programa. Somos integrantes de toda humaindade, mas
antes das nossas responsabilidades como seres
humanos de todo este universo, nós temos as
nossas responsabilidades, os nossos deveres como brasileiros. Nós temos de cuidar deste pedaço
maravilhoso da terra, que o destino nos conferiu.
Temos de criar exemplos para que amanhã possamos colaborar com os nossos irmãos de todas
as partes do mundo porque o ambiente de vida
que temos o dever de estabelecer aqui tem de
ser exatamente esse que nos permita colaborar
com a humanidade, ensejar-lhe criatividade,colaboração. Achamos que era a partir daí que teriaVerificamoso seguinte: a soberania do nosso País,
os seus valores, a sua expressão perante o mundo
haveriam de depender essencialmente do seu povo. As nossas próprias relações com os demais
povos, da mesma forma. Não dependem da grandeza da nossa economia, como pensam muitos
que dizem que somos a oitava economia do rnun-
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do. Não, nós podemos ser a oitava economia
do mundo e ser uma colônia. Insisto em afirmar
que a expressão do nosso País perante o mundo
e perante nós próprios, em relação ao que desejamos para o nosso próprio povo, depende da nossa
realidade social. Então, há um vínculo profundo,
em nossa percepção, entre soberama e realidade
social. Não depende do território, não depende
das riquezas que temos no subsolo, não depende
de todo o conjunto de grandezas que caracterizam
o Brasil. Isto nos confere outras tantas possibilidades, ensejá-nos um futuro esplendoroso, mas
secundariamente, pois o essencial, a existência
da Nação, a sua soberania, a sua expressão perante o mundo, depende da situação em que se
encontrar o seu povo e, desde logo, do seu nível
cultural.
Quando focalizamos o nível cultural já estamos
pressupondo uma situação biológica, no mínimo
razoável, porque nenhum povo atinge um nível
cultural aceitável se não tiver uma situação biológica correspondente, a começar pela realidade
de que as crianças não aprendem com fome,
os deficientes, não aprendem, nem os doentes.
Nascemos com uma espécie de computador dentro da cabeça. Nem de longe temos idéia de como
é complexo esse computador. Não podemos abrilo para substituir peças, e tudo depende do que
venha a ocorrer com esse computador. Nos três
primeiros anos de vida está em formação, estão
construindo e compondo os seus circuitos infinitamente complexos. Se neste momento, como
um computador qualquer, o suprimento de energia e as condições ambientais de temperatura,
umidade etc. não forem adequados, essa construção não se realizará harmonicamente, como deveria. Muitos circuitos vão se queimar definitivamente. Um computador pode ser aberto e mudar-se um kit inteiro.Mas na cabeça de uma criança não se pode fazer o mesmo. Nem se sabe
onde está esta lesão ocasionada pela desnutrição,
pela falta de alimentação e de energia - como
num computador comum. M, está uma questão
básica, que a medicina moderna revelou claramente. A partir daí, se continuarem as deficiências, o desastre será total; o ser humano passa
a ser vítimade descaminhos inconcebíveis porque
aquelas lesões, maiores ou menores, poderão trazer conseqüências inimagináveis. Até mesmo as
tendências para a violência e a criminalidade, na
minha concepção, estão nesses fundamentos. O
que é certo é que serão gerações e gerações
de seres humanos deficientes, com maior ou menor grau de deficiência, com o fluxo de raciocínio
conduzido para desvãos que se quer conseguimos conceber. E isso quer dizer trabalho, criativido um ambiente de vida, e depende essencialmente do seu povo. Não tenho outra alternativa
se não a de afirmar que o nosso País, devido
principalmente aos problemas, agravados nos últimos decênios, de autoristarismo, está caindo em
uma situação muito delicada e perigosa, lesionando, por consequinte, a sua própria soberania,
dada a situação injustificável em que se encontra
o seu povo. Leva-nos a afirmar que precisamos
questionar as chamadas elites brasileiras, que, historicamente, vêm tendo a responsabilidade de
conduzir o nosso País. Não deixarei de reconhecer
que rezalizaram grandes e admiráveis obras que
realmente contribuíram para desenolver o amor
pelo nosso País. Mas registro também que, de
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modo geral, todas essas realizações coincidem
com os estreitos e mesquinhos interesses dessa
elites seus interesses próprios. É natural, portanto.que as tivessem desenvolvido. Nossas elites dirigentes precisam ser questionadas - e vou mais
longe, questionada ideologicamente. Ma~ não é
preciso chegar a tanto. Acho que precisamos
questionar sua própria capacidade, sua eficácia
e sua competência para gerir o País. Trago com.o
exemplo a Austrália, que está duas vezes mais
distante dlo que nós dos mercados compradores
e grandes consumidores, e é,duze~tos anos mais
jovem do que nós. E um pais capitahsta, Vamos
retirar, então, o problema ideológico. Lá vigora
o regime de propriedade privada, a livre empresa,
e tudo o mais. também foi um país fundado por
presidiários, como o Brasil. Os primeiros colonizadores da Austrália foram setecentos condenados
que a Inglaterra mandou para lá.

SIs. Constituíntes, dêem um passeio à Austrália,
para dar uma olhada na situação. Verificarão a
diferença! Primeiro, eles preservam a natureza,
as riquezas naturais. Lá não ocorre a destruição
que temos aqui. A destruição do nosso País é
um erro escandaloso. Há alguns meses estive em
Mato Grosso, em Rondônia, e ainda tenho essa
missão na retina. Às vezes acordo com a visão
dlaquela destruição: um fazendeiro orgulha-se,
conversando conosco, quando dizia ter uma empresa trabalhando na sua fazenda com duzentas
moto-serras para fazer pasto. É considerado um
progressista. Este País precisa controlar o uso
diamoto-serra como controla o porte de um revólver. A moto-serra precisa ser numerada e controlada. É preciso disciplinar o seu uso, porque depois que se difundiu seu uso, neste País, não fazemos Idéia do quadro de destruição que está havendo por toda a parte. Francamente, se dependesse de mim, a moto-serra só poderia ser usada
com um número de registro, como há no revólver,
e seria preciso dizer o que se faria com ela. Estão
cortando este País irresponsavelmente - não, Sr.
Constituinte? Irresponsavelmente! Duzentas moto-serras somente numa fazenda! Deram-se conta
V. Ex" do que isto significa, o que se derruba
de flores1a com duzentas moto-serras por dia!
Antes, quando se cortava com o machado, era
mais difícil; o sujeito tinha que suar o topete para
cortar uma árvore de madeira dura - arrebentava
o machado, muitas vezes. Agora, não: vê-se uma
grande quantidade, no meio da floresta, de motoserras cortando alguma coisa.
Olhem o exemplo da Austrália e vejam! Como

é possível que naquele País, aquela dis~ância, duzentos anos mais jovem, uma balconista ganhe
oitocentos dólares por mês, que um peão da
construção civil, sem qualquer e~pe~ialização,
também i;ranhe de oitocentos a mil dolares ~or
mês? Pode-se dizer que lá os preços ta~bem
são altos. Sim, é verdade - a carne, o leite, o
arroz, o azeite, uma calça Lee, uma ca"'!.isa, um
sapato custam, naquele país, duas .ou tres ve~es
mais - mas não trinta vezes mais, co~o : ?
salário de lá com relação ao daqui. O saláno rrurumo, aqui, é o equivalente a trinta dólares. Come;>
isso é possível num país como o nosso? Bras~1
está produzindo o quê? Computador? .Nao, esta
produzindo grãos para exportar, madelr~, carne,
lá, couro, sapatos, minério de ferro, carvao.
uma indústria para eles. Mas como ocorre Isto?

?

Tem

Como é que eles têm uma renda per capita,
um padrão de vida quase igual ao do americano.?
Sabemos que os uruguaios têm um bom padrão cultural. Não há analfabetos. O uruguaio tem
uma alta consciência de poupança. Sabemos que
a pequena classe média de profissionais uruguaios faz o seu pé-de-meia na Austrália. Vão
à Austrália para trabalhar, fazer seu pé-de-meia
e voltam ao Uruguai. No fim do ano, contratam
um navio - oitocentos, novecentos lugares e vêm
passar as festas de fim de ano no Uruguai. O
navio fica esperando por eles, e depois volta para
a Austrália.
Pergunto: como é possível isso? Há algo de
podre no reino da Dinamarca. Temos tudo para
ter uma situação melhor que a dos australianos.
Como é que eles estão assim? Perguntei a um
Ministro australiano que aqui esteve: "Como é
o problema educacional na Austrália, Ministro?
Por exemplo, todas as crianças vão à escola?
"Sim, vão à escola e têm suplemento alimentar."
- "Mas precisam disso?" "Precisam, porque muitos pais não sabem como deve ser uma alimentação adequada. Então, as crianças têm suplementação alimentar".
Verifiquei e constatei que no Japão, nos Estados Unidos e na Europa as crianças também têm
suplementação alimentar. Quem ganha uma determinada quantia tem suplementação alimentar;
ganha um cupom e retira numa drogaria aquele
suplemento.
Ainda sobre a Austrália. Perguntei ao Ministro:
"E o secundário?" "Lá, 70% fazem o secundário."
Ai está a razão das coisas. Num país em que
70% de seus jovens fazem o curso secundário,
podemos tirar )lma conclusão sobre o que está
acontecendo. E por isso que aquele povo tem
esse padrão de vida. Lá não há favela. Há nível
de vida mais baixa e mais alto, mas não há tanta
pobreza, não há miséria. Há até pobreza, mas
não miséria.
Precisamos questionar as classes dirigentes
deste País. Podemos até exigir que reconheçam
que o fazemos com razão, pois o País não está
dando certo. Um país como o nosso não tem
absolutamente nada que justifique que o seu povo
se encontre nessa situação.
Digo mais: é exatamente pelo atraso cultural,
pelo estado biológico, físico de nosso povo, que
é doente, carente - e como todos sabemos e
temos consciência - que sofremos lesões em
nossa soberania. Se nosso povo não estivesse
nessa situação as categorias governantes jamais
fariam os convênios que têm e feito, pois o povo
não permitiria tal coisa. Porém, ele nem toma
conhecimento, porque não sabe que estão negociando a sua própria sorte, estão entregando os
frutos do seu trabalho. Este povo não está sequer
produzindo o que pode porque não tem como.
E o pouco que produz está sendo entregue vilmente lá fora, enquanto o seu futuro está comprometido.
Esse é um plano inclinado, porque quanto mais
nos afundamos, mais deteriorada é a situação
de nosso povo, menos recursos tem o próprio
Poder Público para realizar aquilo que é essencial,
para elevar o padrão de vida e o nível cultural
do povo brasileiro. Não fora a situação em que
se encontra o nosso povo não teria havido esta
dívida externa. Tanto isso é verdade que perguntei
ao Ministro da Economia australiano: "Como é
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a questão da dívida dos senhores? "Devemos
muito, Governador, mas achamos que podemos
dever mais". - "Por quê?" - "Porque com isso
estamos fazendo o nosso desenvolvimento." Disse-lhe; "Explique-me um pouco mais como é isso,
porque nos sentimos afogados com uma enorme
dívida". - "Bom, cada dólar que o Brasil tomou
emprestado representa um ônus que não assumimos. Cada dólar que tomamos emprestado tem
um custo que representa pouco mais da metade
do custo brasileiro". - "Mas como é isso?" "Lá não devemos a curto prazo, como no Brasil.
O Brasil gosta de dívida rotativa" - e deu uma
risadinha. É claro: quanto mais curta, mais nego-ciação há; quanto mais negociação, mais comissão vai para os intermediários. Isso está tão claro
como dois e dois são quatro: quanto mais curto
é o prazo, mais negociação existirá; quanto mais
negociação, mais comissão aos intermediários.
Só nessa base correm alguns milhões de dólares.
Lá, não. Lá existe uma opinião pública. Lá não
há um grupo, como no Banco Central, dando
as tintas, ditatorial e discricionariamente. A ditadura brasileira está concentrada no Banco Central
que atua ainda como instrumento de politicagem,
como ocorreu na intervenção do Banerj. Não havia razão alguma para fazerem aquilo, e o fízeram
simplesmente para desmerecer-nos politicamente.
Se houvesse uma população com nível cultural
e opinião pública no País, jamais se admitiria a
existência do monopólio de comunicação, como
ocorre no Brasil. "Perguntei ao Ministro: "Como
é a televisêo na Austrália." "V.Ex' conhece a televísão nos países da Europa?" - "Sim. " - "E
a mesma coisa."
A televisão pode ser particular, mas jamais um
monopólio. Nem nos Estados Unidos existe o que
temos aqui. Vivemos dando choque eletrônico
na população. Esta não entende bem o que ocorre. E, então, o que acontece? Entregam os frutos
de nosso trabalho, e o País está cada vez mais
carente. À medida que o tempo vai passando,
vão assumindo compromissos' em nome da população, que nos comprometem ainda mais.
Contei esses episódios para mostrar que o Brasil, naquela época, viviasob uma outra legislação.
Os investimentos estrangeiros estão enclausurados, representam lesões para a nossa soberania,
de maneiras diferentes. O Brasil já deu outras
garantias aos investimentos estrangeiros - e tudo
à revelia da população, como num regime discricionário.
Quer dizer, estamos decidindo interesses mais
sagrados do nosso povo, no que diz respeito à
sua morte, ao seu destino, sem dar-lhe audiência,
sem ouvi-lo sequer, sem que ele participe. Ugamos a questão da soberania essencialmente à
situação do nosso povo.
Gostaria de ler este pequeno texto, que é uma
espécie de pórtico do nosso programa. Vejam
como expressamos nossas convicções:
"O compromisso supremo do Partido Democrático Trabalhista, e de todos os seus
membros e seguidores é com a integridade
e defesa da Nação brasileira."
Os conceitos que emitimos aqui são lógicos,
até mesmo do ponto de vista da existência das
Forças Armadas, conceito que logo nos vem à
mente quando se trata de sustentar a soberania,
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de defender o nosso território, a pátria, a nação
e a integridade de um povo carente, miserável,
faminto - que está-se degenerando, como é o
caso da maioria da nossa gente. Pergunto: que
contingente humano podem esperar as Forças
Armadas? Que falem os próprios serviços das
três Armas que integram as Forças Armadas brasileiras. Há pouco tempo li a entrevista de um
general do Exército relatando como é feita a seleção de conséritos, e quantos deles são eliminados
de suas fileiras. Nessa entrevista, o chefe militar
praticamente lança uma advertência - porque
não quer dizer outra coisa. O Exército deixa de
aceitar cada vez mais gente - atingindo uma
percentagem que se constitui em um escândalo
- em razão da deficiência física. Vê-se na contingência de eliminar os conscritos.
Diz assim o nosso texto:
"O compromisso supremo é com a integridade
e defesa da Nação brasileira, considerada como
o conjunto de nosso povo e dos valores autênticos
de nossa nacionalidade."
Como Nação, somos e seremos sempre o produto das lutas, da criatividade e, sobretudo, do
trabalho do nosso povo, e não das nossas elites.
O contéudo da carta-testamento do Presidente
Getúlio Vargas expressa com autenticidade e realismo - faço um apelo para que retiremos de
nossa mente todos os pré-julgamentos, todas as
reservas, as sequelas do passado ao considerar
o texto que estamos invocando - esse sentido
popular e nacional de nosso processo histórico,
assim como define rumos para o futuro, identifica
as barreiras que se vêm opondo aos interesses
fundamentais da Nação. O nosso próprio povo
e suas potencialidades são a maior riqueza e a
fonte de afirmação do Brasil. Tendo acesso ao
saber e à cultura, a condições de vida e saúde,
a um ambiente de liberdade e justiça, transformar-se-á o nosso Pais, rapidamente, sim, em uma
grande nação. Estamos cada vez mais nos alimentando de ilusões. Há um detalhe, uma a referência, qual quero concluir minhas palavras e que
me fez compreender o que 05 japoneses fizeram
na tomada de decisão das suas elites - e que,
finalmente, explicou a grandeza do Japão, hoje,
no concerto das Nações.
Primeiro viveram num isolamento. Depois tomaram contato com o mundo e suas elites verificaram que não tinham terra, petróleo, quedas d'água, energia hidráulica, minério, enfim, não tinham praticamente nada a não ser o seu povo.
Quem sabe se posuíssern, como no Brasil, um
enorme território com tantas riquezas, um solo
verde, tivessem tomado outro rumo, dizendo:
"Não, é preferível ser a 8° potência do mundo
-assim como nós somos. Mas eles nada tinham,
a não ser o povo japonês, e pensaram: é daqui
que tiraremos ou buscaremos o nosso potencial.
E as elites, ao contrário do que ocorreu com as
nossas, observaram que todo o povo era igual,
todos tinham olhos iguais. O povo era igual à
elite, podia saber o mesmo que ela. Tomaram
então, a grande decisão de investir no seu povo.
Foi exatamente a grande reforma educacional e
cultural do Japão, iniciada há cem anos - um
século que fez o Japão de hoje.
No Brasil,as nossas pretensiosas elites, assimilando poder de vida européias e americanos, olhavam para os escurinhos, os negros ou os brancos
meio desdentados, perdidos por esse interior, jaI

mais os consideraram iguais a elas - e apresentavam-se por aí como um pais de brancos, como
disseram os estrangeiros a nós, apátridas - e
nunca assumiram as suas verdadeiras e autênticas responsabilidades sociais.
Em função dessas idéias, consideramos que
toda essa ordem de problemas está na essência
da nossa concepção de soberanias. A soberania
deste país depende de conseguirmos romper os
impasses que estão recaindo sobre o nosso povo.
O povo brasileiro está na iminência de indianizar.
Há poucos dias vi um filme, de trinta anos atrás,
no qual aparecia uma massa de trabalhadores
que desembarcava na Central do Brasil. Confesso
que fiquei com aquilo gravado, porque era outra
gente. O estado físico daquela gente e a maneira
com que se vestia era outra, em relação ao que
acontece hoje. Hoje assistimos a três, quatro, cínco vezes mais gente desembarcando na Central
do Brasil, todos magros, carentes mal-vestidos,
degradados pela miséria, pelo sofrimento, pela
desnutrição, pelos parasitas, pela falta de saúde
e pela queda, inclusive, do seu próprio nívelcultural. Há poucos dias, um dos nossos líderes do
movimento negro demonstrava como era a condição de, escravo. "Governador, no tempo da escravatura, os negros comiam, porque eram tratados como animais, como alguém que tem um
animal puxando uma corroça e quer conservá-lo
gordo; as escravas eram tratadas adequadamente, para que pudessem ter filhos escravos fortes.
Os escravos era alimentados para poder produzir
e trabalhar mais".
Vejam que desumanidade! Se a situação era
assim naquela época, hoje estamos hvres,correndo atrás de um mísero salário, mas sem poder
comer nas mesmas condições de quando éramos
escravos. Este é o quadro geral.
Então, soberania não é apenas a intangibilidade
das nossas fronteiras; soberania não é a presença
aqui de uma força estrangeira, violando os nossos
direitos; soberania não é uma independência formai do nosso País, nem mesmo uma independência real em relação a outras nações. A soberania, verdadeiramente, reflete a situação social de
nosso povo. Só modificando-a nos será permitido
alcançar níveis de desenvolvimento que poderão
garantir a nossa projeção, no futuro, como Nação
realmente soberana.
Estas eram as idéias, Sr. Presidente, que gostaria de expor a esta Subcomissão. Para encerrar
o que procurei expressar realmente revelou o
que tenho aqui, na minha consciência, como convicção, adquirida ao longo de todas as minhas
experiências e desses quarenta anos de vida pública. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Em seguida, vamos passar aos debates, dando a palavra
aos Constituintes inscritos
Inicialmente, daremos a palavra, por três minutos, ao Constituinte Paulo Macarini.
O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI Sr. Presidente, Sr. Relator, prezados companheiros Constituintes, minhas Senhoras, meus Senhores, ilustre Govemador Leonel Brizola, considero-me gratificado pelo esforço do trabalho que
realizamos na feitura do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte, que permitiu
- esquecendo de 1934 e de 1946 - tomar este

Junho de 1987

plenário o mais democrático possível, com a participação de todos os Constituintes nas subcomissões e com as audiências públicas realizadas aqui,
trazendo não apenas representantes da vanguarda democrática deste País, como a CNBB e a
Ordem dos Advogados, mas também ministros,
personalidades, gente do povo, que aqui vieram
trazer suas idéias, propostas, sugestões, e refletindo o sentimento popular, voltado para uma Casa que pretende e quer escrever uma Carta que
se converta não apenas em realidade do País,
mas em um marco de progresso e de desenvolvimento.
Ao longo da dissertação de V.S' - permita-me
dizer em tom irônico, que o nosso Presidente não
assimilou profundamente, porque deu a V.S' duas
horas e a cada um de nós apenas três minutos...
O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Democraticamente, nós o ouviremos durante um período mais longo.
O SR. CONSmUINTE PAULO MACARINI Ao longo da sua dissertação - repito - passei
a questionar-me e a recordar-me também de alguns fatos de minha vida, não apenas aqueles
com os quais convivemos dentro do PTB, nos
angustiados dias de 1963 e 1964, mas notadamente durante a nossa vida política e a nossa
vida particular. Gostaria de dizer que, certa feita,
fui defender a promoção do meu padre vigário,
o bispo da minha diocese, e alertaram-me no
Vaticano, que para ser bispo seria prudente que
o padre tivesse pelo menos atravessado a Universrdade Gregoriana de Roma. Mais tarde, não convencido disso, quis interceder para que o bispo
da minha diocese pudesse ser candidato à sucessão do Papa. Advertiram-me também de que para
exercer a função de Papa precisava pelo menos
ter exercido a Secretaria do Estado do Vaticano,
a fim de ter uma visão global da Igreja Universal,
e não ficar apenas circunscrito aos problemas
da sua diocese.
Governador Leonel Brizola,há poucos dias tivemos a presença do Presidente Mário Soares no
plenário da Assembléia Nacional Constituinte.
Aquela liberdade, aquela facilidade de expressão,
aquela tranqüilidade transmitida por S. Ex', o Presidente Mário Soares, no meu entendimento, era
fruto dos anos de exílío, de prisões, de sacrifícios
enfrentados por ele ao longo de toda a sua vida.
A cassação do seu mandato e a suspensão
dos seus direitos políticos correspondem a um
curso completo na Universidade Gregoriana de
Roma, e o seu exílio, por certo, representa o exercicio da função de Secretário de Estado do Vaticano para ter um conhecimento da universalização
dos problemas não apenas do País, mas do mundo inteiro.
Vim aqui apenas para congratular-me com V.
Ex' e dizer-lhe que também participo da Assembléia Nacional Constituinte com todo o meu rigor,
com a minha experiência, com a minha força
de vontade, no sentido de ajudar este Pais a escrever uma Carta que corresponde não apenas aos
anseios da nacionalidade brasileira, mas que acíma de tudo, assegure que o brasileiro é um cidadão soberano.
Muito obngado. (Palrnas.)
O SR. PRESIDENTE MÁRIO ASSAD - Com
a palavra o Constituinte Roberto Freire, do PCB
de Pemambuco.
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o SR

CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Senhoras e Senhores, Governador Leonel Brizola, o Constituinte
Paulo Macarini já definiu bem a satisfação que
temos de estar vivenciando uma Assembléia Nacional Constituinte, que poderá vir a constituir
uma Carta que possa ter permanência, de forma
a que as gerações futuras não nos olhem com
menosprezo.

É uma honra a presença de V. Ex' aqui, assim
como a de tantos outros que aqui vieram.
Gostaria de aproveitar este momento para dizer
dentro da concepção de soberarua, que acredito
ser majoritária, que soberano é o povo - um
povo não espoliado e não explorado, não um povo
de miserávels, mas um povo livre, um povo com
condições de vida condigna. Dentro dessa visão,
um povo que quer viver em paz com o mundo
Faço uma colocação sobre a qual V Ex' também
poderia tecer alguns comentários. A soberania,
que reside no povo, tem que se refletir em todas
as ínstítuíções. O povo é que determinará. E nós,
como delegados, estamos aqui para permitir isso.
Uma de nossas preocupações - não pense
que vamos falar dela apenas na Subcomissão
específica - está presente aqui: é sobre o papel
das Forças Armadas. Não se trata apenas de definir que o papel das Forças Armadas é o de cuidar
das questões externas, das agressões à nossa soberania e da defesa das nossas fronteiras. Isso
significa dizer muito pouco, é até um equívoco.
Alguns, talvez ingenuamente, imaginam que com
isso se evitarão as intervenções militares em nosso processo político. Não temos qualquer ilusão
quanto a isso. Não basta dizer-se ISSO. O papel
das Forças Armadas se define também na quesUIO da soberania. Este País será um país pacífico?
Lutará pelo desarmamento? As suas relações intemacíonals estarão vinculadas a tratados internacionais militares de agressão? Lutará pelo desarmamento mundial hoje, aqui e agora? Discutindo-se a questão do uso da energia nuclear, envolve-se a instituição Forças Armadas porque a ela
compete, fundamentalmente, e como instrumento institucional por nós criado, a operacionalizaÇiro dessas definições e desses princípios gerais.
Autodeterminação dos povos, não ingerência,
não partic:ipação de política de agressões militanes, não participação de pactos militares, desnuclearização da América Latina. São definições que
ternos que deixar claro, agora nesta Subcomissão.
O Partido Comunista Brasileiro apresentou
uma proposta sistemática para toda a visão e concepção constitucional, particularmente, na questão da soberania, colocando os princípios que
aqui defendemos e que significam definir, de forma mais global e genérica, o próprio papel das
Forças Armadas: Queremos um País pacífico, um
País que não participará de tratados internacionais
de política de agressões, a não ser pela defesa
de sua soberania e de suas fronteiras: um País
que não participará de pactos militares; um País
que tem que definir o uso da energia nuclear
para fins pacíficos. E aqui, como um povo que
pretende ser soberano, para conviver em igualdade de condições com os outros povos, dentro
da visão de um povo mais feliz, mais rico e mais
livre, definir essas questões.
Gostaria que o ex-Governador Leonel Brizola
sobre ela também se pronunciasse. (Palmas.)

O SR. LEONEL BRlZOLA - Gostaria de agradecer as palavras do Constituinte Paulo Macarini,
pela forma generosa com que se referiu a mim,
e também a saudação do Constituinte Roberto
Freire.
Em relação a esse problema, ele envolve como
todos sabemos, uma questão delicada sempre
abordada de forma lateral, nos plenários políticos
do nosso País ao longo do tempo. Recordo-me,
por exemplo, que lendo os Anais da Constituinte
de 1946, verificamos que este problema sempre
foi abordado com meias verdades, rigor, por ser
uma questão que está no centro dos nossos direitos democráticos e mesmo das próprias perspectivas como nação soberana e do nosso desenvolvimento. Penso que deveríamos nos desinibir totalmente e discutir a questão das Forças Armadas
deixando bem claros e estabelecidos muitos aspectos da nossa realidade.
O peso, a presença, o papel e até mesmo a
intervenção das Forças Armadas na vida brasil_eira
decorrem de muita situação real, e não de situações formais. A Constituição pode dizer o que
quiser. Se a realidade não mudar, continuaremos
vivendo os mesmos problemas. Mas, seja como
for, a formação de uma consciência a esse respeito e essa consciência vai, justamente surgir
da discussão, do debate e até mesmo da inclusão
de cláusulas que amanhã não significarão uma
realidade, estará expressando as aspirações do
povo brasileiro. É preciso, ao lado disso, 'todo
um esforço político para mudar a realidade. Por
exemplo precisamos cultivar uma visão correta
e realista do que realmente devem significar para
nós as Forças Armadas. Podemos ter muitos motivos de queixas e até ressentimentos, censuras,
principalmente pelo que tem ocorrido nestes últimos anos. Mas nossos julgamentos não se devem
restringir a essa passagem da nossa História.
Equivocam-se totalmente aqueles que constrõem
um raciocínio considerando as Forças Armadas
brasileira como se fossem uma guarda de Somoza. E uma colocação primária de que as transformações deste País teria que passar por uma espécie de substituição das Forças Armadas brasileira
por outra. Não sei o que conceber nesse aspecto.
As instituições militares no Brasil têm uma tradição, toda uma inserção, na História brasileira, que
não pode ser desconhecida. Podemos sentir-nos
até, principalmente nestes últimos tempos, revoltados pela intervenção indevida que fizeram nas
instituições civis.Mas nem por isso podemos desconhcer o que elas representam no conjunto da
vida brasileira. Muitas vezes, chego a fazer uma
imagem em relação a este organismo gigantesco
que é o Brasil, como se fosse um esqueleto. Exatamente através dele é que a Nação está de pé,
considerando-se como instituições históricas,
permanente, integrantes da vida, os organismos
da Nação brasileira. Nosso raciocínio parte daí.
Sabe por quê? "Aprendi isso no exílio, e não aqui,
porque se retirarmos esse esqueleto ou se ele
cair, cairá o organismo e o dia em que esta enorme Nação for como uma árvore caída, iremos
nos surpreender. Quanta gente vai aparecer com
o seu carrinho de mão, com o seu machado para
cortar lenha. Temos que definir nossas posições.
Elas são essenciais e precisam existir,precisamos
examinar o conjunto da nossa História, assim como fazemos quando queremos julgar um amigo,
no instante em que ele comete um erro. Avaliamos se vamos brigar definitivamente com ele,

se vamos cortar definitivamente relações com ele.
E dizemos: não pode ser. Fomos amigos durante
toda a vida e agora ele cometeu esse erro indecoroso. Muito bem. Deve merecer as restrições do
nosso julgamento, mas não podemos esquecer
o que ele representou em nosso conceito durante
toda a vida". Assim deve ser para nós esse interregno. Não sõ esses vinte anos, mas outras influências que fizeram com que os individuos, os
grupos, as instituições muitas vezes, sofressem
influências benéficas ou maléficas. Isso foi o que
ocorreu com certas doutrinas em relação às Forças Armadas brasileira. Neste instante, por exemplo, em que estamos justamente fazendo uma
nova Consntuíção, temos que considerar que
experiências vividas pelas Forças Armadas brasileira podem ter nos influenciado construtivamente, porque elas fmalmente chegaram ao Governo,
assumiram e tentaram organizar os seus projetos,
viver essas experiências e a Nação acabou caindo
na situação em que está hoje. É certo que toda
a comunidade militar deve estar assimilando as
lições que esses tempos lhes proporcionaram.
E os resultados de tudo isso? É o que precisamos
considerar.
Ao longo da História brasileira existiram também grandes momentos. Quem dera pudéssemos sonhar que amanhã teremos não a simples
indiferença, mas a cobertura e presença legal,
o assentimento solidário com generalidade do povo brasileiro para as transformações de que este
País necessita, como, por exemplo, com relação
ao seu modelo econômico.
Fixo muito o meu pensamento naqueles poucos anos que assinalaram o final da Monarquia.
Chama-me a atenção a estranha analogia que
existe entre os tempos de hoje e aqueles. Coloco
as Forças Armadas nas minhas elucubrações. Se
não fora a conscientização republicana que, finalmente, foram adquirindo os integrantes das Forças Armadas, não teria havido República. Pelo
menos naquele momento não teria havido a extinção da escravatura. Papel essencial desempenhou
a comunidade militar naquele instante.
Considero que vivemos um momento muito
especial da vida brasileira. Com relação às Forças
Armadas, sem dúvida nenhuma, podemos afirmar que elas assimilam as experiências vividas.
Tanto que estamos constantemente ouvindo alguém que nos transmite uma opinião de um ou
de outro militar da ativa ou da reserva dizendo:
"Não. Temos que colaborar para a construção
de uma ordem democrática no Brasil. Temos que
prestigiar a Constituinte". Não há nenhuma idéia
de intervenção. Ontem, no Rio de Janeiro, por
exemplo, correu o boato de que havia ocorrido
uma revolta militar não sei onde - notícias imprecisas. Disse aos repórteres que esta noite tive um
sonho, que logo contarei. Há pouco tempo estive
na Argentina, onde tive oportunidade de ver o
que lá se fazia. Realizamos uma reunião muito
importante, promovida pela iniciativa do Partido
Democrata dos Estados Unidos e presidida pelo
Sr. Mondale. Lá se encontravam seis ex-Presidentes da República. Depois, reunimo-nos com o próprio Presidente Alfonsín. Vívencíarnos aquele ambiente. O Dr. Vivaldo Barbosa, npsso Deputado,
estava lá comigo. Ouvimos opiniões diversas, inclusive a de muitos uruguaios. Há uma reflexão
geral sobre aqueles acontecimentos. Ninguém
põe em dúvida, expressamente, a ocorrência da-
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nal, como de segurança individual. É um serviço
queles fatos, mas todos observam que tudo se
que se deve prestar a todos: à Nação, às comunidesenvolveu de uma forma tão feliz, tão afortunada que o governo, que se encontrava numa
dades e a cada um individualmente. (Palmas.)
situação bastante precária devido ao fracasso e
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
desgaste do Plano Austral, de repente saiu com
a palavra o Deputado Constituinte Ismael Wantodos os seus problemas superados, por algum
derley, do PMDB do Rio Grande do.Norte. _
tempo, e conseguiu se reestabilizar. Relatarei o
Em seguida, daremos a palavra ao Constituinte
sonho que tive. VIvemosum momento de dificulLysâneas Maciel. O ex-Govemdor Leonel Brizola
dades enfrentadas pelo governo, de esforço no
sentido de que o mandato presidencial se estenda responderá de dois em dois os argúentes.
por algum tempo mais, que o País decida sobre
O SR. CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY
a data das eleições, sobre como será o regime
- Sr. Presidente, Sr. Relator, ex-Governador Leo- parlamentarista, presidencialista - em que a
nel Brizola, companheiros Constituintes, senhoras
situação econômica é de crise grave, praticamene senhores, é com imenso prazer que parabenizo
te de fracasso do Plano Cruzado, e o Governo
esta Subcomissão pela presença do ex-Goverprecisa de novas medidas no campo da econonador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, que comia. Sonhei que repentinamente a televisão mosnhecemos de outros tempos. Quando fuimilitante
trava ao povo brasileiro uma situação de anorma- do PDT, nos idos de 1981, na dificIl formação
lidade com tentativa de uma reintervenção militar
do Partido no Nordeste brasileiro.
simulada, e a recolocação das coisas nos devidos
Neste instante difícil da vida nacional, tão comlugares. Isto daria a impressão geral de que a
plexo, tão sufocante para todos nós, V. S' não
democracia foi salva. S6 nessas condições, em
acha que seria o momento de um grande entendisonho, isso pode ocorrer. Acho que não há esse
mento nacional entre todos os partidos e segmenanimus de intervenção militar,de barrar a reconstos da sociedade, a fim de que pudéssemos camitrução democrática. Só mesmo numa ocorrência
nhar no sentido de encontrar aquilo que aspira
simulada. E achei proveitoso falar publicamente a grande maioria do povo brasileiro, o grande
deste meu sonho, porque nesta época, de tantos
resgate da dívida social para com nosso povo?
envolvimentos publicitários, sempre é bom que
Como V.S· veriaesse entendimento para concluirnosso povo tenha seu espírito prevenido contra
mos essa fase de transição e iniciramos um tempo
a ocorrência de certas situações, certas jogadas.
novo no País, com novos ventos que enoontram
Deveríamos, em consideração a esse ambiente,
o caminho da justiça social, como - acredito
abordar o assunto francamente, inclusive abrindo
- é o pensamento da maioria dos Constituintes
discussão com a hierarquia militar. Quanto mais
do nosso País?
os parlamentares puderem dialogar com os diriO SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
gentes das Forças Armadas mais estaremos cona palavra o Deputado Constituinte Lysâneas Matribuindo para que este ambiente se distensione,
ciel.
para que muitos prejulgamentos desapareçam.
O SR CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIELIsto porque a ordem civil não quer outra coisa
senão Forças Armadas prestigiadas e honradas, Sr. Presidente, Sr. Relator,Srs. Constituintes, hoje
o Ilustre Constituinte Paulo Macarini, numa commas no seu leito profissional, no desempenho
paração, fez uma ligação entre o Governador e
de suas atribuições legais, sem se excluírem da
vida nacional, e opinando, naturalmente, num am- o Vaticano. Considero que o Governador Leonel
biente descontraído, sem pressões indevidas, ex- Brizola está mais perto da Austrália do que do
pondo seu ponto de vista sobre todos os aspectos.
Vaticano.Mas, em todo caso, há na vida do GoverPor que não? Com civilidade e sem nenhuma nador, vários fatós que me impressionam. Quanpretensão de estarem intervindo no que não lhes do lhe perguntava como se tinha processado a
compete. Assim como n6s não podemos ambi- encampação da Bond and Share, ele me explicou em detalhes, dizendo que fez todas as tentacionar nem pretender comandar um quartel, também não podemos admitir que amanhã uma au- tivas para que essa encampação se processasse
toridade militar, simplesmente por ser militar, in- regularmente, sem qualquer sentimento de xenovestida daquela estrutura de força, venha a intervir fobia. E muito discutiu com o Prof. Cibilis Viana
na ordem civil. O militar é um profissional que
sobre a maneira de se fazê-losem causar entraves
desempenha uma função da mais alta respeita- internacionais ou dificuldades ao País. Disse-me
bilidade e responsabilidade, principalmente quan- S. S' que todas as propostas feitas eram recusado está investido de uma função de força. Então, das. Todas as análises feitas eram enviadas à masua função adquire um conteúdo de magistratura. triz,de onde vinham outras propostas. E, naquela
Aquela arma é para defender a todos,e nunca época, o Governador disse por que tomou essa
apenas a uma facção da sociedade. E o caso atitude: vinculou-a ao conceito de soberania. O
de alguém com um canal de televisão, que tem povo do Rio Grande do Sul reclamava uma proviuma empresa de ônibus e recebeu uma linha dência. E, naquele determinado momento, tenpara explorar Ele tem o dever de transportar to- tou-se uma. Esta foi uma conversa muito íntima,
dos, sem discriminações. Quem recebe um canal que mantivemos ainda no exílio. Todas as tentade televisão ou de rádio, é concessionário de servi- tivas foram feitas, mas a multinacional não aceiço público, e não pode jamais usá-lo em beneficio tou. E o povo do Rio Grande do Sul pagou o
apenas de uma facção, de uma faixa, por mais preço que seu Governador repeliu. Houve uma
Importante que seja, da sociedade. Esse canal pressão popular, naquela época, no sentido de
não poderá ser usado contra quem quer que seja, se tomar uma medida de interesse popular. Houmas, sim, em beneficio - como um serviço públi- ve, também, a intervenção de um determinado
co - de todos. Assim, também, é o uso da força. dono da imprensa.
A compra de uma arma é feita com ~s impostos
No Rio de Janeiro, novamente a experiência
que todos pagam, é serviço de segurança nacio- foi feita, usando-se a intuição do Governador do
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Estado, que diante de uma necessidade popular,
estabeleceu uma prioridade.Talvezhoje essa prioridade fosse a Ferrovia Norte-Sul, que está sendo
proposta. Prioridade no entender do Governador
do Estado do Rio de Janeiro e do atual ocupante
do Palácio do Planalto. Essa ligação do Governador com os interesses populares comanda, na
maioria das vezes, sua ação administrativa e a
realiza apesar do controle e da intimidação da
imprensa - Assis Chateaubriand e Roberto Marinho, notoriamente conhecidos - e são poucos
os políticos e os governadores com coragem de
dar nome aos bois neste País - ao vincularem-se
aos interesses multínacíonaís, defendendo-os
contra os nacionais, o interesse do povo. E agora,
que estamos fazendo uma Lei Maior numa fase
de uma Lei Maior para o País. V. S' diz que a
soberania só pode ser obtida na medida em que
os interesses sociais do povo brasileiro forem
atendidos. E, apesar de a imprensa e os meios
de comunicação estarem comprometidos com
os interesses multinacionais, como naquela época, e apesar, até, da ilustre intervenção, aqui, do
representante do PCB e de intervenções indevidas
de setores das Forças Armadas...Muitos generais
alugaram suas estrelas a essas multinacionais.
Todos sabem disso. Não foi apenas o General
Golbery do Couto e Silva. E nesse contexto V. S· acabou de dizer- não pode haver soberania.
Ela não existe sem que o povo seja participe daquilo que é prioritário.
Felicito o Governador Leonel Brizola pelo seu
posicionamento: temos de discutir os temas sem
inibições e com toda a franqueza, considerando
o cidadão fardado como um homem qualquer,
com direito,e até o dever, de opinar politicamente,
mas não de estabelecer tutelas sobre o poder
civil. Estou de pleno acordo com isso. Há até
um projeto elaborado conjuntamente por elementos das Forças Armadas sobre seu papel na nova
Constituição. Mas perguntaria se, na orientação
do atual Governo, ao estabelecer prioridades, em
face dessas pressões da imprensa e de vários
setores que tentam influenciar na feitura de uma
Carta vinculada aos interesses populares, V. S·
vê algum perigo no estabelecimento de premissas
para a soberania. Dentro da sua concepção e a entendi bem - soberania não é um processo
acabado ou uma declaração que se coloca na
Constituição; não é um patamar fIXO, mas um
processo de construção permanente. Quando V.
S· viu, no Estado do Rio de Janeiro, que a prioridade maior era para as crianças, muita gente entendeu ser uma medida extemporânea, porque
criança não vota - só quando completar dezoito
anos. Nesse vislumbre de soberania e democracia, qual o papel que V. S' vê na participação
popular, que é a grande luta desta atual Constituinte? Será que o povo tem configuração moral
e política para ser o sujeito desse processo, para
nele intervira todo instante, ou ficaremos dentro
daqueles velhos conceitos liberais? O que significa, dentro da sua visão de homem que não sangra facilmente - o que provou agora, dizendo
que, apesar de todas essas dificuldades com as
Forças Armadas, o assunto deve ser discutido
- esse problema? (Palmas.)
O SR. LEONEL DE MOURA BRlZOLA - Um
comentário conjunto às duas questões não se
toma difícil, porque são temas mais ou menos
correlatos. Gostaria de dizer que me parece que
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neste memento estamos trabalhando em duas
grrandes frentes em busca desse entendimento,
desse leito comum e, sobretudo, da construção
do que seria a conseqüência desse entendimento
geral, que é uma vontade nacional a ser colocada
em prática. De um lado, há a Constituinte. Não
há dúvida de que aqui há um trabalho conjunto.
Aqui estão representados praticamente todos os
segmentos, setores e áreas do País.estão representados praticamente todos os segmentos, setores e áreas do País. É verdade que com essa
imperfelçéo natural do nosso sistema político-eleitoral, aqui temos um esforço no sentido de q\:e
a Constituição venha a expressar o conjunto da
representação do povo brasileiro. É importantíssimo, e fundamental, que essa instrumentalização
do povo brasileiro seja decisiva para a construção
do seu destino, para a superação das dificuldades,
dos impasses e da crise.
Outro campo em que todos trabalhamos uns para a frente, outros puxando para trás, é
verdade, mas todos se empenhando - é no sentido da realização de eleições diretas para Presidente da República, apesar de prevalecer a idéia
de sua postegarção em seu adiamento. Em nosso
País, dada a situação que nos legou o regime,
onde tudo está centralizado na Presidência da República, não levará à democratização sem eleições presidenciais, pois estaremos sempre numa
situação anômala: um presidente discricionário
intervindo, como ocorreu recentemente com a
economia. A Presidência da República praticou
atos que somos suspeitos para comentar, porque
defendemos a intervenção do Estado no domínio
econômico - não a intervenção só pela interveção, mas aquela adequada. Ocorreu esse intervencíonísmosem limites. Durante meus quarenta
anos de vida pública não assisti a uma intervenção
tão profunda no domínio econômico quanto essa
praticada pelo atual Governo, usando instrumentos do regime. A verdade é que se consertou tudo
no Palácio do Planalto onde há, uma soma de
poderes quase Dimitada. E enquanto não se democratizar a Presidência da República não haverá
uma ordem democrática no País. Vem-se procrastinando essa decisão, que só atingiremos com
eleições diretas. Todos estamos trabalhalhando
para a realização de eleições diretas para Presidente da República. Aqui passam a influir os interesses, as conveniências, os privilégios dos grupos, que precisam sempre estar acobertados pelo
poder político.
Surge, aí, urna tendência para o parlamentarismo. Em alguns, por uma sincera convicção
doutrinária, por estarem convencidos de que a
adoção desse regime é a mais correta para o
nosso País. Mas um grande número não pensa
assim. E, com isso, evita-se a realização das eleíções presidenciais. Outros jogam com a questão
da data.•Já se cometeu o erro de não elegermos
um presidente juntamente com a Constitumte lÚ sim, estaríamos fortalecendo esses projetos de
partido que temos, pois a tradição brasileira é
de se construir partidos com eleições presidenciais. Estaríamos definindo o regime antecipadamente? Não. Poderíamos ter um período presidencíalísta e a Constituição estabeleceria o regime
parlamentarista para o período seguinte. Mas desencontramos ao procurar armar o motor, como
sempre tenho dito, com peças trocadas. Agora
não vai ser fácil. Tudo pelo desejo, pela preocu-

pação de adiar e evitar as eleições, de se manter
certas situações no Governo, no usufruto do poder, prolongar esse periodo são erros que, no
meu modo de ver, podem ser até fatais para a
construção da democracia. Haverá eleições em
1988? E do Congresso, sairão eleições gerais,
depois da Constituinte? Sabemos que não, pois
será muito difícil. Teremos um novo desencontro,
e na minha concepção, será fatal no regime presidencialista. Presidente tem de ser eleito nos mesmos períodos históricos, nos mesmos comícios
e nos mesmos compromissos das eleições para
o Congresso. E quando ocorrerá esse encontro?
Em 1990, quando teremos eleições para o Congresso? Até lá, quem ficará na Presidência? O
atual Presidente? Seria correto que S. Ex' sem
ter sido eleito pelo povo, permanecesse no cargo,
ainda mais quando o Governo está atravessando
dificuldades? Será inviável? Não estaríamos sujeitos a uma grave crise de instabilidade do próprio
Governo? Teremos o direito de impor isso ao
povo, que há tanto tempo não vota para esse
cargo, nós, que o convocamos e que praticamente conseguimos, com aqueles comícios, cortar
o regime militar, com aquela sucessão de generats?
Levantamos essas questões porque estamos
trabalhando nesse sentido. Como proceder? Ai
estão as propostas. Seria uma boa solução realizar-se eleições presidenciais em 15 de novembro
de 1988, juntamente com as municipais? Seria
uma saída, mas também com um desencontro
altamente prejudicial ao funcionamento normal
do regime. Há uma proposta no sentido de que
haja outro Presidente transitório. Há mil concepções, todas conseqüência desse erro original de
não termos realizado eleições em 1986. Vamos
ver onde chegaremos. O importante é que haja
eleições. Não devemos contribuir para iludir o
nosso povo, pois já existem propostas no sentido
de um regime parlamentarista elegendo o Presidente. Devemos ir aos comícios dizer ao povo
que aí estão as eleições diretas, reais, concretas,
para Presidente da República, e não apenas a
ilusão de que vamos eleger um Presidente? Vamos eleger um Chefe de Estado, que deve ser
eleito pelo Congresso, a fim de que essa instituição seja respeitada por ele e não deixar o povo
elegê-lo diretamente, para não assumir compromissos com a população? A população pensará
estar elegendo um governante, quando elegerá
só um Chefe de Estado, que não administra, não
governa, mas reina, como a Rainha da Inglaterra.
Vamos eleger um Presidente sem poderes para
administrar um "belo Antônio". V. Ex'" lembram
dessa história? Esta proposta existe, e um Constituinte a defendeu. Isso é um engodo, é ludibriar
nosso povo. No regime parlamentarista, o Presidente deve ser escolhido pelo Congresso. Eleitos
pelo povo são os Deputados, os integrantes do
Congresso, que terão função executiva na hora
de formarem o gabinete. O outro, não, é Chefe
de Estado, escolhido pelo Congresso para respeitá-lo. Senão, teremos o regime de Portugal. O
nosso querido Mário Soares fez um enorme esforço para se eleger Presidente. E lá está, naquele
enorme palácio, com tempo para até passar alguns dias no Brasil, pois nada acontece lá, e ele
não tem poderes. (Risos.) A administração de fato
é de outro. Precisamos desenvolver esse esforço
nos dpís campos.
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A esta altura, creiam, o povo brasileiro olha
a Constitumte com apreço, mas com desesperança. Outros, com apreço demasiado. Esperam
que a Constituinte dê soluções para todos os problemas, e estranham que até agora isso não tenha
acontecido. O povo não entende bem o que significa a Constituinte. Nosso povo está sendo muito
sacrificado. Quando vinha para Brasilia, pela
VASP, vi-me rodeado pela tripulação, que me perguntava: "Governador, como está a situação? Onde vamos parar? A nova Constituição está demorando tanto. E estamos esperando. Estão vendo?
(Risos.) Há uma impressão errada do que seja
a Constituinte. E quando é que a Constituinte,
afinal, vai decidir as graves questões? E a crise?
E o Governo? Para onde vamos? Todas essas
indagações. E todos convencidos de que alguma
coisa vai acontecer.
É uma situação realmente muito grave, e temos
de viver essa responsabilidade.
A ngor, deveria haver uma atitude de humildade
de nossa parte, começando pelo Presidente da
República, que deveria reconhecer, com toda a
lealdade: "Eu não fizesforço, não queria ser Presidente. Morreu Tancredo e tive de assumir. Já dei
o que podia de mim. Concebi o Plano Cruzado,
acreditei nele, mas não deu certo". (Palmas. Risos.)
Contudo, quero ficar solidário com nosso povo,
com nossa gente. Vamos convocar eleições, como uma maneira de dar uma sacudida na situação e chegar a um entendimento geral através
da competição. Porque, seja um conservador, um
liberal ou um progressista, uma vez eleito, será
legítimo. Nesse caso, não tenho dificuldade nenhuma em ser chamado por ele. Os que perderem podem ser chamados por eles. A situação
é muito grave. Vamos todos ajudar. Há autoridade
para exigir. Quer dizer, entramos numa nova época.
As dificuldades que o Presidente Sarney está
encontrando agora - e vai encontrar cada vez
mais - decorrem de sua falta de legitimidade.
Ele é legítimo enquanto transitório, em minha
concepção. E é assim que o povo brasileiro o
considera; caso contrário deixaria que o regime
escolhesse um. Mas, não. A escolha dele tem outro conteúdo, que é o da transição. A legitimidade,
no caso, é a transitoriedade. Então, há de se considerar um transitório e tomar iniciativa na questão
referente ao seu mandato. Ele nos deixa constrangidos ao ficar esperando pela fixação do prazo
do seu mandato. Esta é um questão de S. Ex',
porque a formulação da proposta de convocar
eleições diretas e, por conseguinte, de fixaro mandato vem do Presidente.
O Presidente Figueiredo também tinha esse poder e não o usou. Ele só o usou parcialmente,
com os governos estaduais. Esse poder é remanescente da História, vem da poeira dos tempos,
vem da época da Coroa; do Rei. Era o ReI quem
convocava eleições. Está nas mãos do Presidente.
E, na medida em que a Constituinte tomar uma
resolução, como, por exemplo, de que o mandato
do Presidente será de quatro anos, S. Ex' vai ficar
ressentido. E o conflito estará estabelecido. Mas,
se ele mesmo tomar a iniciativa, deixará a Constituinte à vontade para fixá-lo em três, três e meio,
quatro ou cinco anos. Ele toma a iniciativa e a
Constituinte tem toda a plenitude de poderes para
decidir quanto à questão. É de atitudes assim
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que precisamos agora, da humildade de todos,
porque o País está ingressando em um quadro
muito sério.. muito grave. Não sei o que pode
acontecer a um País que chegou a essa inflação,
a esses juros. Não sei o que os outros países
estão pensando sobre nós. Não sei como poderemos viver com uma moeda que está em movimento permanente. Daqui a alguns dias vamos
almoçar com um preço e jantaremos pelo dobro,
e assim por diante: falta muito pouco para isso.
Precisamos encarar a situação. Não podemos
criar uma ditadura. Não podemos querer aventuras.
Está na hora de seriedade nas conversas, mas
não para que um grupo se beneficie e fique no
poder e o outro, não. Vamos convocar eleições
diretas. Assim estaremos trazendo o nosso povo
para essa decisão, porque nós somos a cúpula,
mas não poderemos solucionar esse quadro sem
a colaboração do povo, da opinião pública. E as
eleições vão trazer a colaboração popular. Todavia, preocupo-me com essa visão de realizar eleições em 1988, pois não sei se chegaremos lá,
com esta crise evoluindo tão depressa. Talvez seja
necessário realizá-Ias antes.
Está na hora de todos deixarem seus interesses
de lado e ter uma conversa muito séria, para valer,
sem preocupações de campanário, sem mesquinharia, tais como: "Eu quero assim, porque posso
ser candidato; ou assim, porque vou fazer o próximo presidente, ou dessa maneira, por outros motivos". Assim não pode ser. Há que se abrir o
peito. Quanto a nós digo isto com toda a lealdade
- o nosso partido tem todo o direito de postular,
de apresentar ser candidato. Mas não é o essencial
para nós. Queremos este País nos trilhos. Se amanhã nosso partido tiver de abrir mão de sua candidatura e apoiar um bom candidato, ele o fará
- desde que isso seja do interesse mais alto
da Nação. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Concedo
a palavra ao Relator desta Subcomissáo, Senador
José Paulo Bisol, e, em seguida, aos Deputados
Constituintes Amauri Müller e Luiz Salomão.
O SR. LEONEL DE MOURABRIZOLA- Agora
não tenho mais o que dizer. Vou ser econômico.
(Risos.)
O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Sr. Governador Leonel Brizola, V.S' tem um arguto poder de observação e de registro, tributo de uma
indesmentível inteligência. Isto me dispensa de
colocar aqui minha admiração e meu respeito
e, embora à distância, a amizade que nutro por
V. S' Além disso, eminente ex-Governador, V. S',
desde a minha juventude, tem sido uma espécie
de paradigma político. Acompanhei, durante a minha trajetória de juiz - porque não tenho mais
do que quatro anos e alguns meses de experiência
política - solidário com V. S', passo a passo,
sua extraordinária e histórica luta pela libertação
do povo brasileiro. Hoje, na ordem do dia do Boletim das Forças Armadas, há uma frase que me
preocupa: "Se as circunstâncias se criarem, as
Forças Armadas estão dispostas a substituir a força de seus argumentos pelo argumento de sua
força".
Evidentemente esta colocação, do conhecimento de todos, mostra que isso está vividamente
presente na inteligência e na filosofia das Forças
Armadas. E respeito profundamente, como V. S',

a titulandade do poder moderador, significando
o poder de decidir acima das instituições constitucionalmente destinadas à decisão. Temos, aí, uma
dificuldade prática para conquistar a soberania,
de acordo com o conceito de V. S', que não é
a soberania do soberano, do rei, do Estado, do
País, mas do povo, num conceito moderno da
palavra. Além disso, há um caráter paradoxal na
colocação de V. S' E me utilizo do conceito de
paradoxo no sentido positivo, porque uma análise
de uma realidade paradoxal é, ela própria, um
paradoxo. E somos um dos mais absurdos e inquietantes paradoxos da História moderna, pois
somos uma sociedade superdesenvolvida na cúpula e supersubdesenvolvida na base. V.S' enfatizou que não haverá soberania - e muito objetivamente - sem que o povo seja titular dessa soberania. E, ainda segundo V.S' a miséria e a marginalização do brasileiro são tais que poderíamos,
simplificando sua posição, afirmar que não somos
ainda um povo. Assim, estamos discutindo a soberania do povo sem termos construído, elaborado esse povo - sem sermos um povo. Esse
é o caráter paradoxal, dramático da colocação
de V. S' Mas a certa altura deu a entender e concordo outra vez com sua posição - que
uma Constituição não produzirá esse fenômeno
da criação de um povo. V. S' parte da idéia de
que é preciso transformar a realidade para se ter
uma Constituição adequada. Isso é certo, mas
é só um dos aspectos da questão, certamente
o mais importante. Há uma relação dialética entre
a realidade e a lei, quer dizer, na medida em que
a realidade força a transformação da legalidade,
esta tem condições de responder até certo ponto
e produzir transformações na realidade. Se isso
não for verdade, fechem esta Constituinte, porque
estamos brincando com a miséria do povo brasileiro.
Então, parto - não sei se Ingenuamente, mas
se me tirassem essa ingenuidade, perderia o sentido - da idéia de que é possível fazer alguma
coisa constitucionalmente, apesar da gritante e
dura verdade do pronunciamento de V. S' Então,
pergunto se não é possível, por exemplo, evitar-se
golpes militares, que escapam de um controle
da legalidade, porque são a antilegalidade. Não
é possível criarmos dispositivos constitucionais
que retirem do golpe de estado a sua justificação,
a sua racionalização? Acho que constitucionalmente podemos arrancar da Constituição ajustifícação, a racionalização de todos os golpes de
estado que ocorreram aqui. Temos um princípio,
diante do qual muita gente fica genuflexo, achando que é uma produção legal, exemplar, que diz:
"Todo poder emana do povo e em seu nome
será exercido." A segunda parte desse dispositivo
é expressa, objetiva e claramente destinada àjustificação dos comportamentos inconstitucionais
dos golpes de estado, porque ninguém jamais
dará um golpe de estado sem fazer o chscurso
usando a expressão "em nome do povo", assim
como os maiores crimes da humaindade, em todos os tempos históricos, foram cometidos em
nome de Deus e da liberdade. Nós, Constituntes,
não temos o dever de jogar no arquivo da História,
respeitosamente, esse princípio: "Todo poder
emana do povo e em seu nome será exercido"?
E substituí-lo por alguma coisa mais objetiva, como, por exemplo: "Asoberania pertence ao povo."
- expressão adotada por todas as Constituições
modernas - e acrescentando: "Só pelas formas
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previstas por esta Constituição, pelas formas de
mamfestação da vontade do povo, previstas por
esta Constituição, é lícito assumir, organizar e
exercer o poder." Tenho a impressão de que um
dispositivo mais ou menos nesses moldes não
evita o golpe militar, é óbvio, mas fará com que
nenhum golpe de estado tenha a racionalização,
a justificação, o discurso da normalidade. Far-seão golpes de estado, mas eles conterão em si
mesmos, em virtude da Constituição existente o
seu estigma, o seu anátema. Um dispositivo como
esse não tem a condição de aprimorar a nossa
constitucionalidade? Mas, depois de afirmar que
a soberania pertence ao povo, poderíamos colocar na Constituição como o povo a exerceria, para
que não fique uma idéia vaga. E não é difícil
dizer como o povo exerce a soberania. Ele a exerce, por exemplo, pela consulta plebiscitária na
elaboração das Constituições; ele a exerce pela
consulta plebiscitária na emenda à Constituição;
ele a exerce por mediação, através do voto, nos
casos do Executivo e do Legislativo. Mas ele pode
exercê-Ia também na corregedoria do comportamento da administração e ainda na exigência
do concurso público de provas para todas as funções públicas, excetuadas aquelas definidas por
lei, como cargos em comissão, porque temos
de acabar com essa avalanche, com esse desgraçado baile das coberturas. Quando uma função
pública exige competência técnica, não há razão
alguma para que se dê um cargo em comissão.
Há muitas razões para se verificar quem seria mais
adequado para ocüpar aquela função.
Através dos conceitos de soberania e cidadania,
como expressão individual da soberania - o que
nenhuma Constituição faz - e, depois, colocando
o conceito de inconstitucionalidade por omissão.
E dentro desse conceito, a pobreza absoluta, já
que V. S' disse que sem povo não há soberania.
E transformarmos, através da declaração de inconstitucionalidade por omissão, em obrigação
do Estado um plano de erradicação da pobreza
em dez ou quinze anos. E, na medida em que
o Governo não cumprir esse planejamento, a inconstitucionalidade será declarada, e o castigo,
quem sabe, até seria a perda da investidura
Já que temos dificuldades concretas em elaborar a soberarua, porque não temos o seu titular,
vamos fazer desta Constituição aquele instrumento de transformação que permita ao povo brasileiro se transformar em povo e, assim, ser o titular
verdadeiro da soberania. (Palmas. Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra ao Sr. Constituinte Luiz Salomão.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - Sr.
Presidente, ilustre Relator, meu companheiro, Presidente do meu partido, ex-Governador Leonel
Brizola, ilustres Constituintes, Senhoras e Senhores. Quero cumprimentar o Govemador por trazer
episódios extremamente importantes da nossa
História, a fim de refrescar nossa memória, à medida em que a poeira do tempo vai sedimentando
camadas que precisam ser removidas num momento como este, e também para restabelecer
a memória histórica, tão distorcida, sobretudo em
prejuízo das novas gerações.
Os episódios relembrados por V. Ex' realçam,
inclusive, a presença do Iobby, que está frequentando as nossas reuniões, e o preconceito... Nesse
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particular, quero cumprimentar esta Subcomissão pela sábia decisão de tê-lo convidado, alcançando um objetivo que não consegui na minha
subcomissão. Quero registrar este fato, Sr. Presidente, porque Indiquei, como convidado, à Subcomissão dos Príncípios Gerais, intervenção do
Estado, regime de propriedade, subsolo e Atividade Econômica, a presença do Governador Leonel Brizola, não pela nossa ligação política e de
amizade, mas por ter sido o único governante,
na História deste País, que enfrentou soberanamente os interesses do capital estrangeiro. Uma
curiosidade, Governador Leonel Brizola: um dos
personagens mencionados no seu relato, que permaneceu silente às suas indagações durante o
episódio que V. S' mencionou, desta vez pronunciou-se no sentido de vedar a sua participação
neste debate. E hoje, coincidentemente, é um
Constituinte.
O seu relato é importante porque denuncia o
envolvimento das elites, associadas do capital estrangeiro, naquele episódio ocorrido há 25, 30
anos. Corno se manifestam hoje os interesses
do capital estrangeiro na mineração, na informátíca e em outros setores, inclusive na propriedade
de terra?
Foi extremamente importante a presença de
V.S' nesta Subcomissão, e serão registrados nos
Anais da Constituinte, esses episódios históricos.
Servião também, para reforçar nossas preocupações, que não nos permitem ser otírmstas sobre
a possibilidade de inscrevermos na Constmnção
princípios adequados à soberania do nosso povo,
em relação à presença e ao relacionamento com
o capital estrangeiro. Como membro daquela
Subcomissão que trata desta matéria, sinto-me
meio isolado, mas com a esperança de que, na
medida em que o forum dos Constituintes for
crescendo nas comissões, na Comissão de Sistematização e no Plenário, será possível vencer a
pressão exercida por esses representantes. Imagino que teremos de recorrer ao sábio Instituto,
inscrito democraticamente no Regimento da
Constituinte, da Emenda Constitucional de Iniciativa Popular, para garantir um estatuto justo e
adequado à preservação da nossa soberama,
V. S' também mencionou outro componente
fundamental para a soberania do nosso povo: a
condição social. Neste particular, sinto-me mais
animado, uma vez que as diferentes correntes
de opírnão e de posicionamento ideológico da
Constituinte têm claro em suas mentes a necessidade de resgatar essa dívida, inscrevendo na
Constituição direitos sociais adequados. Mas, pelo
que sabemos e pelo depoimento do nobre Constituinte Paulo Bisol, a inscrição desses princípios
na nova Constituição não é garantia de que' o
povo vai-se envolver e se conscientizar desses
direitos e da necessidade de estatutos adequados
se não tiver o processo político das eleições diretas, não apenas para legitimar o poder, mas para
permitir, durante a campanha, a discussão profunda de todos esses temas.
Governador Leonel Brizola, sua colocação em
relação à posição do PDT de apoiar, eventualmente, urn bom candidato de outro partido, que
sequremente não repercurtirá nos jornais e em
outros meios de comunicação com a Importância
que V. S' quis atribuir-lhe, constitui a remoção
de muitos obstáculos a uma discussão objetiva
e coerente dos interesses nacionais.

Mas há outro ponto sobre o qual gostaria de
indagar a V. S' que é a distribuição dos poderes
entre Executivo e Legislativo. Faço essa indagação porque um dos obstáculos a uma discussão
adequada é exatamente o temor das elites de
que V.S' vença as eleições e assuma o Poder.
Gostaria, então, de conhecer seu ponto de vista
sobre um estágio intermediário entre o parlamentarismo e o presidencialismo autoritário e concentrador de poderes, que vivenciamos. Qual, na sua
visão, a dose adequada para essa distribuição?
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) a palavra o Constituinte Amaury Muller.

Com

O SR. CONSmUlNTE AMAURY MULLER Sr. Presidente, Sr. Relator, S~ e Srs. Constituintes,
jornalistas, senhoras e senhores, Governador Leonel Brizola,tenho a honra de acompanhar, seguramente há mais de trinta e cinco anos, a vida pública de V. 5', e posso dizer aqui, sem descer ao
patamar da bajulação pura e simples que não
é do meu temperamento, nem integra o meu
feitio de homem público, que V.S· é um homem
coerente e honesto, como, aliás, reconheceu recentemente o professor Leitão de Abreu, que foi
Chefe da Casa Civil de um dos regimes militares
que oprimiram o País.
Então, quando V.S' traz ao debate e à discussão
o tema da soberania, empolgo-me ao verificar
que neste País, nem tudo está perdido. Admito
que o exercício pleno da soberania está íntima
e umbilicalmente ligado à participação efetiva de
todos os segmentos da sociedade nas decisões
políticas e nos frutos da riqueza gerada. Portanto,
não pode haver soberania na medida em que
alguns detenham o controle político e dominem
os meios de produção.
A partir desta perspectiva, queria colocar algumas questões relacionadas com a posse, o domínio e o uso da terra no Brasil, Estatísticas já envelhecidas demonstram, para perplexidade nossa,
que o Brasil continua sendo um grande latifúndio.
A terra aqui é propriedade de alguns. E é por
esta razão, como disse V. Ex", que exíbímos, apesar de sermos a oitava maior economia do mundo, índices comprometedores de mortalidade infantil,fome generalizada, miséria, falta de perspectiva, inquietação quanto ao futuro. Acredito, Sr.
Governador, que se a terra é um importante fator
de produção e se o exercício da soberania está
condicionado ao controle, pela sociedade, dos
fatores de produção, não se pode admitir que
este País continue vivendo o sonho de uma reforma agrária que patina nas suas contradições e
não contempla com terra mais de 1 milhões
de brasileiros. Nesse sentido, não custa lembrar,
por exemplo, que os banqueiros, que são os proprietários dos bancos e que produzem lucros à
custa de juros escorchantes, não estão ligados
à terra, não produzem alimentos, mas são proprietários da terra; que a indústria automobilística,
que fabrica automóveis, e não alimentos, é proprietária da terra; que empresas estrangeiras, que
nada têm a ver com o desenvolvimento econômico deste País e com a sorte e o futuro do seu
povo, que não produzem alimentos, são proprietárias da terra. Gostaria de lembrar, entre outras
aberrações, que apenas uma empresa de madeira, a MANASA - Madeira Nacional SA. encravada no coração da Amazônia, detém nada
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menos que 4 rmlhôes e 300 mil hectares de terras,
ou seja, uma área superior à superfície geográfica
do Estado do Rio de Janeiro, que V.S' governou
até recentemente, e que corresponde à sétima
parte do nosso Rio Grande do Sul. Falo de uma
empresa, apenas. Enquanto isso, 10, 11 ou 12
milhões de irmãos nossos, com igual direito à
felicidade, perambulam pela beira das estradas,
pelos corredores dos latifúndios em busca de um
até agora inatingível pedaço de chão.
Por isso, Sr. Governador, gostaria de formular,
já que sou integrante da Subcomissão que trata
do assunto fundiário, algumas questões que me
parecem da maior importância e que poderão
inclusive definir o perfil do PDT frente a este importante problema. Até aqui a terra é descrita como sendo uma função social. Se é função social
não pode ser propriedade de alguns poucos. Como encararia V.S' uma redefinição da terra como
obrigação social, de tal forma que o seu proprietário fosse, compelido a produzir, sob pena de
perdê-Ia? E claro que seriam colocadas à sua
disposição todos os mecanismos, todos os instrumentos que conformam uma política agrícola
adequada à realidade do meio rural e capaz de
democratizar a terra. Se a terra é uma obrigação
social, o seu proprietário tem que produzir. Mas
para o caso de ele não produzir, o que acha V.
S' da introdução, no texto constitucional, do instituto da perda sumária? E, mais ainda, se banqueiros, se empresas estrangeiras são proprietários
de grandes extensões de terra, não seria justo
limitar a dimensão da propriedade? Na sua visão,
Sr. Governador, é procedente a tese de que o
direito à propriedade rural deve ser limitado? Qual
seria a proposta que V. S' encamparia? Deve-se
fezer essa limitação em cima de 50, 60, 80, 100
módulos fiscais, ou a terra deve continuar como
está, propriedade de uns poucos? Ainda mais,
Sr. Governador. Quanto aos estrangeiros, não
acha V. S' que o texto constitucional deveria propor uma revisão de todas as concessões e vendas
de terra feitas nos últimos 21 anos, exatamente
o período negro que enlutou o nosso País em
face da ditadura militar? Não concordaria também
que o estrangeiro, a partir de agora, da promulgação da nova Constituição, pois que ele vem
aqui apenas para saquear pilhar, transformando
a mais - valia num instrumento que engorda
as suas fortunas, não devesse ter acesso a nenhum pedaço de terra? E, por último, Sr. Governador: deve a propriedade de pequeno porte, por
exemplo, de até três ou quatro módulos fiscais,
ser suscetível de penhora, como o é hoje, de tal
forma que os bancos usurpam não apenas as
safras, as máquinas e os implementos agrícolas,
mas sobretudo a terra daquele que a possui em
pequena quantidade? São estas as questões que
formulo a V. S' (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Solicito
a anuência do Plenário para conceder a palavra
ao Sr. Paulo Roberto, representante da Associação
dos Deficientes deste País, que merece o nosso
maior respeito e a nossa maior admiração, para
encerrarmos estes debates.
O SR. PAULOROBERTO - Sr. Presidente, Srs.
Constítulntes, embora convidado por meu amigo
Roberto D'Avila para falar na reunião de ontem
desta Subcomissão, só me foi possível vir hoje.
Meu caro Govemador, lendo o prefácio do livro
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"A Dialética da Diferença", de Marcino Calenfaque, verifiquei que a dialética do indivíduo é a
dialética dos não-indivíduos, que a dialética das
instituições é a lógica de indivíduosou conjuntos
que não se agruparam e não são instituição.Agora, após ouvir a explanação do Sr. Governador
sobre a lógica da soberania e das relações internacionais, é com muita alegria e admiração rara
que vejo que S. Ex', também, se preocupa com
os não-indivíduos,os exilados internos, os apátridas. S. Ex' não é mais um exilado, mas muitos
ainda o são. Os negros e os velhos são eXIlados
neste País. Nós mesmos somos exilados dos banheiros, das escolas, das instituições, dos palácios, da nossa própria casa. Somos os exilados
internos deste País, e o Sr. Governador percebeu
isto. Aliás, ele é positivamente esperto, porque
percebe a realidade, justamente porque viveu a
lógica dos que perderam a cidadania. Somos os
sem-sujeitos, histórica, política e culturalmente
deserdados, e vamos, com certeza, herdar cultura.
Fiquei maravúhado com o discurso do Sr. Governador. Talvez o Sr. Governador não tenha plena
consciência disso, mas ele falou o tempo todo
em nosso nome, e estou aqui para ratificar isto.
A soberania de uma nação reside no fato de ela
poder respeitar todos os seus integrantes. Aí, sim,
ela será forte. Como pode haver uma nação forte
se os seus indivíduossão mutilados em progressão geométrica, enquanto o assistencialismo e
o paternalismo auxiliam em progressão arítímética? E vejam bem: trata-se de uma assistência
que nada mais é do que a instituição da esmola,
o que não funciona. Ela simplesmente existe para
manter a maquiagem do sistema, para dizer que
o sistema considera todos os seus cidadãos. (Palmas.) Não somos ainda, sequer, cidadãos burgueses, porque não temos direitode voto. Nosso direito de voto é apenas formal, porque não nos deixam votar, e a não participação dos portadores
de deficiências é estimulada pela sociedade inteira. Sr. Governador, estou certo de que V. Ex' tem
sensibilidade para esta questão. Um país que não
tem condições de se desenvolver, porque desenvolvimento não significa envolvimento com o capitalintemacional- aí trata-se de um movimento
de dentro para fora, e não de fora para dentro
- não pode usar esta palavra. Um país só pode
começar a desenvolver-se no momento em que
tiver coragem de olhar cara a cara a tragédia,
como disse Vianinha, pois a única maneira de
dominar a tragédia é olhando fundo nos seus
olhos. (Muito bem!)
Sr. Governador, estou encantado com as suas
palavras. E acho que as autoridades brasileiras
precisam parar de falar que os nossos problemas
são de saúde, de educação e, quando muito, de
transporte. Na verdade, o nosso grande problema
é de direito, de cidadania, de existência. Estamos
sendo massacrados nesta Nação. O~ negros estão sendo massacrados, quem não sabe disto?
Os pobres estão sendo massacrados. Desprezam
e massacram todas as formas de pobreza, a deficiência, a velhice, o fato de ser menor e não ser
criança. Este País está sendo massacrado, completamente massacrado. E ainda têm coragem
de dizer que está-se desenvolvendo. Nunca, jamais este Pais de desenvolveu! Meus parabéns,
Governador! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Sr. Leonel Brizola
O SR.lEONEL DE MOURA BRIZOLA-Quero
agradecer as palavras do Paulo Roberto, a sua
participação aqui no encontro e muito particularmente as referências feitas pelo Senador Bisol,
pelo Deputado Salomão e pelo Deputado Amaury
MulIer. Estou plenammente de acordo com o Senador Bisol,no sentido de que há um movimento
de causa e efeito entre Constituição e realidade.
Na hora em que construimos o estado de direito
estaremos instrumentalizando o povo brasileiro.
Se me fosse perguntado o que eu faria nesse
quadro que aí está, não teria a menor dúvida em
responder logo: construir instituições. No meio
de todo esse maremoto, dessa crise, há que construir instituições. Primeiro as instituições, porque
é claro que, simultãneo ou posteriormente, viviam
muitas outras medidas. Sem instituições não vamos chegar a lugar nenhum.
Precisamos de instituições e de legitimidade.
Legitimidade no sentido da presença popular,
porque tudo deve ser autorizado pela população.
Temos de contar com ela, e, por sua vez, ela
deve estar junto conosco, trabalhando conosco.
Acho que está ai o problema do Presidente Sarney: esgotou-se a sua legitimidade. Afinal, como
Presidente transitório, S. Ex' sabe que assumiu
o poder com limitações.Eu começaria, no primeiro dia, desde que investido nessas funções, a trabalhar pela construção de instituições. Tive oportunidade até de transmitir a ele esta idéia. No
começo, alimentei muitas esperanças de que tudo
fosse muito diferente. Tomei essa liberdade, e
ele mesmo me permitiu que atuasse livremente,
exercesse o meu papel, porque todos pensávamos assim, qua as coisas caminhariam bem e
este período seria inserido com brilho na nossa
História E não se esgotaria nunca a sua autoridade se desde o início tivesse marcado a data
das eleições, porque sem eleições presidenciais
não há redemocratização. A própria Constituinte
está sofrendo muito, ressentindo-se muito desta
falha: a ausência de eleições presidenciais.
Então, a construção de instituições, em meu
conceito, é a tarefa mais urgente, mais imediata,
porque instrumentalizao povo brasileiro. Do contrário, teremos uma troca. Construídas as instituições essenciais, cada brasileiro vai ter um anzol
para pescar, buscar os caminhos. Estaremos, assim equacionando os problemas ordenadamente,
sistematizadamente. E que sejam boas instituições, instituições eficazes,adequadas, que correspondam à nossa natureza, à nossa realidade. O
grande sucesso norte-americano foram as instituições. Quando os colonos norte-americanos
venceram os ingleses, poderiam ter procedido como se fezaqui no Brasil.Por exemplo, deixar-se-ia
a legislação colonial da Inglaterra em vigor e os
colonos chegariam junto a Washington e diriam:
"assuma a Presidência desta nossa nação. Você
está investido como nosso protetor. Aí está toda
a legislação discricionáriado regime colonial.Pois
bem, proteja-nos e conduza-nos aos grandes destinos, e tal e qual".
Não tenham a menor dúvida: a duração desse
sonho seria como daquelas famosas rosas. Não
haveria força moral - eles estavam dentro da
confusão. AFrança já estava alidentro, a Espanha
ali do lado e a Inglaterra possivelmente voltaria.

Junho de 1987

Mas, em lugar de proceder dessa forma, eles
construíram instituições. E foram tais, com tal
credibilidade, que aquela frágil naçãozínha, lá da
costa do Atlântico, impôs-se perante o mundo
pela sua força moral, e não pelos seus exércitos.
Se tivéssemos adotado aqui esse caminho, nossa situação seria outra. O Brasil estaria sendo
governado, neste momento, por um Presidente
eleito. Não haveria nenhuma incerteza, nenhuma
insegurança. Estaríamos sendo administrados
por um grande Ministério, a Constituinte estaria
trabalhando sem nenhuma preocupação com situações, como retratou o Senador Bisol.Mas não:
predominou a idéia de que era melhor o poder.
Acho que a NovaRepública, como se denominou
este perídodo, tinha força moral para dar as costas
a qualquer interferência subalterna que surgisse
e construir instituições Acho que isso, neste memento, é o que se impõe fazer no País, ao lado
de um governo que procure gerir os negócios
públicos da melhor maneira possível Nada de
choques, nada de aventuras, nada de milagres
na administração. Que se volte, pelos próprios
.passos, em busca daqueles valores originários do
nosso povo, abandonando-se esses métodos e
processos enganosos que estão aí com o propósito de ludibriar o nosso povo, mantendo situações anômalas, indecorosas, como aí estão certas
estruturas que deformam a vida do brasileiro e
nos conduzem a este quadro. Não deixam sequer
esta Nação se deter e pensar um pouquinho sobre
as causas dessa inflação.Vamospermitirao nosso
povo pensar um pouquinho por que estamos condenados a esta inflação.
O Governo Sarney deu um choque - a mflação
zero - mas daí a pouco ela voltou pior - como
se desse um choque antitérmico num organismo
febnl e a febre voltasse ainda mais forte. De onde
vem essa inflação?Por que toda essa tecnocracia,
toda essa quantidade de gente no governo não
tem capacidade de contê-Ia? O que é isto? De
onde vem? Como é que os outros países não
têm inflação? Eu citei a Austrália. Lá não há inflação. Como é que a Austrália, trabalhando com
produtos coloniais - vamos dizer assim - não
tem inflação? Por quê? Vamos deixar o nosso
povo pensar um pouquinho, vamos nos deter,
vamos fazeruma reflexãopara ver quais as causas
disso tudo. São as estatIas? Não é verdade. Na
Austráliatambém existem estatais Há países que
têm mais estatais do que nós, e não têm inflação.
São os déficitspúblicos? Ninguém tem mais déficit público do que os Estados Unidos, e eles não
têm inflação.
Na verdade não se permite que haja uma reflexão, que se abram janelas, nas mentes das pessoas para que possam entrever as causas da inflação. De onde vem a inflação?É por que o Govemo
gasta muito? Não é verdade. O Governo brasileiro
gasta pouco, e não tem em que gastar. Mas por
que, então, há inflação?Ainflação,proximamente,
vem de onde? Vem da emissão. A máquina está
trabalhando. Vão V. Ex" até à Casa da Moeda
para ver uma coisa. Lá carregam o dinheiro em
carros, um atrás do outro. Estivelá e vi:são carrinhos com pilhas e pilhas de dinheiro, um atrás
do outro. E com o andar dos dias, não sei se
vão dar vencimento, pois estão emitindo sempre.
É claro: quanto mais emissão, mais sobem os
preços. A inflação é isto.
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Agora, por que emitem? Pergunto. Se temos

3 dinheiros e 3 mercadorias, então 1 mercadoria
custa 1 dinheiro. Agora, se eu tenho 6 dinheiros
e 3 mercadorias, cada mercadoria custa 2 dinheifQS. Quanto mais papel em circulação, mais aumentam os preços. Por que colcoar papel em
circulação? Por que emitir? Por que essa necessidade de emissão? Dizem por aí, superfícíalrnente, que é porque o Governo gasta mais do que
arrecada. Sim, é verdade. Mas por que gasta?
Porque tem necessidade. O Governo, o Poder PÚblico no 13rasil - municipal, estadual e federal
-- está g,~stando o suficiente? Não está, porque
não há escolas, não há saúde pública, não há
nada. Não dão financiamento, por exemplo, para
as atividades produtivas. Há carência, falta dinheiro ao Poder Público.
Então, quem é que tem dinheiro neste Pais?
Eu não sei quem é que tem dinheiro no Pais.
É: verdade que há uma minoria de ricos, no Pais,
que tem algum dinheiro. Se colocarem o Município de cabeça para baixo, não sairá dinheiro,
se colocarem o Estado de cabeça para baixo,
não sairá dinheiro, e, se colocarem a União de
cabeça para baixo, também não sairá dinheiro.
Peguem I) empresário, em geral, e o coloquem
dIe cabeça para baixo; também não sairá nenhum
dlnheíro.É claro que há alguns empresários ricos,
que têm algum dinheiro. Se colocarem alguns
deles de cabeça para baixo, sairá algum dinheiro,
mas ele não corresponde absolutamente, ao que
UlITI pais como este produz.
Esta é a oitava economia do mundo, os Senhores estão lembrados disso? O que o Pais produz
vai embora. O que nos falta aqui, falta porque
vai embora. Esta é a questão. Nós emitimos porque a riqueza vai embora. E somente quando
21 emissão corresponde a uma riqueza não há
inflação. Se temos 3 dinheiros e 3 mercadorias,
ternos 1 clinheiro para cada mercadoria. Se daqui
21 pouco produzirmos mais una mercadoria, teremos ao todo 4 mercadorias e poderemos emitir
mais 1 dinheiro. Teremos, então, 4 mercadorias
e 4 dinheiros. O preço de uma mercadoria é o
mesmo. Dali a pouco, teremos seis mercadorias
e poderemos emitir seis dinheiros, e o preço será
estável.
Agora, acontece que temos 3 dinheiros e 3
mercadorias, num determinado momento. Dali
a pouco produzimos mais 3 mercadorias, mas
vão embora duas delas e mesmo assim emitimos
::I dinheiros. Então, já ficamos com 4 mercadorias
e 6 dinheiros e o preço salta. Vai tudo embora.
J\ riqueza se escoa porque, para produzir aquela
mercadoria, é preciso emitir, já que ninguém produz sem dinheiro. Então, é necessário emitir para
produzir, até para cortar lenha ou tirar alguma
c:oisa do subsolo, porque é preciso dinheiro para
as atividades produtivas.
Malgrado problemas muito mais graves, emitem-se massas de dinheiro para exportar riquezas.
E~ como comprar dólar caro. Em muitos lugares,
no exterior, compram-se mercadorias nossas
mais baratas do que aqui. Por quê? Porque o
empresário exporta a um preço inferior ao dos
c:ustos de produção, e o Poder Público emite para
colocar dínheíro e pagar em cruzados o que faltou
lú é o caos, Isso é uma economia de perda. É
uma economia que está sendo sangrada e espoliada. Por isso, emitimos e temos a inflação. O
Brasil está vivendo o auge da espoliação histórica

que sempre sofreu. Por isso, a inflação está nesse
nível, Mas o Governo nega tudo isso.
Os senhores vêem que os nossos doutos economistas ficam elaborando planos e emitindo tudo o que é tipo de opinião, mas nenhum deles
coloca o dedo na ferida. Basta andar no exterior
para que ouçam, todos os dias, exatamente isto:
o País está mergulhado na inflação porque é uma
economia de perda, é uma economia sangrando.
Os frutos de nosso trabalho estão indo embora,
e temos que emitir para atender às necessidades
de um pais cada vez maior. Estamos mergulhados
nisto e a coisa mais vai-se complicando, tomando-se uma estrutura sempre meus complexa que
alimenta cada vez maís essa inflação.
Acho que, ao lado do esforço da Constituinte,
o Governo deve procurar gerir isso aí. Que controle a economia, colocando fronteiras a essa perda internacional. Não é só a divida. A divida é
o que aparece contabilizado, mas o que há de
dinheiro e riqueza fugindo deste Pais, disso os
Senhores não fazem idéia. É no subfaturamento,
é no superfaturamento; é nos preços vis, pelos
quais vendemos o que produzimos, e nos superpreços que pagamos para comprar mercadorias,
e assim, por cliante. Só nos entendimentos com
a divida externa vão tantos recursos que é preciso
mais emissões de moeda. Estamos emitindo como nunca É este o quadro, não outro. É preciso
colcocar uma fronteira nisso ai.
Vejam os senhores. Nações em cuja economia
entra mais riqueza do que saí não têm inflação,
mas nações em cuja economia sai mais riqueza
do que entra caem sempre na inflação. E, paradoxalmente, as nações sem inflação são aquelas
que pagam os mais altos ordenados ao seu povo,
os mais altos salários, enquanto as nações que
mergulham na inflação são aquelas que pagam
os salários mais vis. E os salários do povo brasileiro são os mais vis. O que ganha aqui um trabalhador de salário mínimo é o mesmo que ganha
por dia um comerciário, um juntador de pedras
na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão e digo juntador de pedras que caem de uma máquina em trabalho. Quer dizer, isso não pode continuar assim.
Tenho viajado pelo mundo e não conheço povo
maís magro do que o brasileiro. Digo mais magro
em termos de massa. Pode-se apontar esse ou
aquele pequeno povo. E talvez haja um povo grande, uma massa de gente mais magra e mais eficiente fisicamente do que a nossa. Não conheço
a Índia, não estive lá. Mas quanto a povos como
os da Europa, vou dizer uma coisa: parece gado
de raça. (Risos.)
Enfim, estou com o meu tempo quase esgotado e temos compromissos a atender, lamentavelmente. Eu gostaria muito de abordar especificamente os temas de cada um, mas apenas me
permitiria dizer ao Senador José Paulo Bisol, ao
Deputado Luiz Salomão e ao Deputado Amaury
Muller que temos, essencialmente, uma unidade
de visão a respeito de todos esses temas que
abordamos. Nas próprias perguntas há um conteúdo, está-se vendo a posição que cada um ocupa.
Essencialmente, quero fixar duas ou três idéias
sobre a questão do uso da terra, por ser um tema
cadente. Essa é uma das frustrações do povo
brasileiro, é uma das coisas que não deram certo
neste País. É uma situação deprimente, para nós,

neste infinito Brasil, pois que depreda a nossa
riqueza natural. Somos inimigos da natureza, dos
matos, das florestas. Estamos raspando o húmus
da nossa terra, embarcando-o nos navios sob a
forma de grãos para engordar as vacas da Europa.
Depois, eles nos mandam o queijo, a manteiga
e o leite, ainda contaminado de "Chemobyl", não
se sabe por que circunstâncias.
Afmal, o que é isso que estamos fazendo? Isso
é uma das coisas piores, e não é que não saibamos fazer. Sabemos, mas vivemos complicando
as coisas. Acho que nosso partido é depositário
'de algumas experiências valiosas, e nos sentimos
credenciados para formular certas soluções.
Quanto à questão da terra, acumulamos experiência muito grande a este respeito. Para nós
é um problema realmente simples. Não vamos
buscar complicações. Acho que todo o nosso problema é de colonização, coisa que sabemos fazer.
O Sul, em grande parte, foi colonizado pela iniciativa pública e privada. Vamos então articular as
duas coisas, e fazer projetos de colonização, mas
sem grande sofisticação. Sou favorável a levar
à nossa gente o mínimo, e depois, continuar dando assistência. Não precisamos explorar, concluir
um projeto tipo Israel para conduzir o nosso pessoal. Vamos fazer como fizeram nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, no sul e muitos
lugares do Norte, também. Vamos ensejar oportunídades, vamos dar a medida essencial, vamos
lá, vamos estar junto a eles, sempre. Não precisamos dar tudo num dia. Vamos estar presentes
para que acreditem em nós, e vamos abrindo.
Quanto ao acesso a essas áreas, ele pode ser
feito de muitas maneiras. O dinheiro que a União
gasta em emissões monstruosas daria para comprar muitas terras neste país, sem forçar a mão.
Há muitos industriais, há muita gente que possui
terras indevidamente por aí, onde não se configura o chamado clireitode propriedade. Num país
como este, de grande população rural, existem
propriedades tradicionais onde pessoas vivem há
bastante tempo: o pai daquele morava ali por uma
herança do avô, do bisavô. Aí ele vai até a porteira
e diz que ninguém passa pela porteira dele. Aquilo
para ele tem valor porque, é gente apegada à
terra. Não precisamos desrespeitar isto. Agora,
o industrial, o fabricante de parafusos, que tem
um enorme latifúndio em Goiás ou Mato Grosso,
este não tem o mesmo dtreíto de propriedade.
(Palmas.) Ele que vá cuidar de sua fábrica de
parafusos. Seja banqueiro, seja quem for, que vá
cuidar de suas atividades profissionais. Se quiser,
fique com uma chacrínha, uma fazendinha para
se divertir, e entregue os milhares de hectares
para os agricultores de mão calejada, gente legítima, pura.
Os camponeses são a reserva da Nação. Acho
que é isso, não há complicações. O Governo fala
em frustração - tanta propaganda para nada.
Onde está a reforma agrária? Tenho[Ontade de
me encontrar num desses corredore com meu
amigo Dante de Oliveira e perguntar-lhe: "Dante,
onde está a reforma?" Já nem pergunto pelas
diretas. (Risos.) Ele sempre foi meu amigo, sempre gostei dele, mas gostaria de fazer-lhe essa
pergunta. Então os senhores percebem que há
problema maior na questão dai reforma agrária.
E o investImento? Por que não investir massivamente nesse campo? Aí está um tipo de emissão
que se justifica. Por que até não emitir para fazer
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reforma agrária? Há situações delicadas em alguns vales, onde há que desapropriar, redistribuir
aquilo tudo, colocar irrigação, implantar projeto
especial, etc. Ora, pague-se em dinheiro a terra.
Que o proprietário vá plantar em outro lugar, ou
vá comprar apartamento. E pronto! Soluciona-se
o problema, não se fica nesse rame-rame.
O Brasil é um país que tem extensões infinitas
de terras. Colonizar é o que precisamos fazer.
Não precisamos de formas sofisticadas, mas de
propriedades democratizadas. O projeto de nosso
partido defende o direito de propriedade. Somos
apegados ao direito de propriedade porque consideramos a propriedade uma coisa tão boa que
a queremos para todos. Queremos que todos sejam proprietários, que o trabalhador tenha sua
casa, que os que vivem na cidade tenham seu
apartamento, sua casa, e que os vivem fora dela
também tenham sua propriedade. Queremos democratizar, difundir as propriedades, e depois unilas, cooperativá-Ias e organizá-Ias. Não precisamos de formas sofisticadas, de colõnias coletivas,
porque não sabemos trabalhar assim. Precisamos, sim, colonizar e, francamente, descentralizar,
também. Acho que no dia em que criarmos comissões locais por toda parte, com gente com
capacidade empreendedora, vamos fortalecer até
a iniciativa privada. O Paraná, Santa Catarina e
o Rio Grande, em grande parte, foram colonizados
por empresas, mas empresas legitimas, de lá e
não por esse tipo de empresa de exploração imobiliária. Eram pessoas do local que tinham orgulho em ficar lá. O colonizador dividia, levava os
agricultores e lá ficava, morria com eles lá, e,
às vezes, a região até tomava o nome daquela
pessoa. Era tudo muito diferente.
Não vejo maiores dificuldades nisso. Acho que
falta um governo decidido a fazer essas coisas.
Talvez o Governo atual - quem sabe? - no
inicio. Tenha sonhado em fazer isso, mas depois
começou a sentir as dificuldades e deu para trás.
Mas não há dúvida de que a este Governo faltou,
da maneira mais absoluta, o fortalecimento fmanceiro das repartições incumbidas de realizar a reforma agrária. Precisa haver recursos à vontade
- e não é muito, é relativamente muito pouco.
Neste país é essencial a reforma agrária, o acesso
à democratização da propriedade - e sabem por
quê? Porque é o caminho mais barato para o
emprego massivo da população brasileira. O emprego no comércio e na indústria é caro. É sempre
pesado construir oportunidades de emprego. e
mais: não é que as famílias tenham o direito de
acesso à terra apenas para produzir, amparados
por um projeto econômico. Elas devem tê-lo para
sobreviver. Assim fízeram os norte-americanos:
quando se acumulava população na costa atlântica, incentivava-se aquela mesma população a
se deslocar para o interior. E os carroções que
vemos nos filmes, a conduzir famílias, não são
nenhuma aventura de mocinho. Aquilotinha sentido. Os carroções eram do Governo; o mocinho
que defendia dos indios as famílias eram funcionários do Governo: as pessoas tinham destino
certo; iam para uma área que estava sendo colonizada. Lá recebiam, primeiro, uma ordem para
ocupar 110 acres onde achassem melhor, para
alierguerem sua casa. Recebiam madeira, pregos,
ferramentas, duas vacas de leite e sobrevivência
por dois anos. Houve colonizações que ficaram
60, 70 anos fora do mercado. Quer dizer. Eles
produziam apenas para sobreviver. E sobrevive-

ram porque comeram durante todo esse tempo.
Eles vendiam tão-somente alguns produtos, a fim
de poder comprar tecidos, sal, etc. Tudo mais
era produzido ali.E sobreviveram, e ficaram como
reserva nacional. À medida que o desenvolvimento ia chegando, lá encontrava gente sã. Bastava
tirar dali um jovem, e dentro de poucos anos
ele já era um operário especializado, um especialista, um estudante, ou um Leonel Brizola,porque
eu vim de gente assim. Minha gente também ocupava um pedacinho de terra que não era nem
dela; era uma posse. O velho morreu em 1923,
e lá ficou a velha naquele pedacinho de Terra.
Não vendia nem comprava nada, a não ser, às
vezes, querosene, sal e riscado. A velha fazia roupas para todo mundo, inclusive a dela. Ela ficou
ali sozinha e criou os seis filhos. Produzíamos
só para comer, mas tínhamos tudo: pão trigo,
milho, leite de manhã, ao meio-dia, de noite. Minha mãe tinha filhos de três em três anos, e dava
de mamar aos filhos durante três anos. Então,
passávamos aquele período da feitura do computador - de que falei - mamando. (Risos, Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Senhores, quero parabenizar os Constituintes e as pessoas que aqui compareceram, porque realmente
encerramos maravilhosamente os debates nas
Subcomissões. O Deputado Luiz Salomão dizia,
há pouco, que não conseguiu levar o Sr. Governador à sua Comissão e a nenhuma outra. Nós
conseguimos esta honra e tivemos o prazer de
ouvir o líder Leonel Brizola. Sentimo-nos muito
felizes, porque essa cachoeira de conhecimentos
gerais que S. S' possui sobre a problemática brasileira, ligada à problemática internacional, vai-nos
dar subsídios maravilhosos para um trabalho
completo.
Deputado Constituinte Roberto D'Avila, meus
parabéns por esta iniciativa e por este presente
que nos conferiu. Não pretendo encerrar a reunião, porque quero transferir esta tarefa para o
autor da idéia, este jovem maravilhoso, Presidente
da nossa Subcomissão. Com a palavra o Constituinte Roberto D'Avila.
O SR. PRESIDENTE (Roberto D'Avila) - Srs.
Constituintes, meus amigos, Sr. Governador,
quando conversei com os membros da nossa
Subcomissão e decidimos ouvi-lo, sabíamos que
estaríamos fazendo uma tarefa histórica, não só
por participarmos da Constituinte, mas, efetivamente, pela sua brilhante presença aqui hoje. E
eu estava certo.
A minha consciência política, Sr. Governador,
nasceu quando V.S' era Governador do Rio Grande do Sul. Eu era então um menino. Hoje, sintome profundamente honrado de já há quase dez
anos seguir a sua liderança. Em meu nome, no
do nosso partido - e peço a licença do Líder
do PDT, Deputado Constituinte Brandão Monteiro
- e do povo brasileiro agradeço a sua presença,
assinalando que a História registrará sua imensa
coragem na defesa da soberania nacional. Quero
terminar citando um grande brasileiro, não UJT1
socialista, mas sim um liberal, um Senador que
poderia estar hoje nesta Casa - Rui Barbosa.
Ele dizia: "Uma Constituição que não se discute
é, perante a lição da liberdade, uma Constituição
caduca, condenada de nascença à senilidade."
Muito obrigado.
Está encerrada a sessão. (Palmas.)

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS
E GARANTIAS INDMDUAIS
20" Reunião realizada em 11 de maio

de 1987.
Apresentação do Anteprojeto
Às vinte e uma horas do dia onze de maio

de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala 0-2
do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, reuniu-se a Subcomissão dos Direitos e
Garantias Individuais,sob a Presidência do Senhor
Constituinte Antonio Mariz e a presença dos Senhores Constituintes: José Viana, Ubiratan Spinelli, Délio Braz, Narciso Mendes, Costa Ferreira,
Nyder Barbosa, Eliel Rodrigues, Maguito Vilela,
José Fernandes, Antônio Câmara, Antônio de Jesus e José Carlos Coutinho. Havendo número
regimental o Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, tendo sido considerada aprovada.
O Senhor Presidente comunicou ao plenário a
finalidade da reunião, ou seja, a apresentação do
Anteprojeto e do Relatório, obedecendo os prazos
regimentais, pelo Senhor Relator, Constituinte
Darcy Pozza. Solicitou a palavra o Senhor Constituinte Maguito Vilela, sugerindo fosse dispensada
a leitura do Relatório e que fosse lido apenas o
Anteprojeto. O Senhor Presidente submeteu a sugestão ao plenário. Aprovado unanimemente. A
seguir, o Senhor Presidente passou a palavra ao
Senhor Relator Darcy Pozza, para que procedesse
a leitura do Anteprojeto. Em seguida, o Senhor
Relator passou às mãos do Senhor Presidente
o Anteprojeto, acompanhado do respectivo Relatório, através do Oficio número trinta e dois, desta
data. Usaram da palavra os Senhores Constituintes: Eliel Rodrigues, Ubiratan Spinelli e José Fernandes, cumprimentando o Senhor Presidente e
o Senhor Relator, pela eficiência do trabalho apresentado. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu, em seu nome e dos demais
componentes desta Subcomissão, ao Relator, o
trabalho apresentado. A seguir, convocou reunião
para o próximo dia quatorze do corrente, às nove
horas e trinta minutos, para distribuição dos avulsos, relativos ao Anteprojeto. Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a reunião às vinte e duas
horas e quinze minutos, cujo inteiro teor será publicado, na íntegra, no Diário da Assemb~
Nacional Constituinte. E, para constar, eu Allia
Tobias, Secretária, lavreia presente ata, que, após
lida e achada conforme, será assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte Antonio Mariz
- Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Havendo número legal, declaro aberta a reunião da Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais. Na
Ordem do Dia, desta Subcomissão consta a apresentação do anteprojeto, do relatório, a leitura pelo
Relator, Constituinte Darcy Pozza,a entrega formal
do anteprojeto de relatório e a comunicação dos
prazos. Antes de passar a palavra ao Constituinte
Darcy Pozza, teremos a leitura da ata e a sua
votação.
O SR. CONSmUINTE MAGUrrO VILELA Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) V. Ex' a palavra, pela ordem.
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o SR CONsmUINTE MAGUITO VILELA Pediria a V. Ex" que dispensasse a leitura da ata,
bem como a do relatório, para que nos ativéssemos ao anteprojeto, que é o que nos interessa
mais de perto, a fim de ganharmos, inclusive tempo.
O SR PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Submeto a proposição do Constituinte Maguito Vilela
ao Plenário. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovada a proposição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Concedo a palavra ao Sr. Relator, Constituinte Darcy
Pozza, para fazer a leitura do anteprojeto, e posterior encaminhamento de ambos os documentos,
relatório e anteprojeto, à Presidência, para os fins
regimentais.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presidente, Constituinte Antonio Mariz, Srs. Constituintes, minhas senhoras, meus senhores, atendendo
ao que consta da pauta da nossa reunião e na
forma do art. 17 do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, estamos encaminhando a esta Subcomissão, o relatório, bem como o anteprojeto deste capítulo que se reveste
de grande importância na nova Constituição do
País. Passarei, pois, à leitura do anteprojeto:

1- COfwUSSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREI·
TOS E GARANTIAS DO HOMEM E DAMULHER
C - SUBCOMISSÃO DOS D[REITOS E GA·
RANTIAS [NDMDUNS
ANTEPROJETO

Art. (...) São direitos e garantias individuais:
1-A vrda. Não haverá pena de morte, de prisão
perpétua, de trabalhos forçados, de banimento
ou confisco, ressalvados, quanto à pena de morte,
a leqislaçâo aplicável em caso de guerra externa
e, quanto à prisão perpétua, os crimes de estupro
ou seqüestro, seguido de morte, Será punido como crime o aborto diretamente provocado.
R- A cidadania. São assegurados iguais direitos e deveres aos homens e mulheres, no Estado,
na família, no trabalho e nas atividades políticas,
econômicas, sociais e culturais. São gratuitos todos os atos necessários ao exercício da cidadania,
incluídos os registros civis. Todos têm o direito
de partícípar das decisões do Estado e de contribuir para o contínuo aperfeiçoamento das instituições.
•
01- A igualdade perante a lei. Será punido, corno crime inafiançável, qualquer tipo de discriminação. Ninguém será prejudicado ou privilegiado,
em razão de raça, sexo, cor, estado civil, idade,
trabalho rural ou urbano, credo religioso, orientação sexual, convicção política ou filosófica, defidência física ou mental ou condição social;
IV -A liberdade particular. Ninguém será obri~Iado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa,
senão em virtude de lei. Na falta ou omissão da
[lei, o juiz decidirá o caso de modo a atingir os
fins da norma constitucional. Verificando-se a inexistência ou {Imissão da lei, o Tribunal proporá
eo Poder competente a edição de norma que
venha a suprir a falta.
V- A segurança juridica. A lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada e não poderá excluir da apreciação do
P'oder Judiciário nenhuma lesão de direito.

VI -A dignidade da pessoa humana, a preservação de sua honra, reputação e imagem pública.
É assegurado a todos os direitos de resposta a
ofensas ou a informações incorretas. A divulgação
far-se-é nas mesmas condições do agravo sofrido,
acompanhada de retratação, sem prejuízo da indenização pelos danos causados;
V1[ - A integridade física e mental e a existência
digna. A tortura e o tráfico de tóxicos constituem
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de anistia,
substituição ou suspensão da pena, ou livramento
condicional, ou prescrição, na forma da lei;
V11l- O conhecimento das informações e referências pessoais, e do fim a que elas se destinam,
registradas por entidades públicas ou particulares.
É vedado o registro de convicções pessoais, atividades político-partidárias, ou acerca da vida privada. É permitido, para fins estatísticos, o registro
de dados não identificáveis individualmente. É assegurada a supressão ou retificação de dados incorretos, mediante procedimento administrativo
ou judicial, de caráter sigiloso. Responde civil, penai e administrativamente todo aquele que determine, reahze ou se utilize de registro de dados
pessoais incorretos ou falsos. Dar-se-á habeas
data ao legítimo interessado, para assegurar-lhe
o direito de conhecer as informações e referências
pessoais existentes a seu respeito.
IX-A locomoção no território nacional, em
tempos de paz, a entrada com seus bens no País,
a permanência ou a saída, na forma da lei;
X - Alivremanifestação do pensamento, vedado na forma da lei,o anonimato. É livrea manifestação de crença religiosa e de convicções políticas
e filosóficas. As diversões e os espetáculos públicos ficam sujeitos às leis de proteção da sociedade;
XI- A publicação de livros,jornais, periódicos,
a redação, impressão, a divulgação e o recebimento de informações corretas, opiniões e idéias,
dispensada a licença prévia:
E assegurada a pluralidade de fontes e vedado
o monopólio estatal ou privado dos meios de comunicação.
Os abusos cometidos serão punidos e indenizados na forma da lei.Não toleradas a propaganda
de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de religião, de raça ou de classe, ou quaisquer outros;
XII-A prática de culto religioso que não fira
a dignidade da pessoa humana e não contrarie
a moral e os bons costumes. Será prestada, nos
termos da lei, assistência religiosa nas Forças Armadas e auxiliares e nos estabelecimentos de internação coletiva, a assistência aos que a solicitarem, respeitado o credo de cada um. É assegurado o direito de alegar imperativo de consciência
para eximir-se da obrigação do serviço militar,
salvo em tempo de guerra, impondo-se a prestação civilalternativa, na forma da lei;
XIIl- Aexpressão da atividade intelectual, artística e científica. Aos autores pertence o direito
exclusivo de reprodução e publicação de suas
obras, transferível aos herdeiros pelo tempo que
a lei determinar. A lei disporá sobre a proteção
aos autores de obras de criação coletiva e à reprodução da imagem humana, inclusive os jogos
esportivos.
XIV - O privilégio temporário para a utilização
do invento. Assegurar-se-á, igualmente, a propriedadé de marcas de indústria, de comércio e de
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serviços, das expressões e sinais de propaganda,
e a exclusividade do uso do nome comercial, nos
termos da lei. As patentes consideradas prioritárias para o desenvolvimento cientifico e tecnológico do País receberão proteção especial, na forma da lei. O registro de patentes ou de marcas
estrangeiras sujeita-se a seu uso efetivo, no prazo
que a lei determinar, sob pena de caducidade;
XV-A reunião pacifica, não intervindo a autoridade senão para manter a ordem e assegurar
os direitos e garantias indívíduais,
XVI-A associação para fins lícitos. Nenhuma
associação pode ser suspensa ou dissolvida, senão em virtude de decisão judicial. Ninguém poderá ser compelido a associar-se.
XVII- A família, reconhecida no seu mais amplo sentido social, nos termos desta Constituição
e da Lei.
XVII1-A habitação condigna, nos termos da
Lei.
XIX - Autilização criadora do tempo disponível
no trabalho ou no lazer.
XX - O exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão, observadas as condições de capacidade que a lei estabeleça, para a proteção da
segurança, da saúde ou da liberdade pública. A
lei não poderá impedir O livre exercício de profissões vinculadas à expressão direta do pensamento e das artes.
XXI - A livre sindicalização. na forma da lei.
XXII- A greve, nos termos da Lei.
XXIII-A propriedade, subordinada à função
social, no caso de desapropnação por necessidade e para destinação pública, ou por interesse
social, é assegurada aos desapropriados prévia
e justa indenização em dinheiro, com as restrições
previstas nesta Constituição. Será nulo o ato praticado com abuso de poder ou desvio de finalidade.
É assegurado o direito de herança, vedada a incidência de qualquer tributo, custas ou emolumentos relativos aos bens do espólio que sirvam de
moradia ao cônjuge sobrevivente ou a herdeiros.
XXIV-A educação, como iniciativa da comunidade e dever do Estado, e o livre acesso ao
patrimônio cultural. O ensino e o aprendizado,
na forma da lei, não se sujeitam a nenhuma diretriz
religiosa, filosófica, político-partidária ou ideológica. É livrea escolha do estabelecimento escolar.
X'10/- A saúde, como iniciativa da comunidade e dever do Estado.
XXVI- O meio ambiente sadio e em equilibrio
ecológico, a qualidade de vida e a preservação
da paisagem e da identidade histórica da coletividade e da pessoa.
XXVII- A fiscalização das condições gerais da
oferta, dos pesos e medidas, dos preços, da veracidade da propaganda e da qualidade dos bens
e serviços postos à disposição do consumidor,
na forma da lei. É assegurada a legítimidade do
MinistérioPúblico, da pessoa jurídica indicada em
lei e de qualquer do povo, para ação civil pública
que busque proteger os interesses do consumidor.
XXVIR - A representação e a petição aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou para coibir
abuso de poder, idependentemente de taxas ou
de custas.
XXIX - O amparo especial aos deficientes. A
lei definirá meios que promovam a completa integração dos deficientes na comunidade.
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XXX-Ajustiça e a assistência judiciáriapúblicas para os necessitados, na forma da lei, abrangendo o pagamento de peritos, advogados e outros profissionais que atuem no processo por designação judicial.
XXXI - A individualização da pena e de sua
execução. Nenhuma pena passará da pessoa do
responsável. A obrigação de reparar o dano e
o perdimento de bens poderão ser decretados
e executados contra os sucessores, até o limite
do valor do patrimônio transferido e de seus frutos.
XXXII-A inviolabilidade da casa. Nela ninguém poderá penetrar ou permanecer sem o consentimento do morador, a não ser em caso de
crime ou desastre, na forma que a lei estabelecer.
XXXIII - A inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações em geral, salvo
'nos casos previstos em lei, mediante autorização
judicial.
§ 10 O cidadão, o Ministério Público e as pessoas jurídicas especificadas em leisão parte legítima para requerer a anulação de atos lesivos ao
patrimônio público ou de entidade de que participe o Estado, bem assim de privilégios indevidos,
concedidos a pessoas naturais ou jurídicas, equiparando-se a estas entidades as empresas privadas que prestem ou executem serviço público.
§ 2 Será punido com a perda de bens, sem
prejuízo das demais sanções previstas em lei, o
administrador ou servidor responsabIlizado por
enriquecimento ilícito no exercício de função pública, em desempenho direto ou delegado, ou
na condição de administrador de empresa concessionária de serviço público, entidade de representação profissional, sociedade de economia
mista ou instituição financeira de economia popular.
§ 3° Será justificado formalmente todo ato
normativo na administração pública direta e indireta, bem assim aqueles que se refiram à contratação e pagamentos relativos a obras e à admissão de pessoal.
§ 4° Aleiassegurará o rápido andamento dos
processos nas repartições públicas da administração direta e indireta, facultará ciência aos interessados dos despachos e das informações que
a eles se refiram, garantirá a expedição de certidões requeridas para a defesa de direitos e para
o esclarecimento de negócios administativos,ressalvados, quanto aos últimos, os casos em que
o interesse público impuser sigilo,conforme decisão judicial. A lei fixará o prazo para a cessação
do caráter sigiloso dos documentos públicos ou
em poder de entidades públicas.
§ 5° Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquiloe certo não amparado
por habeas corpus ou por habeas data, seja
qual for a autoridade responsável pela ilegalidade
ou abuso de poder, podendo a medida ser impetrada contra a autoridade ou contra o órgão ou
pessoa jurídica de que emanou o ato impugnado.
§ 6° O mandado de segurança é admissível
contra atos de agente de pessoajuridica de direito
privado, quando decorrentes do exercício de atribuições do Poder Público.
§ 7° A lei tributária levará sempre em conta
a capacidade do contribuinte. Nenhum tributo será exigidoou aumentado sem leique o estabeleça,
nem cobrado em cada exercício, sem que a lei
0

que o houver instituído ou aumentado esteja em
vigor antes do início do exercício financeiro, ressalvado o disposto nesta Constituição.
§ 8° Não há crime sem leianterior que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal.
§ 9" A lei somente retroagirá quando beneficiaro réu.
§ 10. Considera-se inocente todo cidadão,
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
§ 11. Presume-se não incriminatório o silêncio do indiciado, acusado ou réu. É vedada a
realização de inquirições ou d~ interrogatórios à
noite, sem a presença do advogado ou de representante do Ministério Público.
§ 12. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente e na
forma da lei anterior. Ninguém será identificado
criminalmente se já o for civIlmente.
§ 13. Não haverá foro privilegiado, nem juízes
ou Tribunais de exceção.
§ 14. Alei assegurará ao cidadão ampla defesa, em qualquer processo, com todos os meios
e recursos a ela inerentes.
§ 15. A instrução, nos processos criminais e
nos processo cíveis contenciosos, será contraditória.
§ 16. É mantida a instituição do júri, com
a organização que lhe der a lei, assegurado o
sigilo das votações, a planitude da defesa do réu
e a soberania dos vereditos, com os recursos previstos em lei, a ele competindo o julgamento dos
crimes dolosos contra a vida.
§ 17. Ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e decisão fundamentada da autoridade competente. O preso ou
detido tem de ser informado acerca de seus direitos e das razões da prisão ou detenção. Ninguém
será preso ou mantido na prisão, se prestar fiança
permitida em lei.
§ 18. Aprisão de qualquer pessoa será imedítamente comunicada ao juiz competente, e também à familia ou pessoa indicada pelo preso ou
detido. O juiz reiexará a prisão, se for ilegal e,
nos casos previstos em lei,promoverá a responsabilidade da autoridade coatora.
§ 19. O preso provisório ou o detido tem direito à assistência do advogado de sua escolha,
antes de ser inquirido, a ser ouvido pelo juiz, e
à identificação dos responsáveis pelo interrogatório policial.
§ 20. O preso provisório ou condenado tem
direito ao respeito à sua dignidade, à integridade
física e mental, à assistência espiritual e jurídica,
à sociabilidade, comunicação e ao trabalho produtivo e remunerado, na forma da lei.Será ministrada ao preso educação, a fim de reabilitá-lopara
o convívio social.
§ 21. A lei regulará o direito da presa provisória ou condenada, que tenha filho lactente. É
dever do Estado manter locais apropriados, nos
estabelecimentos penais, para possibilitara amamentação.
§ 22. Dar-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder.
§ 23. Nas transgressões disciplinares caberá
habeas corpus, somente por falta de pressu-

postos legais da apuração ou da punição.
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§ 24. A privação da liberdade do condenado,
cumprida a pena, importa crime de responsabilidade civil do Estado, assegurada a reparação,
pelo Estado, do dano causado.
§ 25. Não haverá prisão civil por dívida, salvo
nos casos de obrigação alimentar e de depositário
infiel, inclusive de tributos recolhidos ou descontados de terceiro.
§ 26. Os cemitérios terão caráter secular e
serão administrados pela autoridade municipal,
permitindo-se às confissões regiliosas neles praticar seus ritos. As associações religiosas poderão
manter cemitérios particulares, na forma da lei.
§ 27. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, nem
quando houver razões para presumir-se, nas circunstâncias, que o julgamento do extraditando
será influenciado por suas convicções.
§ 28. Não será concedida a extradição de
brasileiro,salvo quanto ao naturalizado,se a naturalização for posterior ao fato que houver motivado o pedido.
§ 29. Têm direitode asilo os perseguidos em
razão de suas atividades e convicções políticas,
filosóficasou religiosas, bem como em razão da
defesa dos direitos consagrados nesta Constituição.
§ 30. A negativa de asilo e a expulsão do
refugiado ou estrangeiro que o tenha pleiteado
subordínar-se-ão a amplo controle jurisdicional.
§ 31. Os direitos e garantias definidos nesta
Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que
ela adota, ou das declarações e dos Tratados internacionais de que o País seja signatário.
§ 32. É criado o Defensor do Povo, incumbido, na forma da Lei Complementar, de zelar
pelo efetivo respeito aos Poderes do Estado e
aos direitos assegurados nesta Constituição, apurando abusos e omissões de qualquer autoridade
e indicando aos órgãos competentes as medidas
necessárias à correção e punição.
§ 33. O Defensor do Povo poderá promover
a responsabilidade da autoridade, no caso de
omissão abusiva na adoção das medidas reque- .
rídas.
§ 34. Lei Complementar disporá sobre a
competência, a organização e o funcionamento
da Defensoria do Povo, observada a escolha pela
maioria dos membros da Câmara dos Deputados,
entre candidatos indicados pela sociedade, o
mandato não renovável de 4 (quatro) anos, os
impedimentos e as prerrogativas processuais dos
membros do Congresso Nacional e os vencimentos dos Ministrosdo Supremo Tribunal Federal.
§ 35. Os direitos e garantias constantes desta
Constituição têm aplicação imediata. Concederse-á mandado de injunção, para garantir direito
nela assegurado, não aplicado em razão da ausência de norma regulamentadora, podendo ser requerido em qualquer Juízo ou Tribunal.- Constituinte Darcy Pozza, Relator.

Sala das Comissões, 11 de maio de 1987. (Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Concluída a leitura do anteprojeto, a Presidência receberá formalmente o documento, que será em seguida publicado em avulsos.
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o SR. RELATOR (Darcy Pozza) - É com muita
alegria que passo às mãos do Presidente desta
Subcomissão, Constituinte Antonio Mariz, o relatório e o anteprojeto por nós elaborados, depois
de termos ouvido dezenas de palestrantes, durante audiências públicas, e no decorrer dos debates. Este Relator e esta Comissão receberam, dos
Srs. e Sr' Constituintes, mil, cento e vinte e uma
propostas. Todas foram devidamente analisadas,
e setecentos e trinta foram por nós acolhidas,
total ou parcialmente. Passo, pois, às mãos do
Presidente os originais do relatório e do anteprojeto, não sem antes agradecer a S. Ex' o espírito
democrático com que até hoje - e com certeza
daqui palrafrente - promoveu as reuniões, dando
a cada um de nós a sensação de que realmente
estamos. numa comissão democrática, aberta e
que busca com seriedade cumprir o papel que
lhe é destinado nesta nova Constituição. Muito
obrigado, SI' Presidente, e muito obrigado Srs.
e SI""Constituintes. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Muito
obrigado a V. Ex" Com a entrega do relatório e
do anteprojeto, a Subcomissão cumpre o seu dever regimental de preparar esses documentos
dentro dos prazos estritamente estabelecidos.
Neste instante, quero congratular-me em especíal com o Sr. Relator, Constituinte Darcy Pozza,
e com todos os membros desta Subcomissão,
pela participação efetiva de cada um nos trabalhos
que culminam com esse ato formal de entrega
do Parecer e do relatório.
Ao longo destes trinta dias, a Comissão analisou, debateu e votou sugestões que constituíram
I) roteiro desta manifestação formal e ouviu, em
oíto sessões, consecutivas ou descontínuas, vinte
e cinco entidades representativas da sociedade
brasileira. É da soma de esforços dos Constituintes, Senadores e Deputados, através de sugestões
encaminhadas pela Mesa e de contríburções diretas do povo brasileiro, individuais ou através de
entidades, que se realiza esse trabalho de estruturação da nova Carta Magna brasileira.
Ternos, pois, razão de nos congratularmos com
esta Subcomissão. Nosso dever foi cumprido, e
muito trabalho ainda temos diante de nós.
A Presidência lerá, em seguida, o calendáno
das atividades da Subcomissão daqui até o dia
25 de maio, quando encaminharemos à Comissão o projeto, já discutido e votado. Permito-me
lembrar que, a partir de agora, cada deliberação
desta Subcomissão deverá dar-se por maioria absoluta. E, em virtude disso, é desnecessãrio sublinhar a importância, a necessidade, a ímprescindíbilidade mesmo do comparecimento de cada um
dos Srs, Constituintes. A maioria absoluta é exigida no Regimento, para cada uma das deliberações que aqui iremos tomar. Estaremos balizados
em nossos trabalhos pelos segumtes prazos; dias
12 e 13 de mato - publicação de avulsos; dia
14 - distribuição dos avulsos; dias 15, 16, 17
e 18, sexta, sábado, domingo e segunda - discussão do anteprojeto e apresentação de emendias;dia 19, terça-feira - encerramento da discussão; dias 20 e 21, quarta - parecer do Relator
sobre as emendas apresentadas; dia 22, sextafeira - apresentação do parecer do Relator sobre
as emendas; dias 23 e 24, sábado e domingo
-- votação e redação final do anteprojeto; dia
25, segunda-feira - encaminhamento do anteprojeto à Comissão.

Há, ainda, uma observação a fazer. As emendas
serão apresentadas em formulários próprios.
Quero também assinalar duas datas decisivas, o
sábado e o domingo, dias 23 e 24 de maio, e
pedir aos 51'S. Constituintes que organizem suas
agendas, seus calendários de atividades e de deslocamento a seus Estados, às bases políticas, de
tal modo que esses dois dias se reservem às nossas reuniões. Exatamente nesses dias estarão sendo tomadas decisões definitivas desta Subcomissão, as deliberações sobre as emendas e já agora
a redação final do anteprojeto, decisões que terão
que ser tomadas, como foi dito, por maioria absoluta.
São estas as considerações que a Presidência
tem a fazer, neste momento de regozijo para esta
Subcomissão. Se nenhum dos Srs. Constituintes
desejar fazer uso da palavra, a Presidência encerrará a sessão.

o SR. CONSmUINTE MAGUITO VILELA Sr. Presidente, não constam aqui os horários das
reuniões. É possível tomarmos conhecimento,
hoje, dos horários?
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para essa publicação. Se os avulsos porventura
fossem publicados amanhã, naturalmente teríamos ganho um dia em nosso prazo de trabalho
e já no dia 13 estaríamos fazendo essa distribuição, e começando o prazo para a apresentação
de emendas.
O SR. CONSmUlNTE JOSÉ FERNANDESUma outra questão. Sugeriria que quando fossem
distribuídos os avulsos já se mandasse um determinado número de formulários, pelo menos 10
a cada um, junto com os avulsos, para que pudéssemos fazer as emendas
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Pois
não. A sugestão de V. Ex' será anotada. Com
a palavra o Constituinte Eliel Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Também quero dar meus parabéns ao nosso nobre Relator pelo bom trabalho que fez. Pergunto
agora Sr. Presidente: as nossas emendas podem
também ser supressivas?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) Podem sim.

Claro.

O SR PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Em
princípio, as reuniões se farão nos horários que
deviam ser obedecidos, isto é, às 9:30 horas da
manhã de cada dia útil e, se necessário, às 17
horas todos os dias.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUESPorque, em relação ao problema do homossexual,
tenho uma discordância a fazer. Então, peço a
oportunidade de poder apresentar uma emenda
supressiva.

O SR. CONSmUINTE MAGUITO VILELA Se necessário?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - As
emendas podem ter o caráter supressivo, regimentalmente previsto tanto no Regimento da
Constituinte, como subsidiariamente no Regimento da Câmara, do Senado e do Congresso
Nacional.
Está encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Se necessário. Isso a própria Subcomissão decidirá e,
com certeza, os trabalhos se estenderão, agora,
aos dias santos e feriados, como está dito no
calendário que foi aqui referido, porque é preciso
lembrar que esses prazos correm ininterruptamente. Os prazos correm nos dias santos e feriados.
(Aparte fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) não.

Pois

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Sr. Presidente Antonio Mariz,Sr. Relator Darcy
Pozza, quero apenas me congratular com V. Ex'"
como membro desta Comissão, pelo trabalho altamente bem elaborado aqui realizado. Senti, nesta Comissão, acima de tudo, o respeito e a amizade no convivio fraternal entre todos, os nobres
colegas. Tenho notado, em algumas das demais
Comissões, o acirramento de ânimos e, inclusive
brigas de companheiros. Felizmente, nesta Comissão tudo caminha na paz e na harmonia. É
que quero deixar registrado nos Anais desta Comissão. Meus parabéns, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) a palavra o Constituinte José Fernandes.

Com

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ FERNANDESSr. Presidente, apenas para uma confirmação. Pelo calendário que aqui está sendo apresentado,
parece-nos que amanhã, terça e quarta-feira, não
teremos nenhum trabalho nesta Subcomissão. Ficaremos apenas aguardando a publicação dos
avulsos?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Extamente. É isso que está implícito nos dispositivos
regimentais. Quando se diz, dias 12 e 13, para
a publicação de avulsos, significa um prazo limite

21" Reunião, realizada
em 13 de maio de 1987.

Às onze horas e trinta minutos do dia treze
de maio de mil novecentos e oitenta e sete, na
Sala D-2 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
em Brasília-DF, reuniu-se a Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, sob a Presidência
do Senhor Constituinte Antonio Mariz, presentes
ainda os Senhores Constituintes: Darcy Pozza, Maguito VJlela, Costa Ferreira, José Viana, José Mendonça de Morais, Ubiratan Spinelli, Délio Braz,
Eliel Rodrigues, José MenGjQnça Bezerra, Narciso
Mendes e Joaquim HaickeI.llavendo número regimental o Senhor Presidente declarou abertos
os trabalhos. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, tendo sido considerada aprovada.
ORDEM DO DIA: Discussão dos prazos regimentais para discussão e apresentação de Emendas.
O Senhor Presidente sugeriu, ao plenário, que
as reuniões de discussão do anteprojeto e apresentação das emendas obedecessem ao calendário a seguir: nos dias 14, 15, 16 e 17 (quinta,
sexta-feira, sábado e domingo) as reuniões realízar-se-ão diariamente, nos horários de nove horas
e trinta minutos, sendo que no domingo seria
realizada a reunião às vinte horas, como último
dia para o recebimento de emendas. Sugestão
aprovada. Comunicou, ainda, o Senhor Presidente
que no dia dezenove, às dezenove horas e trinta
minutos haverá reunião para encerramento da
discussão do anteprojeto. Usaram da palavra os
Senhores Constituintes: José Mendonça de Morais, Ubiratan Spinelli, Maguito Vilelae Darcy Pozza. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
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reunião às doze horas e trinta minutos, cujo inteiro
teor será publicado na íntegra no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. E, para constar eu,
AIlia Tobias, Secretária, lavrei a presente Ata, que,
após lida e achada conforme, será assinada pelo
Senhor Presidente. - Constituinte Antonio Ma·
riz, Presidente.
O SR PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Está
aberta a reunião da Subcomissão dos Direitos
e Garantias Indívíduaís, para discussão do anteprojeto apresentado pelo Sr. Relator, Constituinte
Darcy Pozza, e apresentação de emendas.
Antes de dar a palavra aos Srs. Constituintes,
gostaria de suscitar a discussão preliminar do calendário. Na previsão inicial, estavam estipulados
os dias 12 e 13 - terça e quarta-feira - para
a publicação dos avulsos. Este seria o prazo que
regimentalmente teria a Mesa da Constituinte para
fazer a publicação. Na verdade, a Mesa antecipou-se a essa faculdade e publicou o anteprojeto
no primeiro dia. A Mesa prescindiu dos dois dias
e cumpriu a sua tarefa em apenas um dia. Conseqüentemente, essa antecipação determina que se
avance também o prazo para apresentação e discussão de emendas, previsto para os dias 15,
16, 17 e 18. Considerando que o Regimento Interno prevê cinco dias para a discussão e que, no
calendário anterior, se incluía o dia 14, quintafeira, o dia da distribuição dos avulsos destinava-se também à apresentação e discussão de
emendas. Em face da presteza com que a Mesa
publicou e distribuiu os avulsos, somos compelidos regimentalmente a antecipar a data do início
do prazo de apresentação e discussão de emendas.
Em outros termos, a apresentação e discussão
de emendas começam hoje, dia 13, e não no
dia 14. Em função disso o prazo para apresentação de emendas vai até meia-noite do domingo,
dia 17; temos, então, os dias 13, 14, 15, 16 e
17 como prazo para apresentação e discussão
de emendas. Esse prazo esgota-se no domingo,
dia 17, às 24 h.
A partir daí corre o prazo de 74 horas para
que o Sr. Relator apresente parecer sobre as
emendas. Esse prazo, por definição, conta-se por
horas. São 24 horas de segunda, terça e quartafeira; até a meia-noite da quarta-feira o Sr. Relator
deve apresentar o seu parecer sobre as emendas,
com a redação do anteprojeto, com emendas ou
até um substitutivo.
Se as emendas aprovadas nesse parecer assim
determinarem, voltará então ao Plenário o parecer, até quarta-feira, à meia-noite. Em seguida,
abre-se o prazo para discussão e votação do parecer, não de emendas. Da meia-noite de quartafeira em diante discutiremos e votaremos o parecer, sem emendas; é aceitar ou rejeitar, artigo
por artigo desse parecer.
Concluídas a discussão e a votação, vai o parecer para redação e aprovação final, de tal forma
que não ultrapassemos o dia 25 de maio, data-limite para o encaminhamento do anteprojeto à
Comissão, sob pena de perdermos a competência
para elaborar esse projeto. A competência seria
apropriada pela Comissão na hipótese de a Subcomissão não cumprir esse prazo, isto é, não
aprovar a redação final até o dia 25 de maio,
segunda-feira. Compreendem V.Ex", que, o prazo
para emendas começa hoje e se estende até meianoite de domingo. Este é o nosso primeiro compromisso.

o SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, peço a palavra para
uma explicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Tem
a palavra o Constituinte José Mendonça de Morais.

o SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Peço ao Sr. Relator, o Constituinte
Darcy Pozza, o diagrama do seu parecer. Gostaria
de saber se esse estilo será acatado no contexto
da Constituição, na forma de exposição que está
aqui, e se já houve algum entendimento com a
Comissão de Sistematização quanto à normatização da Constituição. Na minha opinião, acho
que ela deveria ter do primeiro ao último artigo,
um estilo unificado. Como esse estilo me parece
divergente de outros, como o da Subcomissão
da Ordem Econômica, da qual recebi alguns relatórios e pareceres, pergunto ao Relator e também
do Sr. Presidente se será adotado, no capítulo
dos Direitos e Garantias lndrvrduaís, o estilo de
exposição usado pelo nosso Relator.
O SR. RELATOR (Antônio Mariz) palavra o Sr. Relator.

Com a

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Na elaboração do anteprojeto, entendemos que esta Subcomissão poderia apresentar o seu trabalho com
um único artigo, que sena - digamos assim o artigo do capítulo dos Direitos e Garantiaslndividuais, porque nos pareceu mais apropriado manter o estilo da atual Constituição. Não sabemos
ainda qual será a metodologia aplicada pela Comissão de Sistematização, porque a ela caberá
determinar, conforme o seu entendimento, qual
o melhor sistema. É verdade que não tivemos
nenhuma orientação nesse sentido. Parece-me
que, depois da apresentação do anteprojeto, a
questão será definida. Por hora, entendemos que
o nosso trabalho deve continuar dentro desse estilo.
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINElli
- Complementando o que disse o Constituinte
Darcy Pozza, após a apresentação e discussão
de emendas, o parecer será encaminhado à Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias
do Homem e da Mulher.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Há uma Comissão geral.
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELli
- Os pareceres das três subcomissões serão encaminhados à Comissão geral e lá poderão ser
modificados. O parecer desta Subcomissão poderá ser modificado pelo Relator da Comissão da
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem
e da Mulher, o Constituinte Paulo Bisol. Além desse problema, haverá outro, pois teremos ainda
a Comissão de Sistematização e o Plenário. Assim,
o que foi feito aqui não é definitivo,porque estaremos sujeitos, talvez, a três modificações. É o nosso entendimento, Sr. Relator.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Três ainda, a do Relator da Comissão
Geral, José Paulo Biso/...
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELli
- O que disse o Constituinte José Mendonça
de Morais é correto. Por exemplo, estava lendo
o artigo relativo à propriedade, que está muito
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bem feito - a função social do § 23 da nossa
Comissão, mas conflita, como ele disse, com a
Ordem Econômica e Social da Política Agrícola,
Fundiária e Reforma Agrária. Foi um choque terrível, porque socializaram de tal forma ...
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Comunizaram.
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELli
- ... comunizaram; ninguém tem direito a nada,
ninguém é dono coisa alguma neste País. O que
o Relator fez ali foi horrível, e ninguém quis entrar
na briga, na discussão em Plenário. Mas estão
tentando entrar em entendimento com o Relator,
e isto ocorreu antes da palestra do Ministro Dante
de Oliveira. Não é possível uma atitude dessas.
Não é verdade? Ainda mais com essa do Dante
de Oliveira.Já estava pronto o parecer do Relator,
o Sr. Constituinte Osvaldo Lima Filho. O parecer
já estava pronto, acabado e recebido. Era válido.
Este é um País capitalista ou pseudo-capitalista?
Em que regime vivemos? Neste caso, vamos logo
mudar para um socialismo ou para um comunismo. Não sei se o nosso Relator Darcy Pozza
e se o nosso Presidente tiveram oportunidade de
ler o parecer da Comissão de Reforma Agrária.
Parece-me que vamos ter um conflito homérico
aqui.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - A discussão vai se acentuar daqui
para frente.
O SR. REU.TOR (Darcy Pozza) - Gostaria de
dizer a V. Ex", respondendo ao aparte, que o nosso
anteprojeto, assim como os demais, poderão sofrer emendas no plenário da Comissão geral.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Maguito Vllela, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA É bom que se frise também que teremos o mesmo direito que os outros de apresentar emendas
aos anteprojetos das outras subcomissões Assim
como o nosso anteprojeto será passível de emendas, os outros também o serão. Também teremos
oportunidade de oferecer emendas em plenário.
Acredito que devemos nos ater à nossa Subcomissão. Devemos terminar os nossos trabalhos
e enviar o nosso parecer à Comissão Temática,
posteriormente, à Comissão de Sistematização e,
finalmente, ao Plenário.
Gostaria de expor o meu ponto de vista. As
emendas que apresentaremos serão mínimas deverão ser bem resumidas e objetivas. Por exemplo, insistirei naquela emenda do habeas data.
Acho quem o mais correto seria "habeas dados",
dados livre, pois que não se cinge propriamente
à data, mas sim, a dados, embora data em latim
signifique dado. Acho que devemos aportuguesar
ainda mais: deveria ser dados mesmo, "habeas
dados", dados do cidadão, que devem estar livres
e estar à sua disposição. É uma questão de ponto
de vista e insistirei nisto.
O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA Estamos na época do híbrido. Então, não custa
nada evitar a sugestão de V. Ex' Pela coerência
latina, é habeas data, que significa dado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio MarIz) - O art.
18 do Regimento diz - e este artigo é subseqüente aos que tratam da Subcomissão:
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"Art. 18. Na Comissão, os anteprojetos
serão distribuídos em avulsos a todos os seus
membros para, no prazo dos 5 (cinco) dias
seguintes, destinados à sua discussão, receber emendas."
O primeiro ato da Comissão será, portanto,
abrir o prazo para as emendas, em relação aos
anteprojetos de cada uma das subcomissões. Na
verdade, estamos encaminhando, como diz o ReHimento Intemo, um anteprojeto sujeito, portanto,
à discussão na Comissão. O § 10 diz:
"§ 1o Encerrada a discussão, o Relator
terá .5 (cinco) dias para emitir parecer sobre
os anteprojetos e as emendas, devendo concluí-lo com a apresentação de substitutivo,
que será distribuído em avulsos, sendo, em
seguida, submetida a matéria à votação."

Estes são os mecanismos na Comissão. O que
for deliberado aqui, portanto, é passível de rediscussão e de reformuIação na Comissão. Parece-me, segundo o disposto no Regimento Interno,
que a Comissão de Sistematização não tem poder
para alterar as decisões das comissões, mas, sim,
o Plenário. O Plenário, através de emendas, poderá alterar substancialmente esta compatibilização
ele anteprojetos feita pela Comissão de Sistematização. A Comissão de Sistematização dará apenas uma forma coerente aos anteprojetos que
ali chegarem e elaborará o projeto a ser submetido imediatamente ao Plenáno da Constituinte.
,,\as a nível das subcomissões e das comissões
o trabalho é conjunto. O Texto final não será em
tese o nosso, mas o da Comissão. Isto é perfeitamente compreensível, principalmente quando se
considera que cada um de nós integrará a Comís&30. Conseqúentemente, a faculdade de defender
os pontos de vista, aqui, permancerá na Comís&30. Consulto os Srs. Constituintes se tem alguma
matéria para discutir. Concedo a palavra ao nobre
Relator para um esclarecimento.
O SR. F!ELATbR (Darcy Pozza) - Desejo comunicar aos Srs. membros desta Subcomissão
que temos um modelo especial para apresentação de emendas. Gostaríamos que esse trabalho fosse facilitado para a computação. Então,
em vez de apresentarmos a emenda em uma
folha ofício em branco, a D. ÁIlia distribuirá o
modelo no qual cada um poderá apresentar a
sua emenda. É o modelo que o Presidente está
mostrando. Este modelo será distribuído nos gabinetes dos Srs. Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE NARCISOMENDESPerguntaria ao nobre Relator - a parte da apresentação de emendas em um modelo próprio
ficou entendido - sobre a justificativa?
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Crei que,
naturalmente, a justificativa deve acompanhar o
modelo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Délio Braz.
O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - Parece-rne que há um equívoco neste formulário. É
o seguinte: nas observações existe um esclarecimento estabelecendo que os itens 1, 5 e 7 devem
ser preenchidos pela Secretaria das Comissões,
Subcomissões ou pela Secretaria Geral da Mesa.
Acontece que o item 7, onde cabe o texto de
justificação, é justamente onde seria colocada a
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Entendo que este texto se refere à emenda: texto da
emenda e justificação. E pode ser utilizada para
esta finalidade mais de uma folha
O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ- Sr. Presidente, quem preencherá não será a Secretaria,
pois se eu não posso fazer a emenda não se
justifica o preenchimento do formulário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Manz) compreendi o que disse V. Ex"

Não

O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ- Parece-me que o texto de justificação está no mesmo
local onde se deve fazer a emenda. No verso do
formulário diz que os campos 1, 5 e 7 devem
ser preenchidos pelas Secretarias das Comissões,
Subcomissões ou Secretaria Geral da Mesa. O
item 7 é justamente o local próprio das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Antomo Mariz) - Parece-me que o item 7, que trata especificamente
da questão levantada, esclarece que o texto-justificação significa texto da emenda proposta e a
sua justificação. Então o texto se refere à emenda.
O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ- Embaixo, nas observações.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Eu sei.
No item 7 do formulário será escrito o texto da
emenda e, em seguida, a sua justificação. Naturalmente podem ser usados mais de um formulário
para a justificação. Tanto é assim que um dos
itens a ser preenchido diz respeito à página: página 1, página 2, página 3 e assim por diante. Em
relação a esta passagem da observação, isto quer
dizer que, em princípio, as emendas seriam trazidas para a Subcomissão, manuscritas ou datilografadas em papel comum, e a Secretaria da Comissão se incumbiria de datilografá-las nos formulários próprios. E evidente que se os Srs. Constituintes puderem colaborar com a Subcomissão
e com o pessoal da Secretaria, se lhes for possível
cumprir rigorosamente essas especificações, isto
dispensará a Secretaria dessa tarefa. Mas se porventura houver equívoco no Regimento Interno
a Secretaria assume a incumbência de corrigir,
de preencher, conforme os formulários.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Na verdade, com antecipação. Vejam bem V. Exts, o
fato de a Mesa ter-se antecipado, e não ter utíhzado
o seu prazo, como foi dito inicialmente, significa
que o nosso prazo foi igualmente antecipado. Então, o prazo para apresentação e de discussão
de emendas encerra-se à meia noite de domingo.
A partir daí, começa o prazo para o Relator apresentar o seu parecer.
O ponto sobre o qual gostaria de voltar é a
questão do quorum para a deliberação. A partir
de agora a Subcomissão, necessariamente, só
poderá deliberar por maioria absoluta, o que implica ter número de presentes superior à maioria
absoluta, a menos que houvesse unanimidade
com o simples comparecimento do quorum de
reuniões. O quorum de reuniões é a metade mais
um, portanto igual à maioria absoluta. Mas a delíberação também exige maioria absoluta.
(Intervenção fora do microfone: Inaudível)
O SR CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - São treze?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Manz) doze.

São

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - São vinte e dois no total, não é?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) ce-me que houve uma alteração.

Pare-

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- A Constituinte Abigail Feitosa.
A SRA. SECRETÁRIA- São onze do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Parece-me, Sr'Secretáría, que houve uma alteração
no quorum.
A SRA. SECRETÁRIA três.

Antes, eram vinte e

O SR. PRESIDENTE (Antonio MarIZ) - Parece-me que esse número foi reestabelecido. Há
um documento da Presidência que diz o segum- '
te... Na verdade, são onze de outros partidos e
onze do PMDB,agora. Para preservar a proporcionalidade, a Mesa decidiu acrescentar um Constituinte a esta Comissão. Essa indicação ainda não
foi feita pelo PMDB. O PMDB passaria a ter doze,
e os demais partidos onze. Com isto seria preservada a proporcionalidade da representação popular.

O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - Obrigado a V. Ex' pela informação de qualquer forma,
parece que houve erro por parte do pessoal da
computação, porque o Regimento Interno da
Constituinte prevê que serão apresentadas propostas pelos Constituintes em formulários próprios. Então o Constituinte é quem teria de apresentar as propostas e a Secretaria teria de transcrevê-Ias em formulário próprio.

O SR RELATOR (Darcy Pozza) - De qualquer
forma, precisamos de doze, para termos quorum
para decidir. Se não houver unanimidade, a decisão não será apreciada por falta de quorum.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Temos o prazo até domingo para
apresentar emendas?

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRAConsiderando essa nova mudança, seriam onze,
mais doze, o que soma vinte e três.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Até domingo à meia-noite.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Vamos debatê-Ias na semana que
vem?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Não.
O período de apresentação de emendas é simultâneo ao de debates.
O SR. CONSTITUIl'lTEJOSÉ MENDOl1ÇA DE
MORAIS - O dia 25 cai numa segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- O quo-

rum é doze.
O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRACom o Presidente são doze.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Exatamente. Agora temos quorum tanto para nos reunir, quanto para delíbera r. '-,'-0 '-,' " : ,-I -'-['0;0' 0,_'
teria que ser unêníme, para que se Ob::::;!VE;_Se
a maioria absoluta.
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O SR. CONSTITUINTECOSTA FERREIRA É a maioria absoluta dos membros da Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- A maioria absoluta é dos membros da Comissão.

o

SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - O
Constituinte Délio Braz propõe que a reunião de
domingo comece às 19 h.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA Sr. Presidente, sou contrário à sugestão de domingo pela manhã. Não. É melhor à noite, porque
Na ausência do titular, pode ser contado o suplente?
está na reta final, e os que chegarem e puderem
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Sim.
discutir o farão. Se não der, o Relator...
Com a palavra o Constituinte Ubiratan Spinelli.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- O RelaO SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI tor discutirá e apreciará.
- N~ sábado a reunião será às 9h 30min,no-- O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA _
horárlo de sempre?
Porque, se realizamos a reunião pela manhã, durao SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- A maté- rá o dia todo até a noite. Então, é bom que se
faça à noite. Estamos aqui para esse trabalho.
ria está aberta à discussão. Poderemos manter
Acharia ideal que nossa reunião fosse justamente
o horário no sábado pela manhã. Se a discussão
não estiver encerrada no domingo - a rigor não
à noite, porque durante o dia receberíamos proestará, porque envolve justamente emendas que
postas e à noite as discutiríamos. Seria a melhor
estão sendo pari passu apresentadas -, a sessão
solução, considerando que existem outros Constiserá noturna considerando-se que o prazo de
tuintes que participam aqui e acolá, e que teriam
condição de fazer um trabalho melhor, mais acuapresentação de emendas esgota-se à meia-noite.
(lntervenção fora do microfone. Inaudível.) rado. É uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Talvez
pudéssemos fazer a reunião no sábado pela manhã e no domingo à noite.
Tem a palavra o Constituinte Maguito Vilela.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Sr. Presidente, naturalmente teremos de fazer um
esforço concentrado nesses últimos dias.
Seria bom, desde já estipular um calendário,
para que todos saibamos o que vai acontecer
amanhã, sábado e domingo, para que possamos
naturalmente adequar as nossas agendas e avisar
os Constituintes ausentes no sentido de que compareçam, a fim de que possamos ter êxito em
nossos trabalhos.
,
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Exatamente. Proponho para discussão do plenário, que
as reuniões, a partir de hoje, sejam feitas às 9h
30 min da manhã. Com isso estaremos cumprindo o Regimento Interno, pois não faríamos
reuniões coincidentes com as sessões plenárias
da Constituinte. Proponho igualmente que no sábado se mantivesse o mesmo horário, de 9h
30min, e no domingo o das 20h.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA- Sr. Presidente, esse esquema funcionará a partir de hoje?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) a partir de hoje.

Sim,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA- Canceladas as viagens de retomo
às bases.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Se as
circunstâncias determinarem, nada impedirá ao
Plenário de sugerir que se façam também reuniões no final da tarde, como aconteceu no período das audiências públicas. _ _
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Qual o horário no sábado?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) pela manhã também, às 9h 30 mín

Será

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA E no domingo, à noite, às 20 h?

O SR. PRESIDENTE (Antõnio Mariz)- Exatamente. Acho que a Subcomissão está de acordo,
em princípio, com esse calendário.
O SR. CONSTITUINTEELIELRODRIGUESSr. Presidente, tenho uma dúvida. No domingo
encerra-se o prazo para a entrega das emendas?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)mente. À meia-noite.

Exata-

O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUESMas a discussão é paralela, é concomitante?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- A partir
deste instante, é paralela.
O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUESCompreendo que segunda-feira não teremos
mais oportunidade para discussões? ..
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Não.
Os Srs. Constituintes poderão, à medida que apresentarem suas emendas, fazer imediatamente a
sua defesa e discutir qualquer dos artigos do anteprojeto, ou as emendas dos demais Constituintes,
Apenas um ponto ficou em aberto: a hora exata
da reunião de domingo. Seria às 19, ou 20 h?
O SR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Seria melhor começarmos mais cedo,
já que vamos ficar reunidos até 1h da madrugada,
necessariamente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Vou
consultar o Plenário. Os que estiverem de acordo
com 20h - proposta inicial - queiram levantar
o braço. (Pausa.) Fica marcada para as 20h a
reunião de domingo.
O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA Sr. Presidente, nos outros dias ficaremos com
reuniões pela manhã ou à noite?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Pela
manhã, às 9h e 30min.
Não havendo mais assunto a tratar, vou encerrar a reunião, convocando outra para amanhã,
às 9h e 30min. Lembro aos nobres Constituintes
que o prazo para a apresentação de emendas
está correndo desde agora, e que a partir de amanhã essas emendas poderão ser discutidas, como
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discutido será o anteprojeto apresentado pelo Sr.
Relator.

22" Reunião, reaUzada em 14 de maio de
1987
Às dez horas do dia quatorze de maio de mil
novecentos e oitenta e sete, na Sala D-2 do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, reuniu-se a Subcomissão dos Direitos e Garantias
individuais, sob a Presidência do Senhor Constituinte Antônio Mariz e dos Constituintes: José
Mendonça Bezerra, Costa Ferreira, Maguito Vilela,
Narciso Mendes, Lúcia Braga, Lúcia Vânia, Délio
Braz, José Viana, Jairo Azi, Eliel Rodrigues, Joaquim Haickel, Ubiratan Spinelli, José Mendonça
de Morais, Rita Camata, Nyder Barbosa, José Fernandes e Darcy Pozza. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, tendo sido considerada aprovada. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente apresentou nova
sugestão ao plenário, quanto aos dias e horários
das reuniões de discussão e recebimento de
emendas, tendo em vista haver recebido expediente da Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte, quanto ao direito de qualquer Constituinte apresentar emenda em qualquer Subcomissão, através do Oficio n 9 219/87-ANC, de 13
de maio corrente. Assim, as reuniões desta Subcomissão deverão acompanhar os prazos regimentais e não podendo anteceder, conforme
aprovado na última reunião, em conseqüência
da antecipação da publicação do avulso do anteprojeto. Ficando estabelecido que as reuniões serão realizadas nos horários de costume, menos
no último dia de apresentação de emendas, no
dia 19, terça-feira, será comunicado, através da
Secretaria, o horário da reunião. Ordem do Dia:
Discussão e apresentação de emendas. Usaram
da palavra os Senhores Constituintes. Maguito Vilela, Darcy Pozza, Joaquim Haickel, Narciso Mendes, Jairo Azi, Eliel Rodrigues, José Viana, Ubiratan Spinelli, Lúcia Brga, Nyder Barbosa, Lúcia Vânia, Lúcia Braga e José Fernandes. Tendo se ausentado o Senhor Presidente, assumiu a direção
dos trabalhos a Senhora Constituinte Lúcia Braga,
Vice-Presidente. A Senhora Presidente convocou
nova reunião para amanhã, sexta-feira, às nove
horas e trinta minutos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às doze horas e trinta
minutos, cujo inteiro teor será publicado, na íntegra, no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. E, para constar, eu AIlia Tobias, Secretária,
lavrei a presente Ata, que, após lida e achada
conforme, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte Antônio Mariz, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, que tem em sua pauta de hoje
a discussão do anteprojeto e a apresentação de
emendas.
Dispensada a leitura da ata, gostaria de sugerir
aos Srs. Constituintes que se reabrisse a discussão
relativa aos prazos de apresentação de emendas
e o conseqüente desdobramento dos demais prazos.lsto, em face de uma informação que constitui
fato novo.
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o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, respondendo a uma questão de ordem
feita em plenário e a consulta da Presidência de
uma das Subcomissões, decidiu que todos os
Constituintes podem apresentar emendas ao anteprojeto de qualquer Subcomissão, ou seja, não
está o Constituinte limitado a agresentar emendas
apenas ao anteprojeto da sua Subcomissão.
O fato de todos os demais Constituintes poderem apresentar emendas ao nosso trabalho implica que nós devemos preocupar com os prazos
gerais dos trabalhos da Constituinte. Cumprimos
estritamente as datas prevístas no Regimento: o
Sr. Relator apresentou seu parecer e anteprojeto
no dia preestabelecido; os avulsos foram distribuídos, na sua primeira versão, no dia seguinte e,
apenas em vírtude de defeito de impressão, foram
novamente distribuídos ontem. Em conseqüênda, poderíamos antecipar-nos e concluir nosso
trabalho um pouco antes da data limite fixada
pelo Regimento.
Diante, porém, da decisão do Sr. Presidente,
parece-me que seria imprudente fazê-lo. Isto porque, mantido o prazo de 24 horas para apresentação de emendas, que terminaria domingo à noite, nos dois dias subseqüentes, segunda e terçafeira - prazo estabelecido para a maioria das
Subcomissões - iríamos defrontar-nos com uma
avalanche: de emendas, defasadas e tardias, que
seriam recusadas, com consequências desagradáveis, reclamações, incompreensões e perturbações no trabalho do Relator, dos seus assessores e da Secretaria da Subcomissão.
Sugiro, então, que a Subcomissão se pronuncie
sobre a possibilidade de, em face da republicação
dos avulsos, considerar que a distribuição ter-se-ia
dado hoje, entendendo-se hoje como o primeiro
dia do prazo para apresentação de emendas, que,
conseqüentemente, terminaria na terça-feira. Isto
nos permitiria suprimir as reuniões do final de
semana, o que talveztambém tenha sentido prático. É que os Constituintes que tiverem urgência
em visitar suas bases políticas poderão fazê-lo
neste final! de semana, desde que assumam o
compromisso de aqui estarem presentes na semana seguinte, quando haverá, de fato, deliberações. Nesta fase, vamos ater-nos à discussão do
anteprojeto, com apresentação e discussão de
emendas. As deliberações serão posteriores ao
novo parecer do Relator - sobre as emendas
- quando então discutiremos e votaremos o parecer e respectivas emendas. Neste caso - se
o Plenário concordar com a proposição - elevaremos o prazo para apresentação de emendas
até a próxima terça-feira, suprimindo, assim, as
reuniões de sábado e domingo. E deixaríamos
desde já convocadas as reuniões para o sábado
e domingo seguintes.
De qualquer forma, o que importa é o termo
final do prazo. Nada impede que os 51'S. Constituintes apresentem hoje suas emendas, antecipando-se ao prazo formal do Regimento, o que
até contribui para o que o Relator inicieseu trabalho de análise.
Passamos então, à discussão do anteprojeto.
Apalavra está facultada aos Srs. Constituintes Cll!e
desejarem discutir a matéria, os quais poderao
inscrever-se previamente ou simplesmente solícitar a palavra na medida em que se desenrolarem
os debates. Consulto os 51'S. Constituintes se desejam apresentar emendas e discuti-Ias imediatamente.

Com a palavra o Sr. Constituinte Maguito Vilela.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Sr. Presidente, a primeira emenda que pretendo
apresentar é relativa ao habeas-data. Estivemos
manuseando o dicionário de Aurélio Buarque e
verificamos que a expressão "dados" significa:
"Representação convencional de fatos,
conceitos ou instruções de forma apropnada
para comunicação e processamento por
meios automáticos; informação em forma
codificada."
Estamos propondo a alteração da nomenclatura habeas data por habeas dados, por entender que esta forma expressa melhor a idéia presente no artigo.
O SR. PRESIDENTE(AntonioMariz) -Algum
dos Srs Constituintes deseja discutir a emenda?
(Pausa.)
Gostaria de fazeralgumas considerações, talvez
para motivar o debate. A expressão habeas data
parece-me mais apropriada - se me permite o
Constituinte Maguito Vilela - porque conserva
certa analogia com o instituto do habeas corpus,
consagrado não só no direito brasileiro, como
no direitouniversal,que nos foilegado pelo direito
anglo-saxônico e que nasceu há séculos no direito
inglês.
A expressão habeas corpus, e o que ela representa como instituto de Direito, é algo universalmente aceito. O habeas data teria parentesco
com o habeas-corpus não só na sua designação,
mas também no seu mecanismo e nos seus objetivos.
Por outro lado, a utilizadaexpressão latina teria
curso também universal.O habeas data, expressão criada no Direitobrasileiro,teria compreensão
imediata e melhor receptividade no Direitoestrangeiro com essa designação, pelo fato de ser desnecessária sua tradução.
São considerações que acho superficiais - a
verdade é esta. De fato, pouco importa que, substancialmente, se denomine habeas data ou habea-dados. Seria mais uma questão de técnica
legislativa, porque, do ponto de vista substantivo,
é evidente que pouco importa que utilizamos a
expressão habeas dados ou habeas data. Acredito mesmo que isso vai resultar da opção de
cada um. É evidente que a designação proposta
pelo Constituinte MaguitoVilela guarda maior ressonância junto à língua portuguesa e, conseqüentemente, facilita sua compreensão imediata por
parte do povo, das pessoas que não conhecem
latim - aliás, não têm por que conhecer, pois
afinal de contas, o latim está praticamente erradicado do ensino de lo e 20 graus no País.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Foijustamente imbuído desse espírito que propus
a modificação. Não o fiz para facilitar o entendimento de idioma estrangeiro, mas para tomar
a expressão compreensível para o nosso povo,
que, ao ler a Constituição, precisa entender o que
nela está inserido. Quando a pessoa comum encontrar a expressão habeas dados, imaginará:
assim como habeas corpus quer dizer corpo
livre,habeas dados significa que os dados sobre
cada pessoa ficarão livres a partir do momento
em que a pessoa o desejar.
Foi justamente este o sentido, ou seja, facilitar
a compreensão, por parte de nosso povo e, até,
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valorizar nosso idioma. Porque, na realidade, o
significado é, praticamente, o mesmo: data significa "dados". Minha pretensão é aportuguesar a
expressão, facilitando o entendimento do cidadão
.s,omum.
t O SR.RELATOR (DarcyPozza)- Gostaria apenas de dizer ao Constituinte Maguito Vilela que
habeas data é a designação técnica de um instrumento jurídico que se quer Implantar. Ao se
alterar tal expressão, dever-se-ia também modificaro termo habeas corpus, que significaa liberdade do corpo da pessoa, de ir e vir. Parece-me
preferível manter esses nomes técnicos. E a tradição.
O SR.PRESIDENTE (AntonioMariz) - Apenas
para subsidiar o que diz o Relator, gostaria de
acrescentar que V. Ex" é modesto quando traduz
apenas data e não também o termo habeas.
Com a palavra o Constituinte Costa Ferreira.
O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA É justamente este aspecto que eu ia analisar.
O nobre Constituinte Maguito Vilela realmente
quer implantar uma nomenclatura nacional. ~u~o
bem. Mas o instituto do habeas corpus o direito
de ir e vir que a pessoa tem - é reconhecido
em todos os países civilizados do mundo, com
exceção de alguns em cujas Constituições ele
não está inserido. O habeas data é o direito que
o cidadão tem de penetrar nos arquivos onde
estáo seus dados pessoais.
Há duas opções: ou se mantém a regra internacionalmente reconhecída - como disse o Sr. Presidente, os estudiosos do mundo inteiro traduziram com facilidade a expressão - e adota-se
o termo habeas data, ou se coloca tudo em
português, isto é, "direito aos dados".
Esta seria nossa sugestão, já que fica um pouco
contraditório deixar-se uma parte da expressão
em língua estrangeira e outra em língua portuguesa. Creio que isso dificultaria o entendimento
do termo. Ou se coloca em português, ou se
deixa como está, pois é reconhecido universalmente por todas as nações civilizadas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz) - Se algum dos Srs. Constituintes tiver emendas a apresentar ou desejar discutir qualquer dos pontos
do anteprojeto, poderá fazê-lo.
Com a palavra o Constituinte Joaquim Haickel
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKELSr. Presidente, Sr. Relator, 51'S. Constituintes, encaminhei à Mesa algumas emendas ao anteprojeto do Relator, que, de antemão, quero parabenizar pelo magnífico trabalho, minucioso e atento
a todas as propostas enviadas a esta Subcomissão. Tanto é assim que minhas emendas basicamente limitam-se à redação, fazendo uma colocação um pouco mais oportuna. A não ser em relação à penas de morte, em caso de guerra externa,
nenhuma delas fez alterações estrutural.
Gostaria de ler para os 51'S. Constituintes:
"Modificlue-se a redação do item I do anteprojeto, como segue:
l' - A vida. Não haverá pena de morte,
de prisão perpétua, de trabalhos forçados,
de banimento ou de confisco, ressalvados,
quanto à prisão perpétua, a legislação aplicável em caso de guerra externa e aos crimes
de roubo" - que eu introduzi porque não

40

Quarta-feira 24

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

havia no anteprojeto do Relator - "de estupro ou de sequestro seguidos de morte.
Será punido como cnme o aborto diretamente provocado."
N acabava o Item [ do projeto do Relator.
E acrescentei "ressalvados os casos previstos
ern leí".
Então, as modificações em relação a esse Item
são: o banimento total da pena de morte no Brasil,
inclusive no caso de guerra externa, comutada
em pena de prisão perpétua; o crime de roubo
seguido de morte, sendo sujeito à pena de prisão
perpétua também; e o aborto sendo considerado
cnme, ressalvados os casos previstos em lei.
Gostaria de ler a justificativa, para deixar os
meus pares mais esclarecidos a respeito:
"Somos inteiramente contrários à pena de
morte em qualquer caso. Entendemos que
os crimes que fria e cruelmente se praticam
- roubo, estupro e seqüestro numa sociedade que vive num clima de relativa harmonia social são tão ou mals prejudiciais quanto
o dos traidores que enfrentam a sociedade
numa situação de guerra. Por isso, queremos
para esses cnminosos tão-somente a pena
de prisão perpétua, que, no caso, será aplicada pela lei militar."
Não sei se nossa sociedade evoluirá a um estágio em que volte a ter confiança nas instituições
armadas. Se bem que desde 1855 não é aplicada
a pena de morte. Mas a instituição militar poderá
fazê-lo como bem lhe aprouver. Poderá inventar
provas, por exemplo, e nós não teremos acesso
algum a esse processo nem como evitar essa
pena
Esta é a minha primeira proposta.
Sr. Presidente, gostaria de saber se V. Ex' quer
que discutamos as propostas uma a uma ou todas
de uma só vez.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Na opinião da Presidência, isso é inteiramente mdiferente. Fica a critério de V. Ex'

o

SR. CONSmUlNTE JOAQUIMHAICKELGostaria que fossem discutidas uma a uma, porque minha segunda proposta é apenas uma
emenda de redação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Algum
dos Srs. Constituintes deseja discutir a primeira
emenda do Constituinte Joaquim Haíckel, que diz
respeito à pena de morte e prisão perpétua? (Pausa.)
Sempre no intuito de provocar a discussão,
gostaria de fazer algumas observações. Pareceme que, quando o Constituinte ou a Subcomissão
especifica crimes e estabelece penas, deixa a área
específica, a área própria do Direito Constitucional, para cuidar de matéria de legislação ordinária.
A Constituição vigente, mesmo quando admite
a pena de morte no caso de guerra extema, não
diz para que crimes cabe essa pena. A Constituição atual atribui a competência para definir esses crimes às leis militares aplicáveis em tempo
de guerra extema. Na proposta do Constituinte
Joaquim Haickel, a Constituição substitui o Código Penal, estabelecendo penas para os crimes
de guerra, de roubo, seqüestro e de estupro.
Parece-me, do ponto de vista da técnica legislativa, que isso é inadequado, na medida em que
a Constituição deveria fixar-se nos princípios e

transferir à legislação ordinária não só a conceituação, a definição e a tipificação dos crimes,
como a determinação das penas para esses crimes.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAICKELSr. Presidente, esclareço a V.Ex' que a única coisa
que fIZ na mmha emenda foi substituir a pena
de morte pela de prisão perpétua. Aproveitei toda
a redação do Anteprojeto do Relator, apenas modificando a expressão "pena de morte", substituindo-a por "pena de prisão perpétua" e acrescentando ao item que trata de "estupro e seqüestro seguido de morte" a expressão "crime de roubo seguido de morte".
De maneira alguma dei nova redação. Acatei
a redação do Relator, apenas modificando a penalidade a que ele havia submetido os crimes em
tempo de guerra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Mariz)- Como
Presidente, não posso participar da discussão. Para ISSO eu teria que passar Imediatamente a Presidência a um dos Vice-Presidentes. Mas peço vêma
para fazer esta rápida intervenção.
Realmente, a observação que faço se aplica
à emenda e ao texto proposto pelo Sr. Relator.
Neste ponto V. Ex' tem razão. Mas, para provocar
a discussão, eu diria que se arrisca o Constituinte
- e se arrisca excessivamente - quando se dispõe a definir penas para os crimes, pelo fato de
que não está analisando o Código Penal nem
tendo a visão conjunta de todo o elenco dos crimes penalmente definidos. Cada Constituinte estará fixando a cominação especial para determinado tipo de crime.
VejamV. EX"" que quando esse artigo determina
a pena de prisão perpétua, restaurando-a, ou a
pena de morte para crimes como roubo, estupro
e sequestro, que tipo de bens está protegendo?
Haveria outros crimes na hierarquia da crírmna!idade que devessem ter penas mais graves do
que essas? A tortura sena crime menos grave
do que o roubo, o estupro e o sequestro? Admitindo-se que a tortura fosse mais grave, que pena
se atribuiria a quem a praticasse?
Este é o risco que corre o Constituinte quando
escolhe, de forma até certo ponto arbitrária, determinados crimes para apená-los na Constituição.
A punição da tortura diz respeito à preservação
da dignidade humana. O roubo diz respeito à preservação da propriedade. Seria o roubo mais grave do que a tortura?
Estas as questões que levanto, pedindo escusas
à Subcomissão por esta interferência, que reconheço absolutamente intempestiva.
Concedo a palavra ao Constituinte Narciso
Mendes
O SR. CONSTITUINTENARCISO MENDESSr Presidente, prezados Constituintes, já que a
discussão sobre a instituição da pena de prisão
perpétua e de pena de morte volta ao centro das
atenções desta Subcomissão, gostaria de apresentar uma emenda ao anteprojeto apresentado
pelo nosso Relator, vazadas nos seguintes termos:
"Um plebiscito dentro do prazo de cento e oitenta dias da promulgação desta Constituição definirá sobre a instituição da pena de morte."
Gostaria de neste instante, apresentarumajustificativa, embora fugindo um pouco até da que
apresentei por escrito no corpo da minha emenda.
Tenho hoje a convicção plena, embora pessoal,
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de que a instituição da pena de morte transcende
a competência da Assembléia Nacional Constituinte. E: um problema cuja solução tem sido reclamada pela sociedade, que praticamente se divide entre aqueles que a defendem e aqueles que
a condenam.
faz-se oportuno trazer aqui o exemplo de episódio acontecido no domingo último passado, em
Belo Horizonte, quando o diretor de uma das penitenciárias daquela cidade, considerando que um
detento que anteriormente tinha uma conduta das
piores possíveis estava em grau de recuperação,
permitiu que esse bandido fosse visitar sua mãe
no dia mundialmente consagrado às mães. Assim
sendo, o bandido visitou sua mãe e, na volta,
à mão armada, assassinou um estudante de engenharia de dezenove anos de idade. Este fato comprova existirem pessoas catalogadas naquele extrato de crimonoso irrecuperável. Esse crime revoltou toda a cidade de Belo Horizonte e mereceu
o maior destaque na imprensa. Parece-me que,
se não tivermos a coragem de tomar uma posição
firme e determinada com relação à pena de morte,
esta Assembléia Nacional Constituinte poderá, a
curto prazo, ser responsabilizada por não se ter
preocupado em tratar do assunto e colaborar para
sustar essa onda cruel de criminalidade
Sr. Presidente, Srs. Constitumtes, não sou defensor intransigente da pena de morte, mas também não posso, diante dos crimes horríveis e
bárbaros que vêm acontecendo cotidianamente
em nossa sociedade, achar que não existam casos
que justifiquem a instituição da pena de morte.
Para tanto, acho que, responsavelmente, deveriamos transferir tal decisão para a sociedade, através de um plebiscito.
Gostaria também de lembrar, nesta oportunidade, que a justificativa apresentada pelos que
evitam a todo custo o instituto da pena de morte
repousa em dois argumentos que me parecem
bastante falhos: o da irreparabilidade da pena e
do de que esse tipo de penalidade seria próprio
de um extrato social que englobaria os pobres
absolutos e os miseráveis. Aproveito este instante
para perguntar se da responsabilidade por crime
de seqüestro seguido de morte estariam isentos
os pobres e miseráveis. Não me recordo de caso
em que uma pessoa eminentemente pobre tenha
promovido ou patrocinado um único seqüestro,
até porque a natureza desse crime faz com que
ele seja cometido por pessoas de classe social
economicamente evoluída - e até culturalmente
mais evoluída.
Por esta razão, eu pediria o apoio de V. Ex's
a essa minha emenda, para que no futuro não
fôssemos considerados cruéis, ou por termos instituído a pena de morte ou por omissão, diante
da quase necessidade de sua instituição. Proponho que se transfira tal decisão à sociedade, a
quem mais interessa o assunto, haja vista as mais
de três mil proposições que chegaram a esta Assembléia Nacional Constituinte, de pessoas, instituições e dos próprios Constituintes, ora a favor,
ora contra sua instituição. Este assunto só perde
em importância para a reforma agrária. E por
isto que, da forma mais responsável possível, estou pedindo aos nobres Constituintes que seja
atribuída à sociedade a tarefa de definir questão
tão polêmica.
Sr. Presidente, por haver entregue uma cópia
da minha emenda, com a respectiva justificativa,
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a cada um dos membros da Subcomissão, deixo
de fazer sua leitura, por ser muito extensa. Confio
'em que, antes de se pronunciar sobre o assunto,
cada Constituinte terá tido o cuidado de ler e
analisar 00 conteúdo de nossa emenda constitucional.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Continua aberta a discussão.
Concedo a palavra ao Constituinte Jairo Azi.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO AZI- Sr Presidente, na última sessão eu me havia posrcionado
contra a pena de morte, até por uma questão
eleformação profissional- sou médico - embora ressaltando que estava em dúvida, em razão
elos crescentes índices de violência, príncipaimente no que tange ao grande número de linchamentos que vinha ocorrendo em certas comunidades contra certos tipos de criminosos. E eu
me perguntava se isto não era já uma demonstração de que a sociedade desejaria a instituição
ele pena de morte. Se a violência continuar a crescer no País - e são vários os fatores responsáveis
por essa violência, entre eles a impunidadeos linchamentos irão prosseguir e chegaremos
a um ponto em que a polícia terá de matar para
evitar que a sociedade mate.
E, na última reunião que realizamos, os debatedores e juristas a ela presentes afirmaram que
a pena de morte nos países que a adotaram não
contribuíra para reduzir a criminalidade. De fato,
eles não me convenceram. Estamos aqui legislando para o povo. Por esta razão, acato a emenda
nobre companheiro, o Constituínte Narciso Mendes, que estabelece que se consulte a Nação sobre se se deve ou não instituir a pena de morte.
O que o povo deliberar, por maioria, será acatado.
Era esta a manifestação que eu queria fazer,
assocíando-me à proposta do nobre colega, no
intento de colaborar para diminuir a violência no
País, tranqüilizando nossa sociedade quanto aos
crimes hediondos de seqüestros com morte, de
estupros, etc.

o

SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES Sr. Presidente, também quero posicionar-me a
favor da emenda do companheiro Narciso Mendes. Permaneço, porém, a favor da redação dada
pelo Sr. Relator no seu anteprojeto.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKELSr. Presidente, desejo fazer apenas uma indagação aos Deputados Narciso Mendes, Jairo Azi e
Eliel Rodrigues: V. Ex"' são contrários à inclusão
dCI crime de roubo seguido de morte, tendo como
cominação a pena de prisão perpétua?
Não vejo diferença entre a maldade praticada
no crime hediondo do seqüestro seguido de morte 'ea perversidade do estupro e do roubo seguido
de morte.
Sr. Presidente, apesar de concordar com a ponderação de V Ex', de que isso poderia ser colocado em leí complementar, tenho notado que
a sociedade deseja que esta Constituinte estabeleça tais parárnetros, Acho, como V. Ex', que o
crime de tortura também é hediondo e, por isso,
poderia constar do anteprojeto. O parecer do Relator, no entanto, já inclui uma pena bastante dura
- não bastante, porque pena nenhuma é suficiente para crime de tortura - para esse tipo
de crime.

Queria mdagar, pois, dos nobres colegas qual
o posicionamento deles em relação à inclusão
do crime de roubo seguido de morte na cominação de pena de prisão perpétua.
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES Estou de acordo, Sr. Presidente, eIS que o roubo
sequrdo de morte Já é um requinte de perversidade.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ VIANA -Sr. Presidente, outro crime que se vem alastrando em
nosso País é o tráfico de drogas. Poderíamos inseri-Ia também no anteprojeto, pois os traficantes
de droga se infiltram nas escolas, e centenas de
milhares de famílias sofrem com essa situação.
No meu Estado, por exemplo, Rondônia, na fronteira com a Bolívia, estamos passando por díficil
.situação, eis que o traficante de drogas espalha
a droga em toda a região, criando graves problemas para as famílias. Gostaria, então, que também
nos referíssemos ao tráfico de drogas, juntamente
com os demais crimes.
Concordo plenamente com a proposta do nobre Constituinte Narciso Mendes, e acho que a
Nação deveria pronunciar-se sobre o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Antes
de passar a palavra ao Constituinte Ubiratan Spinelli, gostaria de fazer uma ponderação que certamente traduz minha oplruão, que espero ter opor-o
tunidade de externar no Plenário. Não estamos
aqui votando o Código Penal, mas o capítulo que
trata dos Dírertos e Garantias Individuais. E a tendência que verifico neste debate - e aqui falo
como Constituinte, não como Presidente - é de,
na medida em que avançamos o estudo da questão, elaborarmos um código penal. Creio que definir cnmes e penas foge completamente às finalidades e objetivos desta Subcomissão. O crime
de tortura, por exemplo, ao contrário do que supõe o Constituinte Joaquim Haickel, não está absolutamente apenado na Constituição, nem no
Anteprojeto Afonso Arinos, nem no parecer do
Relator Ali está dito apenas que há de se considerar cnme a tortura. A convenção proposta pela
Comissão dos Direitos Humanos da ONU, aprovada pela Assembléia Geral e já subscrita pelo
Brasil,limita-se a defiror a questão da tortura. Mesmo um documento intemacional oriundo da Oro
ganização das Nações Unidas, que poderia sofrer
a tentação de exorbitar e fixar penas, não o fez.
Límita-se a definir o crime de tortura, deixando
à legislação ordinária de cada país signatário a
fixação da pena, que é matéria específica do Direito Penal. Nós já elencamos, desde o anteprojeto
até as emendas, toda uma série de crimes, e corremos o risco de transformar o Capítulo dos Direitos
e Garantias Individuais no Código Penal brasileiro.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKELQuero Lembrar aos ConstItuintes e ao Presidente,
apesar de S. Ex' ter toda a razão, que é neste
capítulo da Constituição que se vai embasar o
Código Penal.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Pode
embasar-se, mas não substituir o Código Penal.
Concedo a palavra ao Constituinte Ubiratan Spinelli.
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Estamos plenamente de acordo com o nosso
colega, principalmente no que conceme ao plebiscito, sugerido pelos Constituintes Maguito VIle-
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la e Narciso Mendes. Seríamos favoráveis a que
a pena de morte fosse diretamente estabelecida
pela nossa Subcomissão. Entretanto, o plebiscito
nos dará maior respaldo popular e, portanto, deixaremos a cargo da população a decisão sobre
o assunto.
Quanto ao problema das drogas, estamos de
acordo com o Constituinte José Viana, nosso colega de Rondônia, quando du que o tráfico de
drogas é um cnrne que prolifera cada vez mais.
acabando com nossa juventude. É um crime redlondo, tanto quanto o sequestro seguido de morte, pois debilíta e acaba com o embrião de nossa
sociedade.
Mmha cidade, CUIabá, por exemplo, que era
só passagem de tóxicos, hoje é centro consumidor, assim como Brasília e quase todo o País.
O Sr. Presidente diz que não estamos aqui para
elaborar o Código Penal, mas penso que se não
fixarmos regras rígidas na Constituição, o Código
Penal passará por cima de muita coisa, posto
que se baseará na LeIMaior. Entretanto, o Código
Penal e as leis ordinánas deveriam tratar do assunto. Trata-se de algo muito amplo, realmente, e,
como já conversamos aqui, a Constituição deve
ser sucinta e objetIva. Mas poderíamos inserir no
parágrafo primeiro, que trata da pena de morte,
bem como da legislação aplicável em caso de
guerra externa e da prisão perpétua. alguma coisa
referente aos traficantes de drogas.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO AZI - Gostaria
de dizer que no final do artigo, onde se dIZ que
"será punido como crime o aborto diretamente
provocado", poder-se-ia dizer o seguinte: "Serão
punidos como crime o tráfico de drogas e o aborto
diretamente provocados".
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Estou de acordo com o nobre colega, quando
afirma que se deve colocar algo a respeito da
droga neste item, tendo em vista que falamos
em sequestro, morte, etc. Na minha família houve
um problema de seqüestro e - ja falei isto aqui
várias vezes - quem sente na própria pele é que
sabe o que isso significa. Acho importante fazer
referência à questão da droga; do contrário, o
Código Penal poderá passar ao largo. Será mais
eficaz incluirmos esse crime na Constituição. Concordo plenamente com o nobre colega que suqere sua inclusão no artigo que se refere ao aborto,
pois o tráfico de drogas é um crime horrendo,
que se alastra pelo País e, portanto, precisa ser
combatido.
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES No Item VII do Relatório já está mserido o que
queremos:
"A integridade física e mental e a existência
digna; a tortura e o tráfico de tóxicos constituem
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de anistia,
substituição ou suspensão da pena, ou livramento
condicional, ou prescrição, na forma da lei."
Poder-se-ia acrescentar - aliás. há uma ernenda de minha autoria nesse sentido - não só o
tráfico, mas também a produção de drogas.
O SR. RELATOR (Darcy. Pozza) - São ponderáveis todas as observações dos Srs. Constituintes, mas gostaria de destacar que, até por consenso desta Subcomissão, o capítulo está sendo
elaborado de forma analítica. Se fôssemos fazê-lo
de forma sintética, evidentemente colocaríamos
os direitos naturais e fundamentais do índíviduo
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como sendo a vida, a segurança, a liberdade e
a propriedade - sem nenhum acréscimo, praticamente.
Acho, assim, que o Sr. Presidente tem toda
a razão e, de igual modo, os Srs. Constituintes,
quanto à necessidade de a discriminação dos crimes inserir-se no Código Penal. Mas nós os estamos colocando como aqueles que atentam contra a vida. E parece-nos importante que os coloquemos aqui, para que no Código Penal realmente sejam respeitados.
Gostaria, então, de dizer aos Srs. Constituintes,
e ponderando as argumentações do nobre Constituinte Narciso Mendes, de que a população está
cansada da impunidade e que essa impunidade
é hoje facilitadapela ineficiência do aparelho policiai. Se as leis fossem cumpridas, evidentemente
não haveria fugitivosque acabam cometendo novos crimes. As facilidades oferecidas por nossos
tipos de punição é que fazem os criminosos voltarem às ruas e praticarem crimes.
No que diz respeito ao tráfico de tóxicos e à
tortura, nós, como bem ressaltou o Constituinte
ElielRodrigues, estamos considerando-os crimes
inafiançáveis, "inanistiáveis", digamos assim, ou
imprescritíveis,em termos de substituição ou suspensão de pena e de livramento condicional. Quer
dizer,o condenado por esses crimes terá de cumprir integralmente a pena, sem qualquer concessão da lei.
Para concluir, eu diria que me parece evidente
ganhar adeptos à proposta do plebiscito. E até
eu serei um deles, mas creio que o plebiscito
melhor se inseriria nas disposições transitórias.

o SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra a nobre Constituinte Lúcia Braga.
A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Em
primeiro lugar, quero congratular-me com o
Constituinte Darcy Pozza pelo brilhante e democrático relatório,que realmente acolheu a maioria
de nossas sugestões.
Concordo inteiramente com S. fr, no que se
refere à pena de morte. Acho que nossas estruturas jurídicas são frágeis, e essa impunidade continuaria em termos até de um bem maior, que
é a vida, irreversível. No que diz respeito à vida,
ainda não temos uma estrutura jurídica que nos
permita, de fato, agir com justiça, haja vista tantos
casos que têm ocorrido no País. Por exemplo,
onde estã o assassino de Ana Udia? Por que somente porteiros, por exemplo, nesses últimos casos de estupro, foram presos?
É um problema muito sério. Adotando-se, portanto, a pena de morte, estar-se-ia incentivando
a políciaa matar pobres, permanecendo a impunidade. Sou, pois, contra a pena de morte.
Acato igualmente as lúcidas ponderações do
Sr. Presidente, no sentido de que não temos de
elaborar o Código Penal, mas a Constituição.
Agora eu gostaria de obter um esclarecimento
com relação ao problema do aborto. Não deixariamos uma brecha se afirmássemos apenas que
o aborto provocado será crime, quando na lei
penal há exceções, que, a nosso ver, deverão continuar a existir?Apresentei, a propósito, emenda
com as exceções para os casos de estupro e de
má formação do feto.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza)- Na verdade,
no que se refere ao aborto, existem as restrições
hoje constantes do art. 126 do Código Penal.

O SRA. CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Eu
pergunto ao Sr. Relator se a Constituição não
as invalidaria.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - O anteprojeto elimina essas restrições.
A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Entendemos assim.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - O relatório
é sensível a sugestões e emendas, que, evidentemente, vamos discutir.
A SRA. CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Seria, então, oportuno incluir essas exceções, como
eu fIZ.
O SR. CONSTITUINTE JAIROAZl- Da última
linha constaria ..... aborto diretamente provocado,
salvo nos casos de estupro e de má formação
de feto".
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Antes
de passar a palavra ao Constituinte José Mendonça de Morais, inscrito para falar em seguida,
comunico à Subcomissão que terei de ausentar-me. Peço, portanto, à Constituinte Lúcia Braga
que me substitua na Presidência desta reunião.
Antes, porém, gostaria de fazeralgumas ponderações. E o faço menos na condição de Presidente, evidentemente, do que na de Constituinte.
Insisto em que não estamos aqui votando o
Código Penal. Conseqüentemente, parece-me
impróprio, do ponto de vista técnico e de nossas
atribuições, inserirmos no texto da futura Constituição uma lista de crimes e respectivas penas,
matéria típica do Código Penal. Este é o primeiro
ponto.
O outro é no sentido de que há uma interpretação distorcida e equivocada da opinião pública
ao defender a pena de morte, julgando fazê-lo
em nome do povo brasileiro. Entendo que o linchamento e a justiça pelas próprias mãos - coisas que se têm testemunhado com freqüência
- refletem muito mais o problema da impunidade aqui assinalado pela Constituinte Lúcia Braga e pelo Relator Darcy Pozza. A questão está
na impunidade. E de que decorre tal impunidade?
De um aparelho judiciário inadequado à realidade
contemporânea. A questão está na reforma do
Poder Judiciário, em fazer com que a Justiça funcione com presteza e eficiência. Não será o fato
de existir a pena de morte que irá desemperrar
a Justiça ou reduzir a impunidade ou a injustiça.
Por último, e como considerações passageiras
- como disse anteriormente, pretendo ir a Plenário participar das discussões - quero lembrar
o que foidito aqui pelo ConstituinteJoaquim Haíckel, sobre a pena de morte e que, parece, já foi
esquecido.
A restauração da pena de morte tem coincidido,
nos tempos modernos, com a implantação de
regimes ditatoriais.Apena de morte voltou à legislação italiana, com Mussolini,voltou à Alemanha,
com Hitler, e voltou ao Brasil, com o AI-S. Há
mais de um século não se aplica essa pena no
Brasil, mesmo quando se encontrava em vigor.
O Imperador D. Pedro 11 sistematicamente comutava em prisão a pena de morte. De fato, foibanida
da legislação brasileira desde 1891, igualmente
com a pena de prisão perpétua.
Esses são pontos que devem ser considerados.
A pena de morte e a prisão perpétua conflitam
com as concepções modernas do Direito Penal.
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O que é a pena? É a vingança da sociedade?
É a punição pura e simples do criminoso? É um
ato de violência contra o criminoso, ou tem um
sentido social, quer dizer, o da possibilidade de
recuperar o cidadão para a sociedade? Aos que
entenderem que a pena é vingança, retaliação
contra o criminoso, digo que há coisas melhores
do que a pena de morte ou do que a prisão perpétua. Há, por exemplo, as penas do Alcorão: a amputação da mão do ladrão, ou de outras partes
do corpo, enfim, mutilações. São penas muito
mais ferozes do que a pena de morte ou de prisão
perpétua. Estaríamos a favor dessas penas e, então, recorreríamos, ao Alcorão,que as prevê ainda
hoje, estando em plena vigência?
Estas, as ponderações que desejava fazer. Não
interpretamos erroneamente os dados da realidade! O problema é que nossa Justiça não funciona.
Não há Justiça no Brasil. E não me refiro ao
que está por trás disso. Há razões para não funcionar a Justiça. Entendo até que esta não funciona
porque não deve funcionar, pois é preciso manter
os privilégiosneste País. O regime militar mexeu
com tudo, menos com a terra e a Justiça - fontes
primordiais do poder. Estes dois pontos nunca
foram alterados. AJustiça permanece sem funcionar porque é inacessível à grande massa do povo
brasileiro- não apenas aos deserdados, aos marginalizados, aos despossuídos de bens econômicos, mas à própria classe média. A Justiça s6
existe para as classes ricas. Qualquer grande empresa tem logo decretada, nos prazos da lei, sua
concordata e assegurados seus direitos. Os ricos
têm Justiça. A classe média e os que poderiam
ser classificados como desprovidos de recursos,
estes não têm Justiça.
Não está ao nosso alcance, nem desta Subcomissão, reestruturar a Justiça. Que não se pense
em alterar a impunidade, o fato de inexistiraparelhojudiciário,ou a disseminação da criminalidade
simplesmente pela restauração, pela ressurreição,
pela recorrência de penas que a consciência jurídica moderna há muito já enterrou.
Estas, as ponderações que eu queria fazer.
Peço à Constituinte Lúcia Braga que me substitua. Não me furtarei, porém, à discussão. Penso,
mesmo, em uma das próximas reuniões, com
a concordância de V. Ex"', participar dos debates
na bancada. E peço desculpas aos Srs. Constituintes por fazer essas considerações na qualidade de Presidente.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUESSr. Presidente, creio que a observação de V. Ex"
é muito válida, mas, ao nos preocuparmos com
o problema da adoção da pena de morte, isto
não significa que se pretenda resolver de vez a
questão da criminalidade,mas apenas colocar-lhe
um freio, para suscitar temor nos elementos maldosos. É este o nosso objetivo.
O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, estou inscrito para
questionar sobre o problema da emenda.
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Com a
palavra o Constitumte José Mendonça de Morais.
O SR.CONSillUlNTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, Sr. Relator e Srs, Constituintes, com relação à discussão do item I do
anteprojeto, apresento uma emenda para a qual
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eu pediria a atenção de V. Ex", eis que a proposição visa conferir maior proteção à vida como
um todo.
Minha emenda trata dos direitos e garantias
individuais. No que se refere à expressão " a
vida, desde a concepção até a morte natural ,
em minha sugestão primeira eu havia colocado
"... desde o primeiro instante da concepção.:"
Aqui eu coloco "... desde a concepção...", competindo à ciência determinar quando se dá a concepção. E todos sabemos -Já está definido cientificamente - que a vida se inicia no ato da junção
cio espermatozóide com o óvulo. Daí eu sugerir
a expressão final "... até a morte natural".
Depois: "Não haverá pena de morte" - concordo - "prisão perpétua, trabalhos forçados",
etc. Quanto à prisão perpétua, estão previstos os
crimes de estupro. E acrescento agora: ". de
assalto ou seqüestro seguidos de morte." E eu
sugeriria uma nova redação: "Serao punidos como homicídio os crimes consumados contra a
vida." Caberá, é claro, à lei ordinária fixar o que
seja crime contra a vida. Aí vem a punição como
homicídio. A redação que eu havia dado antes,
na minha sugestão, era: "... punindo-se como homicídio todos os atentados contra ela." Mas eu
gostaria que fosse" " punidos como homicídio
os crimes consumados contra a vida". "Consumados" significaria no caso de ocorrer morte.
Poderia haver uma discussão muito longa, aqui,
sobre o aspecto processual, criminal e penal. A
tentativa, muitas vezes, está consumada como
tentativa, mas esse termo "consumados" que aqui
coloco significa "acabar com a vida."
Uma das minhas justificativas se baseia no enfoque "não matarás." Este pnncípio - "não mataréis" - existe há milhares de anos, e todas as
re:ligiões o adotam. Há exceções em algumas,
como no caso da legítima defesa. Posso matar
para me defender, quer dizer, minha vida vale
mais para mim do que a vida do outro. Então,
na equivalência de posições, para mim a minha
vida vale mais do a vida do outro que me ataca,
porque a minha corre risco. Esse principio atravessa séculos, e cada vez mais se entranha na
consciência humana, facilitando a convivência
respeitosa entre os seres semelhantes dotados
de inteligência, de vontade e liberdade os homens
e as mulheres. Toda forma de matança precisa
ser rejeitada e evitada. Sua institucionalidade é
um crime maior, porque mais consciente, mais
pensado. Tanto o aborto como a eutanásia e a
pena de morte, praticados contra indefesos no caso, o feto intra-uterino e o paciente terminal
- revelam a crueldade e a maldade dos agentes
e dos autores intelectuais que autorizaram e até
pagaram para matar covardemente seus semelhantes.
ACarta Magna não pode omitir essa afirmação
- acho isto importante.
Por que incluí o assalto? O assalto é um crime
pensado nos mínimos detalhes. O estupro, muitas
vezes, não. O estupro, às vezes, é seguido de morte por pavor, por medo de parte do estuprador,
que teme ser descoberto e, então, mata. Foi o
caso dajovem universitária, ocorrido recentemente, que disse: "Não me mate, eu conheço sua
mulher". Com medo de ser descoberto depois,
o assaltante a matou. Já no caso de assalto, o
criminoso prevê tudo, até a morte. Um esquadrão
de assaltantes bem montado prevê também a
possibilidade de matar, porque nunca há assalto

sem que os agentes estejam armados, e muito
bem armados.
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) palavra o Constituinte Nyder Barbosa.

Com a

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSASr. Constituinte, como V. Ex' vê a situação do
pistoleiro profissional?
O SR CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Acho que ficaremos livres do pistoleiro profissional com a prisão perpétua. Prisão
perpétua, para mim, é a decretação da morte civil
do cidadão e sua eliminação do convivio social.
Agora, quanto ao reforço dessa prisão para que
o preso não saia, não seja liberado, enfim, para
que não haja perdão algum, a lei ordiária deve
adotar medidas nesse sentido. O pistoleiro profissional é o que de mais rejeitável pode haver numa
comunidade.
Acho que, de acordo com o instinto de defesa,
a sociedade tem de ficar livre do criminoso, do
matador. Mas, com base na concepção cristã que
tenho da vida e no respeito que tenho por ela,
creio que não podemos invadir a área de atribuição do ser superior que dá a vida e pode tirá-la,
que é Deus. Não damos a vida; somos instrumentos de sua transmissão. Eu, sozinho, não dou
vida a ninguém; há um concurso da outra parte.
Somos agente de transrrussão da vida Se não
houver a junção dos dOIS elementos componentes da VIda, ela não existirá. E não é a prática
do ato sexual que gera a vida; ele é o meio que
possibilita a transmissão _de vida. A vida é uma
atribuição de um ser superior, que na minha concepção é Deus. Tirar essa vida também só cabe
a Ele - quem a dá pode tirá-la.
O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSASr. Constituinte, quero dizer a V. Ex' que participo
integralmente de seu ponto de vista. Sou, por
exemplo, frontalmente contrário à prática do aborto. Votarei aqui contra a instituição do aborto.
Estou plenamente de acordo em que 05 crimes
de seqüestro seguidos de morte sejam punidos
com prisão perpétua. Acho que mais amplitude
têm, no Brasd, hoje, os crimes de morte praticados
por pistoleiros profissionais. Estamos elaborando
uma emenda a esse respeito, para a qual espero
contar com o apoio de V. Ex's. Entendo que a
prática de tais crimes tem de ser coibida no Brasil.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Para terminar minha intervenção, Sra.
Presidente, Sr. Relator, quero manifestar meu
apoio à emenda relativa a artigo que deve ser
msendo nas disposições transitórias da nossa
Constituição e que diz respeito à realização de
plebiscito para se saber se o povo brasileiro deseja
a adoção da pena de morte.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO AlI te-se V. Ex' um aparte?

Permi-

A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Com a
palavra o nobre Constituinte Narciso Mendes.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Só um instante Sra. Presidente. Vou
conceder um aparte ao Constituinte Jairo Azi.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO AlI - Peço ao
nobre colega que releia a primeira linha de sua
emenda, quando S. Ex' se refere à concepção,
já que, a meu ver, este ponto é muito polêmico.
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O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORA/S- Exato, mas deixo a questão em aberto.
Sei que a ciência já determinou que a concepção
se dá no instante da junção.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO AlI um ponto muito polêmico.

Mas é

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - É a fonte da vida. A vida existe dentro
de uma semente de milho, e pouco importa...
O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAlCKELNão acha V. Ex' que a proibição de aborto não
supre a necessidade de V.Ex' colocar a expressão
..... no instante da concepção..."?
O SR. CONSTITUINTE JAIRO AZI - Vamos
admitir que um homem tenha relação com uma.
mulher no período fértil...
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDOÇA DE
MORAIS - Nem sempre há a concepção.
O SR. CONSTITUINTE JAIROAlI- Mas estou
admitindo que ele tenha essa relação no período
fértil. Pressupõe-se que isso vai gerar um feto.
Então, aí, a questão se toma polêmica, porque
até na Medicina há dificuldade, nas duas primeiras
semanas...
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Não sente mais. Hoje, cientificamente,
isto está provado. Eu me louvo na opinião dos
cientistas que pesquisam a vida. Afirmou - e
defender isto em qualquer tribunal - que a vida
está completa na junção do espermatozóide com
o óvulo.
O SR. CONSTITUINTEJAIRO Ali cuto quanto a isto.

Não dis-

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Agora, o suporte da vida. o corpo,
está em formação até os 9 meses.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO AlI - Não é
o ponto que estou discutindo, porque é correto.
É muito difícil, até para a Medicina, na primeira
e segunda semanas, diagnosticar, inclusive, se
há vida, ou seja, se, em conseqüência daquela
relação sexual foi gerado um feto. Até os exames
que se fazem hoje não possibilitam resultados
defintivos até trinta dias. Na primeira e segunda
semanas é muito difícil diagnosticar se há vida.
Aí teríamos de questionar o problema do bebê
de proveta, ou o crime em se destruir um óvulo
- de uma proveta - que reuniu a um espermatozóide. Como iríamos disciplinar essa questão?
É algo muito polêmico.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE'
MORAIS - Como vamos explicar a concepção
in vitro, quando já se guarda o óvulo...
O SR. CONSTITUINTE JAIRO AlI seria crime quebrar a proveta?

Então,

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORA/S - ...fecundado para implantar depois
em uma mãe daí a três meses, daí a um ano?
A vida está completa.
O SR. CONSTITUINTEJAIRO AlI - Correto.
Não discuto quanto a isto. Só discordo da oportunidade de se aplicar a lei. Como o Juiz iria aplicar
essa lei tão polêmica, que suscita tantas dúvidas?
A mulher deveria, então, depois da relação sexual
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num período fértil, pressupor que estivesse grávida.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Nem sempre.
O SR. CONSTITUINTEJAIRO AlI - Se a relação ocorrer no período fértil, pressupõe-se, no
caso, que ela esteja grávida. Ouça bem: no período fértil. A mulher tem um período fértil, repito,
e pressupõe-se que, se ela tiver, naquele período,
relações sexuais, estará grávida. Então, para qualquer coisa que aconteça com esta mulher, o crime
é considerado em dobro.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Vamos encerrar este assunto, porque
V. Ex' não irá convencer-me, nem eu irei convencê-lo.
O SR. CONSTITUINTEJAIROAlI - Não quero
convencê-lo, nobre colega. Quero convencer-me.
Acho que a vida se institui no momento em que
o espermatozóide se une ao óvulo. Agora, quero
convencer-me sobre como poderíamos legislar
sobre esse assunto.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Para terminar, eu diria apenas que
a expressão "o instante da concepção" tem de
constar na Constituição. Senão, haverá fórmulas
escapatórias, ou seja, iremos permitir a morte de
pessoas inocentes como fórmula escapatória.
Gostaria de pedir aos companheiros que a vida
fosse respeitada dentro desta ótica, a da defesa
universal.
O SR. CONSTITUINTEJAIROAlI - Caro colega, existe uma proposta da SI" Presidente - não
sei se o companheiro estava presente - para
se modificar o item I do anteprojeto, que seria
redigido da seguinte forma: "Será punido como
crime o aborto diretamente provocado, salvo nos
casos de estupro e má formação".
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Infelizmente, não concordo, de forma
alguma, em matar, alguém, ainda que a forma
de geração tenha sido criminosa, por meio de
estupro. Se uma filha minha for estuprada e ficar
grávida, terá o meu apoio para conceber e dar
à luz ao filho. Tenho sete filhas e somente uma
é casada. Vejam bem o rísco de minha afirmação.
Mas ela é consciente. Minas filhas sabem de minha posição.
O SR. CONSTITUINTEJAlZO AlI - E V. Ex"
correria o risco de deixar que ela gerasse um
monstro, um ser teratológico?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Não tem importância. Quanto ao
monstro, a natureza decidiria.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO Ali - Vamos
supor que a mãe seja acometida de rubeóla. Oitenta por cento das mulheres acometidas de rubéola têm filhos teratológicos.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - E se uma delas estiver entre os 20%
que se salvam?
O SR CONSTITUINTEJAIRO AlI- É o risco
que se corre.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Prefiro conviver com um monstro a
matá-lo antes de ter direito a conhecer a vida.

A SR' PRESIDENTA(Lúcia Braga) - Na qualidade de eventual Presidenta, nós nos reservamos
para discutir esta emenda na próxima reunião
plenária. Gostaríamos de expor nossa posição
quanto à matéria, de defesa dessas exceções
O SR. CONSTITUINTEJAIRO AlI - Estamos
discutindo o Item I. Acho que não deveríamos
passar para outro enquanto não esgotássemos
este. Se V. Ex' deixar para a próxima sessão, teremos de passar para o segundo.
A SR' PRESIDENTA(Lúcia Braga) - Na qualidade de Presldenta, eu não gostaria de me posicionar no momento e, deste modo, eu me reservana para apresentar minha emenda na próxima
reumão. Gostaria de defender essas exceções
com relação ao aborto
Com a palavra o nobre Constituinte Narciso
Mendes.
O SR. CONSTITUINTENARCISO MENDES SI"" Presidente, prezados colegas Constituintes, entendo que nosso dever com referência à adoção
da pena de morte é única e exclusivamente definir
se exrstírá ou não a pena de morte ou se este
assunto deverá ser objeto de um plebiscito popular. Daí a razão por que eu não especifiquei que
crimes são passíveis de pena de morte. Entendo
que Isto deve ser fixado pelo Código Penal, embora eu, pessoalmente tenha citado exemplos em
que, a meu ver, caberia aplicar a pena de morte.
Por outro lado, gostaria de lembrar que o nobre
Relator Joaquim Haíchel, em proposição que instituía a pena de morte, justIficava sua não-aplicabilidade, dizendo que a instituição da pena de
morte, infelizmente, coincidia com regimes arbitrários e violentos. No entanto, citava dois exemplos que contradiziam sua justificativa. O prímetro
era o fato de que a mais recente instituição da
pena de morte no Brasil se deu em pleno regime
militar. S. Ex" esqueceu-se, porém, de dizer que
sua abolição também se deu naquele período revolucionário. O nobre Constitumte utiliza-se do
argumento do regime arbitrário para justificar a
introdução da pena de morte, mas não se lembra
de que ela foi abolida no contexto do próprio
sistema revolucionário. E muito mais forte fica
o argumento quando ele lembra que, no Paraguai,
o ditador Stroessner acaba de abolir a pena de
morte para crimes políticos. Ora, se a abolição
ou a instituição da pena de morte tivesse alguma
ligação direta com regimes autoritários, pareceme que um ditador - o mais antigo do planeta
- poderia abdicar da pena de morte para qualquer outro crime, menos para os de natureza eminentemente política. E lá, no Paraguai, foi exatamente o ditador Stroessner quem aboliu a pena
de morte para os crimes de natureza política
O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMHAlCKELTalvez por ele saber que não necessitava fazer
um processo e matar alguém com um pelotão
de fuzilamento, bastando apenas exterminar, como é prática nos regimes de força, nos porões
de tortura e de extermínio.
O SR. CONSTITUINTENARCISO MENDESExatamente. Mas a pena de morte no Paraguai
continua para crimes de outra natureza - estupros, sequestras, assalto à mão armada, seguidos
de morte. Como disse a nobre Constituinte Lúcia
Braga, quando estava no plenário, estaríamos
conferindo à polícia o direito de matar. Parece-me
que isso não procede, porque quem vai definir
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sobre a aplicação da pena de morte é a Justiça.
A polícia está matando hoje A decisão sobre a
quem cabe fixar e sobre quem sofrerá o instituto
da pena de morte vai ser definida pela Justiça,
assegurados todos os recursos ao condenado ou possível condenado. A deficiência que existe
hoje, parece-me, é do aparelho prisional. E há
um exemplo que gosto de citar. Diz-se que a deficiência das prisões não permite que o condenado
cumpra integralmente sua pena. É bom lembrar,
a propósito, que os crírrunosos que pertencem
a extratos sociais economicamente sofisticados
agem como o Escadinha: ele estava preso na
llha Grande, com toda a segurança. Mas um helicóptero, de repente, apareceu e retirou-o lá de
dentro.
Parece-me, pois, que há necessidade de se instituir a pena de morte. Não a estou defendendo,
já que minha proposição não visa à defesa nem
à condenação de pena de morte, mas, simplesmente, deixar a cargo da sociedade essa definição. Ao falar em pena de morte, não se pode
jamais esquecer que, por exemplo, no caso de
um pai de uma criança de seis ou sete anos sequestrada, estuprada e morta por um assassino,
a não-instituição da pena de morte o obrigará,
certamente, a praticar um crime de forma talvez
mais arbitrária do que se instituíssemos a pena
de morte no Brasil e os Tribunais pudessem Julgar, convenientemente, a ação criminosa desse
bandido.
Esta é a minha posição.
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Peço licença ao Plenário para responder ao nobre Constituinte Narciso Mendes.
Em nossa proposta referimo-nos príncipalrnente à necessidade de uma mudança em nosso
sistema jurídico. Isto é o mais importante, já que
ele é frágil e, muitas vezes, injusto. Foi por isso
também que me referi ao perigo de se fortalecer
essa instituição. Há, inclusive, a questão da polícia
Não podemos omitir o fato de que nossas policias
possuem, em seus quadros, criminosos, pessoas
que, Inclusive, praticam os crimes a que V. Ex"
aludi.
Então, isso seria uma maneira de fortalecer essa instituição.
O SR. CONSTITUINTE NARCISOMENDES Que merece a pena de morte.
A SR' CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Seria
uma maneira de fortalecer a impunidade, do ponto de vista social, enquanto o pobre seria exterminado, seria punido, e outros, mais afortundados,
continuariam impunes. Creio que não estamos
preparados para decidir sobre algo tão importante
como a vida humana. A pena de morte é irreversível. Seria, portanto, uma injustiça cometida contra a vida humana. Seria algo irreversível, repito.
Não podemos arriscar a vida humana. E não seria
a pena de morte que faria com que deixasse de
haver a impunidade. Pelo contrário, é uma faca
de dois gumes!
Trata-se de assunto muito delicado e muito
sério. Por isso é que nos referimos à fragilidade
de nossas estruturas jurídicas.
O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM HAlKEL Sr' Presidente, como fui o autor da emenda ao
Anteprojeto do Relator que deu ensejo a toda essa
discussão, gostaria de retomar a palavra para fazer
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um pequeno balanço, eis que temos, ao mesmo
tempo, o Constituinte Narciso Mendes, que admite a pena de morte nos casos de estupro e
nos casos previstos na emenda do Constituinte
Amaral l'Ietto, e o Constituinte José Mendonça
de Morais, que não admite a pena de morte, de
forma al\;lUma, até mesmo quando não se possa
ter a certeza de que há vida. A despeito do que
afirmou nosso Presidente, o Constituinte Antonio
l~ariz, ou seja, que esta Subcomissão se preocupa
com a fixação de penas, permito-me discordar
novamente de S. Ex', porque acho que nos preocupamos com o dia-a-dia da sociedade. Trata-se
da vida das pessoas no Brasil. Por exemplo, uma
criança de sete anos que seja estuprada ou morta,
ou a filha de alguém que seja estuprada e venha
li conceber um ser não-desejado, não querido,
tudo isso está no nosso dia-a-dia Fazendo um
baIanço de tudo isso, a impressão que me fica,
computando todas as opiniões, é que do item
I do Anteprojeto do nobre Relator deve constar
as penas que não haverá no Brasil - ou seja,
não haverá pena de morte, de prisão perpétua,
de trabalhos forçados, de banimento, de confisco
-- ressalvadas a pena de morte ou a de prisão
perpétua, dependendo do parecer finaldo Relator,
nos casos que a lei estabelecer.
Não sei se me fiz entender Concordo com a
ponderação do Constituinte Nyder Barbosa, no
tocante ao crime de encomenda, ao assassinato
por encomenda. Acho também que deve ser previsto em nossa Carta.
O SR CONSTITUINTE JAIRO AZI - Existe
outro aspecto que não está abordado aqui e que
é atual. E o inverso do aborto. O aborto se refere
à criança que ainda não nasceu. É com relação
a quem está vivo? São direitos e garantias individuais. Será que o indivíduo tem direito à própria
vida? Por exemplo, com relação à eutanásia, fiquei
surpreso ao ler nos jornais que, ao que parece,
na Holanda estão admitindo a eutanásia nos portadores de AIDS Se não me enqano, já houve
sete ou oito casos de eutanásia. Como médico,
sou contra, porque não existem remédios contra
a AIDS, no momento, mas, daqui a vinte e quatro
horas ele poderá aparecer. E um assunto atual.
O SR. CONSmUINTE JOAQUIMHAlCKELAcho que a pessoa pode dispor de sua própria
vida
O SR. CONSTITUINTE JAIRO AZI está admitmdo a eutanásia!

V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAlCKELBem, o SUicídio depende de cada pessoa.
O SR. CONSTITUINTE JAIROAlI- O suicídio
já é outra coisa, é diferente.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAlCKELIsso vai gE~rar outra polêmica, como no caso da
pena de morte ou do aborto Se temos o direito
de Ir e vir, temos o direito de decidir sobre nossa
própria vida. Acho cruel é um ponto de vista pessoal e jamais iria trazer...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS -. Temos o direito de, se existir ou não ..
O CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKEL Gostaria de explicar a questão da eutanásia.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO AZI - Mas é
um direito do indivíduo o dispor de sua própria
vida? O suicídio é um direito?

O SR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sena um egoismo muito grande eu
entender, por exemplo, que minha vida é só minha
e que eu faço dela o que quero. A vida nos é
dada como um dom sagrado, um bem repartivel
e repartido. Então, não posso dispor da minha
existência e terminá-Ia. Senão, estaremos, antecipadamente, legislando para homologar o suicídio,
o extermímo da vida num momento de loucura,
'!1 Ultas vezes sem consciência. E aquele que pratica a morte contra si próprio está praticando o
prôprio homicídio-suicídio, isto é, matar a si própno.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Mas eu pergunto ao colega: E com
relação à eutanásia? Não seria o SUicídio, no caso;
seria a eutanásia.
A SR' PRESlDENTA (Lúcia Bragél) - Com a
palavra o Sr. Relator, Constituinte Darcy Pozza.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Na emenda
de V. Ex', onde se lê "I - a vida, desde a sua
concepção até a morte natural", elimina-se qualquer possibilidade, inclusive de eutanásia.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Mmha proposta é essa
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAlCKELIsso não impede que o individuo possa decidir
sobre sua vida.
O SR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - O que é mais cruel é uma pessoa
passar anos e anos ligada a um aparelho, sem
a menor esperança de vida, fazendo sofrer os
familiares.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMHAlCKELO indivíduo deve decidir sobre sua própria vida.
Se nós dermos direito a tudo aqui, inclusive à
vida, por que vamos tirar a propriedade de uma
pessoa resolver se sofre ou fica viva?
O SR. CONSmUINTE JAIRO AlI democrático.

É mais

O SR. CONSmUINTE JOAQUIMHAlCKELÉ lôgico! A pessoa deve decidir, ou seja, se tiver
esperança de que um dia vai conseguir sua cura,
ficará ligada aos aparelhos o tempo que a medicina permitir. Nobre Deputado, sei que parece
cruel. No entanto, pior seria impor a uma pessoa
que não quer viver, por não ter mais esperanças
na vida, uma maneira cruel de viver, ligada a mil
botões e aparelhos.
O SR. CONSmUINTE JAIRO AlI - Nobre
colega, isso é muito relativo. Enquanto há vida,
há esperança. Basta dizer que nos Estados Unidos
existem cadáveres congelados há mais de cinco
anos, na esperança de que a ciência chegue ao
ponto de ressuscitá-los.
O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAlCKELNão nego o valor da ciência.
Bem, vou retomar minha linha de raciocínio,
fazendo o possível para não tocar mais em nenhum tema polêmico - embora todos os assuntos desta Subcomissão me pareçam polêmicos.
Pelo que foivisto- acho que o único Deputado
que falta manifestar-se é o nobre colega José
Fernandes, do Amazonas - a maioria dos presentes é contra ou a favor da pena de morte ou
da prisão perpétua. E esta é a dúvida de nossa
Subcomissão. Todos parecem ser favoráveis à

adoção de uma ou de outra pena, nos casos aqui
citados: tortura, tráfico de entorpecentes, estupro,
assalto, ou melhor, roubo - o crime do assalto
não está cominado no Código Penal - e crime
de mando, seguidos de morte.
Então, esse enxugamento que estou tentanto
fazer para o Relator e para a assessoria, visa apenas definir o posicionamento de nossa Subcomissão. Se vai constar na letra da Constituição
ou na letra do Código Penal, é questão até irrelevante, contanto que conste. Apopulação brasileira
espera desta Constituinte uma posição imediata
quanto a essas questões.
Não sei se mais algum Constituinte gostaria
de debater o assunto. Infelizmente, vou ter de ausentar-me, por movito de doença na minha família. Assim gostaria de pelo menos ler minhas outras proposições de emenda, para que delas o
Plenário da Subcomissão tome conhecimento.

A SRA. PRESIDENTA(Lúcia Braga) - Algum
dos Srs. Constituintes deseja acrescentar algo à
discussão em pauta?
Com a palavra o nobre Constituinte Nyder Barbosa.
O SR. CONSmUlNTE NYDER BARBOSA Sr' Presidenta, caros colegas, é evidente que o
problema da eutanásia e da pena de morte poderia ser discutido aqui por alguns anos. Mas, no
que diz respeito à eutanásia, parece-me que a
questão não foi esgotada.
Acho que há uma profunda diferença entre eutanásia e a situação do indivíduo que deseja ser
eliminado. No caso da eutanásia, pressupõe-se
que o cidadão esteja inconsciente, ligado a aparelhos, numa vida vegetativa, e que sua sorte esteja
sendo decidida por um médico, ou por uma equipe de médicos, ou - quem sabe? - até dependendo de familiares, como em inúmeros casos
de que temos conhecimento. Os exemplos ocorridos na Holanda, de eutanásia consentida, me
parece totalmente diferente, porque se trata de
pessoas que sabem não ter salvação com a medicina atual e decidem que querem ser elimmadas.
Acho que aí haveria uma grande modificação.
Estou apenas trazendo a matéria ao debate, porque, a meu ver, a eutanásia, no sentido estrito
da palavra, não deve ser permitida. Não posso
aceitar que a sorte de qualquer um de nós, numa
situação dessas, ligado a aparelhos, numa vida
vegetativa, possa ser decidida por terceiros. Mas,
invertamos o caso, Sr' Presidenta. Se um de nós
souber que está condenado e decidir por sua própria eliminação, parece-me que o problema é totalmente diferente.
Concordo com nosso colega em relação a essa
parte. Não entendi bem se S. Ex' defende também
a instituição de eutanásia stricto sensu.
Eram os aspectos que desejava trazer ao debate, pois minha posição é de condenação veemente à instituição da eutanásia, embora, com relação
a eutanásia consentida pela própria pessoa interessada, eu pense o contrário. Deste modo, aceitaria debater o assunto.
Estas, as minhas considerações.
ASR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Peço permissão ao Plenário para manifestar minha opinião.
A meu ver e como disse o Sr. Relator, Constituinte Darcy Pozza, trata-se de direitos e garantias
individuais - no caso, o direito à vida. Aí. preser-
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va-se a vida, mas não se radicaliza. No entanto,
na forma proposta pelo nobre Deputado José
Mendonça, ou seja, "... desde o início da concepção até a morte natural", seria radicalizar. As nuanças tão oportunamente referidas pelo nobre Constituinte Nyder Barbosa seriam orrstídas, por exemplo, na opção pessoal da eutanásia. Com a proposta do Deputado José Mendonça, essa exceção
seria omitida. Então, gostaríamos de expressar
opinião a favor da forma sugerida pelo Sr. Relator,
que dá margem a disciplinamento posterior na
lei ordinária.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL-

Sr', Presídenta, volto a requerer a V. Ex' que me
permita a leitura dos outros pontos.
O SR CONSTITUINTE JAIRO AlI - Permita-me V. Ex', apenas para ordenar os trabalhos
e para que possamos sair daqui com o artigo
aprovado. Trata-se do item I. Pelo que vejo, além
do plebiscito tena de haver uma emenda. "Acrescente-se ao item I o seguinte:
".. crime de mando, assalto seguido de morte,
aborto, salvo nos casos de estupro ou má-formação..."
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Gostaria
de esclarecer ao nobre Constituinte que, não havendo número para deliberação, a questão será
votada posteriormente.
O SR CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKELNão sei como decide a Mesa, mas acho que este
assunto pode ser acatado e depois votado em
plenário.
A SR' PRESIDENTA (LÚCia Braga) - É Justamente esta a nossa ponderação. Na próxima reunião se votana a matéria.
Concedo a palavra ao Constltuinte José Fernandes, que a está solicitando para uma questão
de ordem
O SR CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDESEntendo que não há votação agora. De acordo
com o calendário distribuído, a votação seria nos
dias 23 e 24.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO AlI dar tempo.

Não vai

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDESNão podemos votar, porque ninguém conhece
as emendas ainda. Naquela época é que as emendas poderão ser destacadas para serem votadas
as sugestões do Relator e dos Constituintes Estamos, agora, em fase de discussão
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - A Mesa
acata a ponderação de V. Ex' Então, nós nos prenderemos apenas à discussão das maténas.
Algum dos Srs. Constituintes gostaria de acrescentar algo sobre o tema em pauta?
Concedo a palavra ao Constituinte Joaquim
HaickeI.
O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAlCKELSobre o tema em pauta, nada tenho a acrescentar.
Ainda não foi esgotada a matéria, mas acho que
poderíamos passar a outra discussão.
A SR' PRESlDENTA (Lúcia Braga) - Exatamente sobre isso queria consultar o Plenário. Alguém deseja acrescentar alguma sugestão? (Pausa.)
Esgotado o assunto, passaremos a outra discussão.
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Concedo a palavra ao Constituinte Joaquim
HaickeI.
O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAlCKELEu teria mais três propostas, sendo uma emenda
de redação, que deixarei para o final
A primeira é a seguinte:

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKELExato. Se essa emenda for aceita da forma que
sugeri, não sei se será suficientemente forte para
mudar a lei atual, no que diz respeito à perda
de direitos crvís, de quem alegar imperativo de
consciência.

"Modifique-se o item XII do Anteprojeto,
cuja cláusula final passará a constituir matéria do item XIII, fazendo-se a enumeração
dos demais itens com a seguinte redação:
"XlII- E assegurado o direito de alegar
imperativo de consciência para eximir-se do
serviço militar, salvo em tempo de guerra,
quando o indivíduo que alegou o motivo de
consciência deverá prestar serviço útil à comunidade, na forma da lei."
Na minha modesta justificação, digo que o imperativo de consciência pode ser alegado por
qualquer indivíduo, tenha ou não alguma crença
religiosa. Não se confunda consciência com crença. O descrente também deve ter a liberdade de
consciência. A pr6pria liberdade de crença pressupõe existir a liberdade de não-crença. O imperativo de consciência deve ser suficiente à isenção
do serviço militar em tempo de paz. Concordamos
que em tempo de guerra o indivíduo deva prestar
serviço útil à comunidade, mas não, necessariamente, de caráter militar ou paramilitar.
Segundo fui informado, a alegação de imperativo de consciência tem sido praticada apenas
por alguns mdivíduos que têm determinado tipo
de religião, como os m6rmons e os Testemunhas
de Jeová. O que vejo é que se favorecem os mórmons e os Testemunhas de Jeová, em detrimento
daqueles que, simplesmente, não sendo belicistas
não querem servir ao Exército.

o SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Teremos
o prazer de analisá-la, apreciá-Ia e, com a devida
consideração, aperfeiçoá-la.

Poderia alguém sugerir que se Instituísse o sermilitar facultativo. Porém, acho que o Brasil
talvez não esteja preparado para essa facultatividade. Não sei se facultar esse direito sena mais
acertado do que possibilitar àqueles que não querem servir ao Exército, ou às Forças Armadas
como um todo, eximlrem-se, alegando imperativo
de consciência. Acho que isso deve estar presente
não apenas para beneficiar membros de determinada religião ou qualquer outra pessoa que pense
de forma diferente em relação ao serviço militar.
J;lão sei se fui bem entendido pelos colegas.
E minha sugestão.
VIÇO

A SRA PRESlDENTA (Lúcia Braga) - Consulto o Plenário: algum dos Srs. Constitumtes gostaria de pronunciar-se sobre o tema em pauta?
Concedo a palavra ao Relator, Constituinte DarcyPozza.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Com todo
o respeito ao nobre Constituinte, acho que o texto
está claro. Alguém poderá alegar o imperativo
de consciência por determinado motivo. É evidente que a lei que vai definir os motivos poderá
Isentá-lo ou não do serviço militar, mas sempre
impondo a obrigação de prestação de serviço alternativo civil.
O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAlCKELPelo que fui informado - não era grande conhecedor da matéria - o cidadão mórmon ou testemunha de Jeová perde seus direitos civis, quando
alega imperativo de consciência.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Pela legislação atual.

A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Concedo a palavra ao Constituinte Eliel Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Quanto ao item XII, que diz "a prática de culto
religioso que não fira a dignidade da pessoa humana e não contrarie a moral e os bons costumes", creio que nosso cornpenheiro, o Constituinte José Fernandes, tem algo a dizer em nome
da bancada evangélica desta Subcomissão.
A SRA. PRESlDENTA (Lúcia Braga) a palavra o Constituinte José Fernandes.

Tem

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDESAlgumas Constituições remetem à liberdade. Depois vêm as condicionantes, que podem, inclusive, ser examinadas na lei ordinária, com vistas
à fiscalização do Estado. Normalmente, as Constituições ou trazem referência à ordem pública e
aos bons costumes ou à moral e aos bons costumes. As européias, por exemplo, fazem mais referência à moral e aos bons costumes. Hoje, inclusive, vou ler um trabalho do Procurador Paulo
Figueiredo, que fez um estudo comparativo dos
direitos e garantias individuais em cerca de oitenta
Constituições. A expressão moral e os bons costumes" é mais comumente usada, porque é possível
identificar, na sociedade, o que são bons costumes. Por exemplo, a minha religião batiza nos
córregos Isso já é costume religioso desde o início
do seu trabalho. Então, nada impede que se faça
aquela reunião, à beira do córrego, para fazer o
batismo. E bom costume, ou é costume da religião
Para minha surpresa, encontrei no anteprojeto
dos Notáveis a expressão - nesse relatório, somou, mas o citado anteprojeto abdicou das palavras "moral" e "bom costume" - "dignidade da
pessoa humana". A primeira vista, não parece
estranho que se faça referência à dignidade da
pessoa humana. Porém, o culto já é uma natureza
de exame pr6pno. Há lugares em que o indivíduo
sofre a sanção da sociedade por ser protestante
e há outros em que ele a sofre por Ser cat6lico.
Por exemplo, nosso companheiro José Mendonça, que é católico, foi objeto de risos em virtude
de colocações que fez - isso foi, inclusive, veiculado pela imprensa. Estão indignificando a pessoa
de S. Ex', mas isso é problema dele. Se ele quer
seguir sua religião e defende aqueles princípios,
isso é problema dele. Não se tem de questionar
se isso é digno ou indigno para um Deputado,
por que a dignidade da pessoa é exatamente a
sua individualização.
Por exemplo, o meu filho, que tem dez anos,
se decidir sair à rua despido, o problema é dele,
porque ele, com essa idade, pode achar certo
andar despido na rua. Eu não. Tenho de examinar.
O que é digno para ele não é digno para mim.
Como isso é subjetivo e inerente a cada pessoa,
não poderíamos fazer referência, porque aí esta-
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ríamos criando um padrão de dignidade que seria
examinado pela sociedade. E esse padrão seria
imposto a todas as religiões. Uns, por exemplo,
que têm um ritual um pouco mais avançado, poderiam estar sendo considerados indignos, de
acordo com o padrão exigido para um juiz, um
deputado, um governador, um prefeito e assim
por diante.
Então, vou propor a retirada da expressão "dignidade" e fundamentá-Ia mais, ficando "a moral
e os bens costumes", já que a subrmssão à moral
e aos bons costumes é exigência do próprio aparato jurídico, para que o Estado se constitua e
para que haja a sanção, o "deve ser" da sociedade.
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Tem a
palavra o nobre Relator, Constituinte Darcy Pozza.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Creio, Sr.
Constituinte, que em princípio, não há qualquer
objeção maior à emenda de V. EX' porque, na
verdade, dignidade da pessoa humana é algo subjetivo. Mas gostaria que V. EX' me respondesse:
quanto às confissões religiosas, que têm seus
adeptos, estes não têm conhecimento antecipado
daquilo que pode ou não ferir sua dignidade?
O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDESSão convicções pessoais. Por isso, alguns têm
vergonha de ser crentes, por exemplo, ou de andar
'com a Bíblia Mas isto é um problema pessoal
de cada um.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) não ferea dignidade deles?

Aí, então,

O SR. ,CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDESAo dignidade é análise deles - deles e da sociedade. Quando se remete à sociedade, ao Estado,
está-se padronizando a dignidade. A pessoa é que
tem de ter responsabilidade. Se achar que determinado comportamento é indigno, é problema
seu. Ela é que tem de examinar esse comportamento corno fiel, assim como examinamos se
elevemos ser católicos, protestantes ou espíritas.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKELSr. Relator, a ponderação de subjetividade levantada para a expressão "dignidade da pessoa humana" é Clara, mas acho que, ao se utilizar a
íxpressão "dignidade da pessoa humana" pretende-se prevenir o exagero daquelas seitas religiosas
flaqelantes, daquelas religiões que exploram a
pessoa humana na sua mais crua essência de
pessoa humana. Religiões e seitas, por exemplo,
com a do Sr. Jim Jones. É a isto que a expressão
se refere.
O SR. CONSmUINTE JOSÉ FERNANDES-

"J não se trata de dignidade, mas de bons costumes - se não é costume da sociedade. Li, por
exemplo - e já citei isto - , que certa pessoa
incorporou um espírito e tocou forfl> no imóvel
de outra pessoa. Evidentemente, se isto ocorreu,
a própria censura da sociedade e os bons costumes não aceitam que alguém, em nome de uma
religião, cause incêndio. Então, os bons costumes, que são claros, que representam os intuitos
da sociedade, punem esse tipo de comportamento.

o SR. CONSmUINTE JAIRO AlI -

Nobre
Constituinte, permita-me apenas uma indagação,
para fins ele esclarecimento.
Há algum tempo, os jornais publicaram que
apareceu um cidadão, praticando culto a Satanás,

ao Diabo. Como se inseriria tal caso nesse item?
É atentado à diginidade humana? Ou ele tem
direito a fazer isso?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDESSe ele pratica o culto a Satanás e não fenr a
ninguém ou não sair batendo em ninguém, não
atentar contra a ordem pública e uma série de
coisas, é problema dele.
O SR. CONSmUINTE JAIRO AlI não é atentado à dignidade humana?

Mas isto

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKEL E também à moral e aos bons costumes?
O SR. CONSmUINTE JOSÉ FERNANDESSe proibirmos o cidadão de praticar o culto a
Satanás, iremos avançar e proibir também alguém de fazer macumba, aquele que come galInha etc. Daí a pouco, iríamos proibir a minha
religião, porque incorpora o Espírito Santo, fala
em nome do Espírito Santo. E, de censura em
censura, iríamos terminar chegando aos carismáticos da Igreja Católica, e assim por diante.
O problema é o seguinte: a sua liberdade termina onde começa a dos outros. Tudo deveser
liberado ao indivíduo, desde que seu comportamento não fira a sociedade. Se a pessoa apenas
propaga que o Diabo é Q maior, o problema é
dela. Só vai adotar isso quem realmente aceitar
que o Diabo é o maior.
O SR. CONSmUINTE JAIRO AZI - Ele vai
induzir a sociedade, vai convencê-Ia disso.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDESO problema é nosso, já que não concordamos
com a idéia dele.
É por isso que a sociedade deve ser pluralista,
para nos opormos a pessoas assim. Veja V. Ex"
que, se fôssemos seguir por esse caminho, Lutero, por exemplo, e a Inquisição teriam de ser justificados. Quando Lutero levantou uma contradição
em relação ao catolicismo, foi considerado o próprio Diabo, foi excomungado como adepto do
Diabo. Então, para a sociedade de seu tempo,
Lutero seguia uma outra orientação, um outro
Deus, até negava as imagens.
Se estamos aqui falando em liberdade, temos
de saber que a liberdade deve ser aquela que
não fere os direitos da sociedade, seus bons costumes e até sua moral.
O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAlCKELFaço outra interpretação da expressão "dignidade
da pessoa humana". Não acho nem um pouco
indigno a pessoa sair com a Bíblia debaixo do
braço ou o fato de algumas religiões proibirem
que se use manga curta, ou proibirem bebida
e dança. Não acho indignas, de forma alguma,
para a pessoa humana, essas práticas, desde que
a pessoa se compenetre, tenha consciência de
que é isso que ela quer. Mas não vejo necessidade
de se tirar do texto proposto no anteprojeto a
expressão "dignidade da pessoa humana". Acho
que acrescenta algo em relação a essas seitas
caracterizadas pela prática de extrema crueldade
com seus próprios crentes.
O SR. CONSmUINTE JOSÉ FERNANDES-

À primeira vista, a ponderação do nobre companheiro parece até sensata. Trata-se de estarmos
fazendo um capítulo de liberdade e começarmos
a fixar condicionantes, inclusive, que não dizem
respeito ao direito da outra parte. São aceitos a

moral e os bons costumes porque parte do aparato de proteção da própria sociedade. Mas a dignidade da pessoa humana é inerente a cada pessoa, é, digamos, um direito pessoal. Se eu quiser
sair alucinado, fazendo alguma coisa errada, eu
é que serei prejudicado naquilo a que a moral
e 05 bons costumes da sociedade forem contrários. Então, ou a dignidade é supérflua em relação
a isso, ou é uma imposição ao livre arbítrio da
pessoa, no sentido de seguir a religião que achar
que deve seguir ou de proclamar a idéia que achar
conveniente.
Por isso, estamos discutmdo a questão da liberdade. Desde que se respeitem a moral e os bons
costumes, quer dizer, desde que seja respeitado
o direito da sociedade, não vejo problema. A dignidade não é o respeito da moral e da sociedade.
Veja V. Ex" que, se eu for, por exemplo, para uma
colônia de pescadores, o que eu puder fazer na
colônia eu não posso fazer no Plenário da Assembléia Nacional ConstItuinte. Então, o conceito de
dignidade, no contexto de uma colônia de pescadores, varia em relação ao do Plenário da Assembléia Nacional Constituinte. Tivemos um companheiro aqui o ex-Deputado Aluízio Paraguassu,
que foi punido porque tirou a camisa na cabine
telefônica. Esse comportamento era considerado
indigno no Plenário. O conceito de dignidade, portanto, varia de local para local, de pessoa para
pessoa.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAlCKELAcho que aí não se trata bem de dignidade, mas
de decoro. Estamos confundindo.
O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDESMas o decoro faz parte da dignidade. O decoro
é dignidade. E exatamente um ato da dignidade.
O decoro parlamentar é algo que diz respeito à
dignidade do parlamentar.
O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAlCKELAcho que a dignidade está sendo confundida com
preconceitos Se o Plenário estivesse pegando fogo e se eu precisasse, por exemplo, tirar o paletó
ou gravata para salvar uma Sr' Constituinte que
estivesse em chamas, o decoro ficaria jogado às
traças.
O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDESMas aí é um fato de dignidade que vana - vejam
V. Ex'" -, inclusive, com relação ao momento,
à necessidade. É realmente o preconceito que
gera a dignidade. Os dois são inerentes; um é
conseqüência do outro.
A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Peço
licença ao Plenário para apreciar esses dois aspectos aqui referidos.
Entendemos que, quando o Relator Darcy Pozza se referiu à dignidade da pessoa humana, S.
EX' quis reforçar a prática da moral e dos bons
costumes, a partir de um critério objetivo, mencionado pelo Constituinte Joaquim HaickeI. O respeito à pessoa humana é um princípio básico.
O respeito não é a parte subjetiva do decoro,
da postura isso é inerente a cada um. Aí se trata,
por exemplo, do respeito implícito em uma seita
relIgiosa que respeite a pessoa humana. É um
critério objetivo que aprofunda o conceito de morai e bons costumes.
É o que eu gostaria de ponderar. Portanto, acho
oportuno manter a expressão.
O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDESPerdoe-me, Sr' Presidenta, mas não é oportuno.

48 Quarta-feira 24

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

Primeiro, V. Ex' falou em critério objetivo. Não
é porém, objetivo, mas subjetivo. Discordo, em
princípio, disso. Segundo, V. Ex' disse que é inerente a cada um. Se é inerente a cada um, é
um direito à liberdade de cada um. Senão, estaremos querendo padronizar as pessoas.
A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Acho
que V. Ex' não entendeu. Eu quis dizer que o
decoro é inerente a cada um. Mas a dignidade,
da forma como ele referiu, é um critério objetivo.
Seria, digamos, o caso de uma seita religiosa que
f1agela e desrespeita. Acho que a expressão, aqui,
viria reforçar esse aspecto.

a dignidade humana, ou é um direito que cada
cidadão tem de cultuar quem quiser?
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKELO nobre ConstituinteJairo Aziconcordará comigo
em que esse dispositivo descarta uma lei ordinária
para dizer qual o culto que fere ou não a dignidade
humana.
O SR. CONSTITUINTE JAIRO AlI haver lei nesse sentido.

Terá que

A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Com
a palavra o Relator, Constituinte Darcy Pozza.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKELPermita V. Ex' um aparte, nobre Constituinte?
Isso não impedirá que fanáticos religiosos continuem professando religiões extremamente indignas da pessoa humana. Acho que isso é apenas um posicionamento dos Srs, Constituintes,
desaprovação a qualquer coisa que fira a dignidade humana. Este é um item, Sr. Relator, que,
infelizmente, será inócuo, porque os flagelamentos ...

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Considero
válidas as observações aqui feitas e a discussão
um tanto polêmica. Parece-me que o item sobre
a prática do culto religioso, "... que não fira a
dignidade da pessoa humana e não contrarie a
moral e os bons costumes", contém a expressão
"que não fira a dignidade humana" com um
acréscimo, pois já estaria satisfeito o desejo do
legislador com a utilização de "não contrarie a
moral e os bons costumes". Esse acréscimo
acrescenta, digamos, mas o fato de tirá-lo não
diminui.
De qualquer forma, é um assunto que será submetido à nossa consideração, com o devido respeito.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDESSe é inócuo, vamos retirá-lo.

A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) a palavra o Constituinte Joaquim Haickel.

O SR. CONSTITUINTE JOAQ{lIM HAICKELNão, vamos preservá-lo em nome da dignidade
humana, a fim de que não sejamos acusados
de não tentar defender a dignidade da pessoa.
Porque os fanáticos continuarão a agir.

O SR. CONSTITUINTE JOAQ{lIM HAICKELNós nos distanciamos um pouco da discussão
de minha emenda, que se referia à alegação de
imperativo de consciência. Gostaria de ouvir a
opinião dos colegas, isto é, se concordam ou se
discordam dele, a fim de que eu possa passar
à emenda seguinte.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDESEstou pegando as palavras que são inerentes à
liberdade de cada um.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDESAcho que, se é inócuo, devemos suprimi-lo. Até
por que o maior mal que se pode fazer a uma
lei é nela inserir dispositivos em que os costumes
atuam contra legem. Se os costumes realmente
são contra isso, não permitem que se examine
a minha dignidade, que é uma liberdade a que
tenho direito, entendo que devemos suprimir tais
dispositivos.
Além disso, não há objetividade. Se houvesse
objetividade... Por exemplo, no caso da expressão
"ordem pública", sou contra, mas ela é objetiva,
definida. Muitas vezes, definida, inclusive, como
direito substantivo e, às vezes, claramente também como direito adjetivo. Aí seria permitido examinar. Mas, quando se coloca algo que pode variar de acordo com a idade ou com o local, é
preciso ter cuidado. Como disse, corretamente,
o ConstituinteJoaquim Haickel, até a minha dignidade pode ser alterada sem sofrer qualquer sanção SOCial No momento em que alguém toca
fogo na Assembléia Nacional Constituinte - tomara que não seja eu (risos) - quem é que realmente vai dizer que eu deva estar submetido a
doutrinas religiosas, que é algo que pode variar
de local, de pessoa, de ambiente, e assim por
diante?
O SR. CONSTITUINTE JAIRO AlI tem razão.

V. Ex'

Qual é o culto - esta é a indagação - que
poderia ferir a dignidade humana? Trata-se de
algo inteiramente subjetivo. Então, em lei ordinária se irá disciplinar que culto poderia ferir a
dignidade humana. É por isso que fIZ, antes, aquela pergunta: o culto a Santanás, ao Diabo, fere

Com

A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Consultamos o Plenário se deseja acrescentar...
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Estou de acordo com o detalhe relacionado à
consciência.
A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) a palavra o Constituinte Narciso Mendes.

Com

O SR. CONSTITUINTE NARCISOf>'\ENDESApóio a proposição do Constituinte Joaquim
Haickel, que fala sobre a liberdade de consciência.
Aproveito também a oportunidade para expor
minha opinião sobre um assunto que já foi também discutido hoje. A questão do aborto. Desejo
deixar registrada minha posição, clara e definida,
com relação ao aborto. Hoje sou absolutamente
contrário à sua institucionalização, como absolutamente contrário sou à sua prática. Mas não posso deixar de dizer, igualmente, que determinados
assuntos, até antipáticos, são discutidos nesta Casa, parece-me, por absoluta irresponsabilidade da
sociedade ou da pessoa humana. Lembro que,
em 1970, esta Nação era saudada como o País
dos noventa milhões de habitantes em ação. Isso,
exatamente há dezessete anos. Hoje somos 140
milhões de habitantes em ação. Em apenas dezessete anos, nossa população cresceu 60%.
Por conseguinte, para que não tenhamos de
voltar, no futuro muito próximo, a discutir a necessidade ou não de implantar o aborto, parece-me
que a sociedade, responsavelmente, tem de cuidar de um assunto que contribuirá para evitar
essa explosão demográfica, ou seja, um planeja-
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mento responsável do crescimento populacional.
Dentro das projeções de um crescimento de 2,4%
experimentados hoje pelo Brasil, iguais às taxas
de crescimento de países como Bangladesh e
Bolívia, no ano 2000 seremos duzentos milhões
de habitantes em ação. Parece-me que nesse momento a ação vai desaparecer por absoluta impossibilidade de nosso crescimento econômico comportar uma Nação como o Brasil, com 200 milhões de brasileiros, na perspectiva do ano 2000.
Creio, assim, que, embora o aborto envolva a
questão do direito à vida - matéria de competência desta Subcomissão - o problema do planejamento familiar deve ser levado à Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, o que já
fiz através de emenda que lá irei apresentar. Deveremos cuidar, e com muita atenção, a partir de
agora, para que o Estado tenha a obrigação de
assegurar à mulher, e somente a ela, o direito
de planejar científica e responsavelmente o tamanho de sua prole. Do contrário, o aborto, embora
um tema profundamente antipático, será tratado
num futuro bem próximo pela sociedade brasileira.
A SRA. PRESlDENTA (Lúcia Braga) a palavra o Deputado José Fernandes.

Com

O SR. CONSmUlNTEJOSÉ FERNANDESParabenizo o Constituinte Joaquim Haickel pela
sua proposta, assim como o Sr. Relator, pois essa
é a velha aspiração de uma minoria na sociedade
brasileira, especificamente as Testemunhas de
Jeová e, salvo engano, os mórmons, bem como
tantas outras religiões ou seitas que radicalmente
professam a não violência. Não admitem que a
pessoa seja policial, não admitem ir à guerra. Os
muculmanos são assim também. Há tempos, eles
advogavam, por exemplo, a tese de que seus
adeptos tivessem liberdade de não servir ao Exército com armas. Eles são antibélicos, não admitem armas. Ocorre, porém, que não podemos
legislar visando casos particulares, só para uma
minoria, temos de legislar de maneira gera/o
Então, acho que a expressão está bem colocada, eis que o imperativo de consciência atingirá
até mesmo aquele que nada tem a ver com religião, mas que acha que não deve participar, vamos dizer, de movimentos ou estruturas armadas.
Era algo muito triste quando, de vez em quando
líamos um decreto presidencial - e ainda hoje
saem esses decretos - retirando o direito de cidadania de várias pessoas. Lê-se a lista e não se
sabe o que aquilo significa. Eram pessoas que
se recusavam a prestar o serviço militar, por imperativo de religião ou de consciência.
Parabenizo, pois, V. Ex', e volto a dizer que faz
parte também da liberdade de cada um decidir
se deve ser belicista ou não. Muito obrigado.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Quero frisar,
nobre Constituinte, que o texto assegura o direito
de alegar-se imperativo de consciência para eximir-se da obrigação do serviço militar, mas não
especifica. É perfeitamente abrangente e o assunto será disciplinado na forma da lei.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDESEstou parabenizando-o exatamente pelo fato de
o texto ser abrangente. Quer dizer, é uma liberdade que hoje afeta as minorias, mas de que
todos poderão desfrutar.
O SR. CONSmUNTE JOAQUIM HAICKELA minha sugestão, Sr. Relator, é apenas no sentido
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de sep,3Elf': it'ôlhl "é as::;egurado o direito de alegar
imperativo de conccíêncía" da prática de culto
religioso O parecer do Relator foi feito de forma
modular e, deste modo, somente aos praticantes
de culto religioso - é o que se poderia supor
- seria assegurado o imperativo de consciência.
Se separássemos os dois aspectos, a redação tornaria o texto muito mais abrangente, até do ponto
de vista processual, pois qualquer pessoa mal-intencionada, que lesse esse item poderia dizer que
estava vinculada apenas ao praticante de culto
religioso.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Permita-me
um aparte, nobre Constituinte. No texto isso está
bem separado.
O SR. CONSmUll'lTE JOAQUIM HAICKELf',hs consta do mesmo item.
O SR. HELATOR (Darcy Pozza) -

Mas não

síqnífica, absolutamente..
O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAICKELComo houve uma sistematização em relação a
matérias específicas - por exemplo, vida, cidadania, igualdade, liberdade, segurança, dignidade,
mregridade física e mental, informações, locomoçê.o no terntório etc., - o mesmo deveria ocorrer
quanto à prática religiosa. Poderia ser interpretada
como um lodo, apenas para se resguardar o direito em relação a outros casos que não o de prática
religiosa.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Mas a redaÇ~IO - quero salientar - não visa o todo. Poderia
até caber outro item, logo em seguida ao XII.
Mas está inc1uídoneste para não termos de proceder a uma longa enumeração. Na verdade, há
uma separação distinta, aqui. Em todo o caso,
é válida sua sugestão.

O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSA Sr' Presidenta, peço a palavra.
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Tem V.
a palavra.
O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSASr' Presidente, Sr. Relator, caros colegas, o ilustre
Constituinte Narciso Mendes acaba de fazer uma
ponderação que considero extremamente oportuna. Parabenizo S. Ex pela lembrança do assunto.
Acho que, nesta Subcomissão, é praticamente
unânime a idéia de que se deve condenar o aborto. Somos, contra o aborto. Ainda não ouvi aqui
wna palavra em favor da adoção dessa execrável
prática no Brasil. Agora, o Constituinte Narciso
Mendes referiu o problema do planejamento familiar e informou que sobre o assunto apresentaria
emenda àl Subcomissão da Farnílía, do Menor
e do Idoso. Ora, SI" Presidenta, se os direitos e
garantias individuais são tratados pela nossa Subcomissão e está inserido no anteprojeto que aborto constitui crime, por que também não ser inserido nele. como direito inalienável do cidadão,
o planejamento de sua família?
Acho que esta matéria, com o devido respeito
à opinião de cada colega da Subcomissão, deveria
ser tratada nesta Subcomissão. Que seja tratada
na parte referente à família, que, creio, se insere
na competência da Comissão da Família. Penso,
porém, que seria mais do que justo e oportuno
que tal matéria fizesse parte dos estudos da Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais, ou
seja, o direito de o cidadão planejar sua própria
família, já que não lhe é permitido - e nenhum
EI{

de nós concorda em que seja instituída a prática
do aborto como limitante da família.
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) palavra o Relator Darcy Pozza.

Com a

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - O item XVII
diz:
"Art. (...) São direitos e garantias individuais:
(...) XVII - a família, reconhecida no seu mais
amplo sentido social, no texto desta Constituição
e da Lei."
Ora, sendo a família tema específico desta Subcomissão, aqui é que se deve legislar sobre planejamento familiar. Até porque nela já se trata de
uma Instituição - a família A quem cabe planejar
o número de filhos? Ao casal.
Parece-me, realmente, que o propósito de V.
Ex", relevante sob todos os aspectos, não é exatamente atribuição desta Subcomissão.
O SR CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKELSr' Presidenta, chamaram-me a atenção para um
aspecto de certa forma um pouco conflitante em
minha proposta de emenda ao item XII. Vou ler,
e V. EX" concordarão comigo - aliás, vou refazer
minha proposta também no mesmo sentido:

"É assegurado o direito de alegar imperativo de consciência para eximir-se do serviço
militar, salvo em tempo de guerra".
A dúvida está na expressão "salvo em tempo
de guerra", quando o indivíduo que alegou motivo
de consciência deverá prestar serviço útil à comunidade, na forma da lei.Acontece que, lendo mais
atentamente - isso quando o indivíduo que alegou motivo de consciência deverá prestar serviço
útil à comunidade... - o que eu quero dizer é
que a pessoa não prestará serviço militar, em tempo de paz, de forma alguma, mas em tempo de
guerra prestará serviço útil à comunidade.
Não sei se dirimi a dúvida do companheiro.
Era apenas isso .. Antes a lei previa que em tempo
de paz houvesse prestação de serviço à comunidades. Aqui acabo com essa prestação de serviço,
ou seja, apenas em tempo de guerra esse indivíduo prestará serviço alternativo à comunidade.
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) V. Ex" gostaria de continuar?
O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAICKELGostaria de passar adiante, a não ser que algum
colega queira continuar.
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) palavra o Constituinte Nyder Barbosa.

Com a

O SR. CONSmUlNTE NYDER BARBOSAA minha intervenção, com a permissão dos ilustres companheiros, é no sentido de alertar à Subcomissão para esse aspecto que está sendo discutido e que considero da maior importância para
a vida de nosso País.
Imaginemos que cada brasileiro, na época da
prestação do serviço militar, alegasse impedimento de consciência para eximir-se dessa obrigação.
Seria o completo esvaziamento das Forças Armadas! Sabemos que, de modo geral, há predisposição do brasileiro no sentido de não prestar serviço militar.
Em geral, não gostamos das Forças Armadas.
Falo por mim, que prestei serviço militar na época
da gilerra, em 1945. O fato é que há uma predisposição dos jovens brasileiros de não prestarem
serviço militar.
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Diante dessa situação, como ficaríamos, com
as Forças Aramadas esvaziadas? Porque, queiram
ou não seus detratores, elas prestam relevantes
serviços ao Pais. Que seria de nós, portanto, sem
as Forças Armadas? Talvez nações muito mais
fracas - citaríamos, por exemplo, o caso do Paraguai, que uma vez invadiu o Brasil - às portas
de Brasília, ameaçassem nossa soberania.
Por outro lado, Sr Relator, há outro aspecto
a ser examinado nesta proposição. No momento
em que se obriga o cidadão à prestação de serviço
civil, há que se lhe dar remuneração, em face
de outro dispositivo constitucional segundo o qual
ninguém é obrigado a trabalhar sem receber a
devida remuneração.
O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAICKELNobre Constituinte. queria apenas dar uma informação a V. Ex" O soldado, o recruta, também
recebe soldo.
O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA Eu chegarei lá, Excelência: sei que ele recebe
soldo, mas é evidente que esse soldo não é compatível com a prestação de serviço civil. Admitamos que um cidadão que seja estudante, ou se
está formando em Engenharia ou Medicina, por
exemplo, queira prestar esse serviço civil em sua
profissão. Então, a Nação teria de dar-lhe um
emprego.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM HAICKELAcho que aí reside a obrigação, por parte de quem
alega imperativo de consciência, de prestar, gratuitamente, serviço à sociedade, em benefício desta.
O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA V. Ex" chegou exatamente aonde eu queria, ilustre
Constituinte. O cidadão que alegar motivo de
consciência para não prestar serviço às Forças
Armadas teria de obrigar-se a um sacrifício. Ele
prestana esse serviço civilsem remuneração, sem
ônus para os cofres públicos. Caso contrário, a
Nação seria obrigada a empregá-lo, e não teríamos empregos nem orçamento para ISSO.
Esta, a matéria que desejavam trazer à colocação, por ser da mais alta relevância para a própria
segurança da Nação brasileira.
O SR. CONSmUINTEJOAQUIM HAICKELAcho perfeita a ponderação de V. Ex" Gostaria
que V. Ex' encaminhasse uma emenda à nossa
emenda, acrescentando a imposição da prestação civil altamente e gratuita, na forma da lei.
O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA Eu o farei, com muito prazer.
A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Com
a palavra o Sr. Relator, Constituinte Darcy Pozza.
O SR RELATOR (Darcy Pozza) - A lei definirá
isso, evidentemente, ao regulamentar toda essa
polêmica. A prestação alternativa de serviço civil
poderá ser estabelecida na forma da lei. Lembramos, por exemplo, aqueles famosos projetos que
existiram, do tipo Projeto Rondon, em que estudantes estagiavam em determinados pontos do
País. E possível que a lei regulamente algo e, no meu entendimento, deve fazê-lo - que poderá, inclusive, ser parecido com essa prestação
de serviço. Não saberia dizer se gratuita ou remunerada. Acredito que regulamente, até, um mínimo de remuneração, compatível ou igual àquela
que hoje se paga aos que servem no Exercíto.
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A SM PRESIDENTA (Lúcia Braga) -A matéria continua em discussão.
Com a palavra o Sr. ConstituinteJoaquim Haickel.
O SR. CONSTIfUINTEJOAQUIM HAlCKELSr"Presidenta, se nenhum colega quiser mais discutir a matéria, gostaria de passar à discussão
de minha próxima emenda ao anteprojeto.
A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Algum
Sr. Constituinte gostaria de acrescentar algo à
emenda em discussão?
Com a palavra o Sr. Constituinte José Fernandes.
O SR. CONSTIfUINTEJOSÉ FERNANDESGostaria de lembrar que sou favorávelà proposta
do Sr. Relator, cooptada pelo Constituinte Joaquim Haickel. Desejo explicar aqui, no entanto,
o que tenho ouvido sobre o caso.
As Forças Armadas, ou pelo menos, boa parte
delas, não são contrárias a que se suprima isso.
Alegam, porém, que se tirarmos o conscrito, faremos um exército profissional, o que seria mais
caro para a Nação. Alegam isso, e deve ser realmente verdade.
Outra argumentação que tenho ouvido, já por
parte da sociedade civil, é de que o conscrito,
de qualquer maneira, integra a força de apoio
das Forças Armadas. E ele vem do povo. Então,
seria uma maneira de tomar as Forças Armadas
mais identificadas com a sociedade, já que o
conscrito, vindo do povo, entra e sai dela.
Do ponto de vista de defesa, de segurança nacional, notadamente no plano externo, não vejo
muita diferença. Isto porque hoje não estamos
mais na época do homem na guerra. Isso ficou
provado na Guerra das Malvinas. Em qualquer
guerra mundial, a partir de agora, a qualidade
tecnológica do armamento e sua capacidade destrutivaé que farão o vencedor. Neste caso, o exército profissional é mais viável, porque seus integrantes se especializam, têm mais competência.
Então, não há qualquer impedimento quanto a
isso.
Aúnica dúvida que tenho é quanto ao problema
do tempo de guerra. Nos Estados Unidos há um
caso, muito famoso, do lutador Cassius Clay,que
mudou o nome para Mohamed Ali, dizendo-se
muçulmano, só para não servir ao Exército. Aí,
conforme disse o Relator Darcy Pozza, deveria
haver punições. Nesse caso, ele perdeu o titulo
de campeão mundial e perdeu também qualquer
direito inerente ao exercício da cidadania, e ao
serviço público americano.
Assim, sou favorável a que deixemos a questão
da consciência, mas em tempo de guerra acho
que se devem criar condições para que a pessoa
tenha algum tipo de obrigação. Em tempo de
guerra não sei como seria se, por exemplo, mesmo defíníndo-se que eu não sirvoàs Forças Armadas e que não pego em armas porque minha
consciência não o permite, em determinado momento, havendo uma invasão do meu País, em
que se cometam crimes bárbaros, eu resolvesse
esquecer meu problema de consciência e entrar
em uma guerrilha ou coisa semelhante.
Acho certo, portanto, que fique ressalvado o
tempo de guerra. A lei ordinária dirá quais serão
as condições em tempo de guerra. Muito obrigado.

A SM PRESIDENTA (Lúcia Braga) a palavra a Constituinte Lúcia Vânia.

Com

ASM CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Desejo apenas reforçar e aplaudir a iniciativado Constituinte Nyder Barbosa. Concordo com as considerações de S. Ex"
A SM PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Consulte o Plenário para saber se algum Constituinte
ainda deseja discutir os temas aqui abordados.
Com a palavra o Constituinte Joaquim Haickel.
O SR. CONSTIfUlNTEJOAQUIM HAlCKELTenho ainda uma emenda a sugerir ao Sr. Relator,
nos seguintes termos:
"Substitua-se a redação do § 11 do item
XXIII do anteprojeto, pela seguinte.
"Ninguém será obrigado a dar testemunho
contra si mesmo.
Ninguém será pressionado a declarar convicção filosófica, credo religioso ou posição
ideológica."
A justificação é no sentido de que, inspirados,
em parte, pela quinta emenda da constituição
americana, queremos impedir que qualquer autoridade obrigue o indivíduoa dar testemunho contra si mesmo, ou declaração de convicção, credo
religioso ou posição ideológica. Isso é mais eficaz
do que simplesmente permitir o silêncio do indivíduo acusado ou réu, conforme proposto no anteprojeto. A quinta emenda da constituição americana talveztenha sido a maior instituição do Direito contemporâneo americano, na defesa dos direitos do indivíduo. Submeto à apreciação dos
colegas e do Relator esta minha proposta.
Apenas para encerrar - trata-se apenas de
uma emenda de redação - eu gostaria de, com
relação ao item XI, in fine, onde se diz:"...propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de
preconceitos...". especificar com os preconceitos
do item lll,que o anteprojeto muito bem captou
e especificou. É apenas uma emenda de redação.
Quanto à emenda proposta em relação ao §
11 do item XXIII, eu gostaria de ouvir a opinião
de meus Pares.
O SR. RELATOR (DarcyPozza)- Apenas para
argumentar, eu diria que no referido § 11 está
especificado: "Presume-se não incriminatório o
silêncio do indiciado, acusado ou réu.....
O SR. CONSTIfUlNTEJOAQUIM HAlCKELÉ diferente. V. Ex" há de concordar em que é
bastante diferente. O silêncio é uma coisa, a não
obrigatoriedade do testemunho contra si é outra,
completamente diferente. Em juízo, o réu pode
ser inquirido sobre algo que venha a condená-lo,
ou a incriminá-lo. Seu silêncio não será admitido
pelo juiz, pelo promotor e pelas autoridades. Não
estou falando em relação apenas ao inquérito policiai e, sim, ao próprio julgamento.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza)- Seria o caso
da aplicação, por exemplo, da Constituição americana, que determina que ninguém é obrigado
a depor contra si.
O SR. CONSTIfUlNTEJOAQUIM HAlCKELExatamente. Inclusive, repito, na minha justificação faço alusão à Quinta Emenda à Constituição
norte-americana, que institui essa defesa do próprio declarante. A pessoa não pode depor contra
si. Acho que o contrário seira uma forma velada
de suicídio, de autodestruição.

Junho de 1987

A SM PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Em discussão a emenda do Constituinte Joaquim HaickeI.
Com a palavra o Constituinte José Fernandes.
O SR. CONSTIfUlNTEJOSÉ FERNANDESQuanto ao § 11 do item XXIII, parece-me que
não há nenhuma diferença, apesar de o Constituinte achar que sim, já que lá se diz:"Presume-se
não incriminatório o silêncio do indiciado, acusado ou réu". Porque, quando é indiciado, já está
na fase do inquérito policial. Depois, pode ser
- já foi a júri etc. - acusado ou, se for um
problema criminal, réu. Acho que está bem. Ninguém será obrigado a dar testemunho contra si.
Seu silêncio é exatamente o direito de não dar
testemunho contra si. No meu entender, é a mesma coisa. Já quanto à segunda parte, ou seja,
no § 12, o problema é diferente. Aliestá dito:
; "Ninguém será pressionado a declarar convicção filosófica, credo religioso ou posição ideológica."
Talveza este parágrafo se pudesse acrescentar
o § I l, que, no final, diz:
"É vedada a realização de inquirições ou de
interrogatórios à noite, sem a presença do advogado ou de representante do MinistérioPúblico."
Essa foi uma proposta da própria Associação
dos Delegados - parabenizo o Sr. Relator por
acatá-Ia.
Agora, a declaração de convicção não está no
§ 11, e talvez pudesse ser-lhe acrescida.
Quando à primeira, no meu entender, é a mesma coisa - apenas utilizando a redação americana.
o SR. CONSTIfUINTEJOAQUIM HAlCKELJá que o nobre colega citou o exemplo de Mohamed Ali, eu citaria o caso Rosemberg. Os Rosemberg foram praticamente obrigados a declarar
suas convicções ideológicas, políticas e filosóficas. E foram condenados à morte, tendo de autoincriminar-se por responderem a perguntas de
um júri, e que eram feitas contra eles próprios.
Eles não tinham álibi, e as pessoas que não têm
álibigeralmente têm de responder a qualquer pergunta de um promotor, de um advogado ou de
um juiz, incriminando-se.
É completamente diferente. O silêncio é uma
omissão, enquanto a possibilidade de não responder é uma ação. Uma pessoa, ao silenciar, está-se
omitindo. E o fato de invocar uma norma constitucional em favor do seu silêncio é uma ação. É
totalmente diferente, Sr. Relator. O silêncio do
acusado, do indiciado ou do réu é completamente
diferente de uma invocação constitucional que
lhe permita ficar calado, já que, do contrário, se
incriminará.
A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

Com

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRAData venia, brilhante colega Joaquim Haíckel,
concordo com o Constituinte José Fernandes,
quando diz que na primeira parte está idêntico,
por presumir-se não incriminatório o silêncio do
indiciado. É claro que, na lei vigente, toda vez
que uma pessoa é inquirida, não fala e todos
os fatos são contra ela alegados, praticamente
a pessoa está incriminada, partindo-se do princípio de que quem cala consente.
No caso presente, diz-se o contrário: "Presume-se não incriminatório o silêncio..". Quer dizer.
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se a pessoa achar que não deve dizer nada não
será incriminado por calar-se. Acho que isso é
importante. Agora mesmo, nos Estados Unidos,
no caso Irã-Contras, um dos assessores estava
protegido pela imunidade, não queria falar e tudo
bem. Até que houve uma autorização, ele perdeu
esse imunidade e começou a falar.
Acho que o texto está bem equilibrado e compreensível, em que pese à argumentação do nosso companheiro de que seja diferente. Entendo,
nessa primeira parte, que há uma perfeita sintonia
entre uma coisa e outra. Quanto à outra, é claro,
acho qUE' deve ser aproveitado.
A SRA. PRESIDENTA (Lúcia Braga) a palavra o Constituinte Nyder Barbosa.

Com

O SR. CÓNSmUINTE NYDER BARBOSA Ilustre Sr' Presidenta, com a devida vênia, gostaria
de concordar com a idéia do Constituinte Joaquim Haíckel, É um prmcípio de Direito o de que
a prova cabe a quem acusa. Então, como vamos
querer que o acusado se incrimine?
Entendo que a proposição é um avanço para
o Direito brasileiro. Gostaria, pois, de aplaudi-la,
por ser muito oportuna.

ser acrescentados ao § 11 as especificações que
constam do item 1/1, ou seja, aqueles outros detalhes da discriminação. No item 1/1, a propósito,
chamou-nos a atenção a referência à orientação
sexual, o que será objeto de nossa exposição.
Então, pediria que o final da emenda de S.
Ex" ficasse para ser discutido na próxima reunião.
O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSA Sr.' Presidenta, peço a palavra, pela ordem.
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) palavra o ConstItuinte Nyder Barbosa.

Com a

O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSA Sr' Presidenta, quero pedir perdão a V. Ex" pelo
fato de não ter participado do início da reunião
e não ficar conhecendo a pauta. A presunção,
porém, é de que a pauta é todo o Anteprojeto.
Ou estamos discutindo determinados partidos, ou
parágrafos do Anteprojeto? Que parágrafo estariamos discutindo hoje?
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Estamos
discutindo as emendas apresentadas até o dia
de hoje. Dá-se liberdade aos Srs. Constituintes
de apresentarem suas emendas.

O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Temos de
entender que o acusado precisa falar, e o fará
quando interrogado. Mas, o silêncio, que antes
era incriminatório, a partir de agora passa a não
sê-lo. O acusado, porém, tem de falar.

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA Então, o dispositivo para o qual não fOI apresentada qualquer emenda está sendo discutido?

O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAlCKEL,;manto ao silêncio, não estou bem lembrado, mas
Em seu parecer há um artigo, que veio do Código
Penal. muito oportunamente, colocado, segundo
o qual mio há crime sem lei anterior e não há
réu antes que haja provas contundentes.
Volto a msistir que são dois dispostivos completemente diferentes. O de V.Ex' é automático, autopresumível. O silêncio não deve incriminar nin~Iuém. Já pensaram no caso de um mudo dando
testemunho? Então, vamos radicalizar: um mudo
não poderá prestar testemunho nunca. O silêncio
do mudo não o incriminaria jamais, mas o fato
de invocar um pressuposto constitucional para
não querer dar seu testemunho, sim. Não sou
mudo e, portanto, se for mterrogado e ficar calado,
qualquer dos jurados me condenará no pressuposto humano de quem cala consente.
Compreendo que V.Ex" não aceite a expressão
que utilize,ou seja, "substitua-se a redação" etc...".
f\~as que se insira, onde couber, o pressuposto
dleque ninguém será obrigado a dar testemunho.
Uma coisa é agir para não falar e a outra é não
agir para não falar. Não sei se estou sendo claro.
Uma coisa é alegar um dispositivo para ter o direito de não falar e outra é a minha liberdade pessoal
de não fallar.

O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSA Perfeito.

A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Continua
em discussão a matéria.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUESSr' Presidente, peço a palavra.
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) palavra V. Ex"

Tem a

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Gostaria de solicitar ao Plenário que a discussão
da parte final da proposição do Constituinte Joaquim Haíckel fosse deixada para a próxima reunião, porquanto desejo manifestar-me a seu respeito, especialmente quando S. Ex" diz que devem

A SR' PRESIDENTA (LÚCia Braga) uma liberdade, o que não impede..

Existe

A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Continua
em discussão a matéria. Algum Sr. Constituinte
teria algo a acrescentar?
Tem a palavra a Constituinte Lúcia Vânia
A SR' CONSTITUINTELÚCIA vÂNIA-Sr' Presídenta, gostaria de cumprimentar o Constituinte
Joaquim Haickel e dizer que concordo com a
proposta de S. Ex' uma vez que suscito o exercício
de um direito
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Com a
.
palavra o Constituinte Joaquim Haickel.
O SR. CONSmUINTE JOAQUIM HAlCKELSr"Presidenta, desejo apenas agradecer aos meus
pares. Apresentei quatro emendas ao Anteprojeto
- uma de redação e as outras, estruturais. Gostaria, ainda uma vez, de congratular-me com o Sr.
Relator, Constituinte Darcy Pozza, por haver S.
Ex" captado todas as tendências da Subcomissão
e os anseios do povo brasileiro. Muito obrigado.
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) palavra o Constituinte Nyder Barbosa.

Com a

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA"Sr.' Presidenta, encerro minha participação, devido ao adiantado da hora, pois não gostaria de
tomar o tempo dos estimados companheiros da
Subcomissão. Queria deixar, porém, ao exame
da Comissão um problema que considero altamente relevante, ou seja, o que está sendo tratado
no item VII do capítulo em discussão - Direitos
e Garantias Individuais
SI" Presidenta e ilustre Sr. Relator - a quem
me dirijo especialmente - aqui foi misturado o
crime de tortura com o crime de tráfico de tóxicos.
Acho que são dois assuntos completamente incompatíveis para serem tratados no mesmo parágrafo de um dIspositivo constitucional. Nesse item

está dito que são inafiançáveis os crimes de tortura e tráfico de tóxicos, e insusceptíveis de anistia.
Data venia, isto não me parece correto. Fala,
ainda, em substituição ou suspensão da pena,
ou livramento condicional. Livramento condicionai é um instituto da lei brasileira que nada tem
a ver com a questão do crime de tortura nem
com o crime de tóxico. O cidadão pode ser condenado pelo crime de tortura e amanhã beneficiar-se
com o hvramento condicional. É uma outra condicionante, é um outro instituto da lei penal.
Queria deixar esse assunto para meditação por
parte dos companheiros, porque me parece que
de plano as matérias deverão ser separadas. Além
disso, mesmo que o crime de tortura seja repugnante, acho que o individuo que for condenado
por um crime de tortura deve fazer jus aos benefícios que a lei penal propicia a qualquer condenado, podendo ele, futuramente, vir a ser beneficiado com o livramento condicional.
Eram essas as observações que gostaria de
fazer.
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Com a
palavra o Sr. Relator, Constituinte Darcy Pozza.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Veja bem,
nobre Constituinte. Trata-se do direito do cidadão,
do individuo à integridade física e mental a uma
existência digna. O crime de tortura fere esses
princípios, e o tráfico de drogas, no nosso entendimento, também. Digo mais: é um crime tão horrendo que, hoje, além de ferir a vida - em muitos
casos os contraventores matam - é um caso
específico de enriquecimento ilícito. Parece-me
que um crime desses, no mínimo, tem de ser
inafiànçável, inanistiável, imprescritível, restrito à
sua liberdade condicional, à suspensão da pena.
A lei, evidentemente, definirá isso. A mim me parece um crime.
O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSACerto, Sr. Relator. Crere tratar-se de crimes que
devem ser punidos - é evidente. Ninguém está
querendo impedir a punição de um traficante de
tóxicos. Hojetemos aí o art. 12, mas todo o mundo
consegue escapar - a lei é frágil.
Só para terminar, Sr' Presídenta, eu perguntaria
ao nosso ilustre Relator o seguinte: por que não
incluiu a prática do crime de estupro seguido de
morte? Seria o caso de ser inserido aqui, também.
É muito mais grave um estupro seguido de morte,
em que a pessoa é violentada, humilhada e agredida nos seus princípios de moral, do que um
tráfico de tóxicos.
Queria apenas deixar esse assunto para meditação das Sr" e dos Srs. Constituintes. Não estou
apresentando emendas.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - V. Ex" apresentou alguma emenda nesse sentido?
O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSANão apresentei, Excelência, mas pretendo fazê-lo
ainda em tempo hábil.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Muito obrigado.
A SR' PRESIDENTA (Lúcia Braga) - Consulto
o Sr. Relator e o Plenário sobre se alguém quer
acrescentar algo aos temas propostos. (Pausa.)
Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada
a presente reunião, marcando outra para amanhã,
às 9h30min., para dar continuidade às discussões
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sobre as emendas que venham a ser apresentadas.

23' Reunião, redzada em 15 de maio de
1987.

As dez horas do dia quinze de maio de mil
novicentos e oitenta e sete, na Sala 0-2 do Anexo
D da Câmara dos Deputados, em BraSl1ia - Df,
reuniu-se a Subcomissão dos Direitos e Garantias
Individuais, sob a Presidência do Senhor Constituinte Antônio Mariz e presentes os Senhores
Constituintes: Darcy Pozza, José Mendonça de
Morais, Ubiratan Spinelli, Narciso Mendes, Eliel
Rodrigues, Costa Ferreira, RitaCamata, Lúcio Braga, Nyder Barbosa, Lucia Vania,João Paulo, José
Carlos Coutinho e José Fernandes. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos. Dispensada a leitura da ata
da reunião anterior, tendo sido considerada apro.vada. EXPEDIEl'ITE: Recebimento de Emendas,
como segue: Nome do Autor e Número da Emenda. Lucia Braga, n"" 1,2 e 3; Costa Ferreira, n":
4 e 5; Joaquin Haickel, 6, 7, 8 e 9; Délio Braz,
n'": 10, 11, 12 e 13; Narciso Mendes e Maguito
Vtlela, n° 15; José Mendonça de Morais, n- 16;
Nyder Barbosa, n° 17; e Jairo Ali, n° 18. ORDEM
00 DIA: O Senhor Presidente indagou ao plenário
se haveria algum Constituinte que quisesse fazer
uso da palavra. Usaram da palavra os Senhores
Constituintes: Eliel Rodrigues, Costa Ferreira, Lucia Braga, Nyder Barbosa, Ubiratan Spinelli, José
Carlos Coutinho, Maguito Vtlela, Lucia Vania, Rita
Camata, Darcy Pozza, José Fernandes, Antônio
C&nara e Antônio Mariz. Nada mais havendo a
tratar o Senhor Presidente encerrou os trabalhos
às doze horas e trinta minutos, cujo inteiro teor
será publicado na íntegra do DI6do da Assem·
bNU NItc:ioI-' ~ . E, para constar,
euAbdias AIliaTobias, Secretária, lavrei a presente
ata, que após lida e achada conforme, será assinada pelo Senhor Presidente. Constituinte Antônio Mmz, Presidente.
O SR. PRESIDEl'ITE (Antônio Mariz) - Está
aberta a reurâão da Subcomissão de Direitos e
Garantias Individuais, que tem na pauta o recebimento de emendas e a discussão das já apresentadas.
Encontram-se na secretaria 18 emendas dos
seguintes Constituintes, coincidentemente membros desta Subcomissão: Emendas 1, 2 e 3, da
Constituinte Lúcia Braga, sobre habitação, aborto,
liberdade de expressão do pensamento, convicções poIiticas e ideológicas; Emendas 4 e 5, do
Constituinte Costa Ferreira - a vida a partir de
sua concepção, liberdade e culto religioso; emendas 6, 7, 8 e 9, do Constituinte .Joaquím Haickel
- ninguém será obrigado a dar testemunho contra si mesmo: Ninguém será pressionado a declarar convicção filosófica, credo ou posição ideológica; direito de alegar imperativo de consciência
para eximir-se do serviço militar, salvo em tempo
de guerra; pena de morte; a igualdade perante
a lei; Emendas 10, 11, 12 e 13, do Constituinte
Délio Braz - a igualdade perante a lei; Sentença
condenatória; Retroatividade benigla; o principio
do contradit6rio; emendas sobre tributos; emenda
14, dos Constituintes Narciso Mendes e Maguito
Vilela- Pena de morte. Emenda n° 15, do Constituinte José Mendonça de Morais - a vida desde
a concepção até a morte natural; Emenda rr 16,
do Constituinte Mendonça de Morais - procedi-

mento inquisitório da policia judiciária; Emenda

rr 17, do Constituinte Nyder Barbosa - a igualdade perante a lei;Emenda rr 18, do Constituinte
Jairo Ali - pena de morte.
Além dessas, a Emenda rr 19, do Constituinte
José Mendonça de Morais, sobre os direitos e
garantias individuais. Inclui a familia no capitulo
dos Direitos e Garantias. Emenda rr 20, do Constituinte Costa Ferreira, também sobre o caráter não
incriminatório do silêncio do indiciado, acusado
ou réu.
Os Srs. Constituintes que desejam apresentar
emendas ou manifestar-se sobre elas poderão fazê-lo.
Concedo a palavra ao Constituinte Eliel Rodri-

gues.
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUESSr. Presidente, em relação ao debate de ontem,
eu havia feito uma solicitação a V. Ex", à Mesa
e ao Plenário. No momento em que o Deputado
Haickel se referia à ampliação do rol dos aspectos
de discriminação no que conceme à igualdade
perante à lei em que ele propunha que, em determinado item, no item XI fossem incluidos mais
os detalhes do item DI, do referido artigo, solicitei
ser Inscrito, no dia de hoje, para falar a respeito
da orientação sexual, que está inserida dentre uma
das discriminações de igualdade perante a lei.
Gostaria que houvesse maior número de pessoas em plenário. Então, indago a V. Ex" se posso
aguardar mais um pouco para tratar do assunto.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - V. Ex"
será atendido.
Com a palavra o Sr. Constituinte Costa Ferreira.
O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRASr. Presidente, Srs. Constituintes, a nossa emenda
é a de rr 2111, e se relaciona com o § 11 do
artigo único da Subcomissão, e tem a seguinte
redação:
"§ 11. Não será incriminatório o silêncio do
indiciado, acusado ou réu."
Pediria o respeito, a compreensão do Relator.
Colocamos aqui "não será", substituindo a palavra "presume-se", porque essa presunção é uma
faculdade de cada pessoa ver o problema a seu
modo. E, em termos constitucionais, temos de
ser ou não ser. Entendi substituir "presume-se"
por "não será" porque, me parece dá maior segurança ao acusado. Não estou fazendo uma correção de português, de forma, mas apenas em termos de palavras que acho mais adequadas. S0mente isso. E pediria, com todo o respeito ao
nosso Relator, que S. Ex" acolhesse a nossa sugestão, porque me parece que assim fica uma definição melhor. É apenas, repito, uma questão de
definição.
E, quanto à segunda parte: "é vedada". Essa
parte já discutimos quando aqui recebemos o
representante da Associação dos Delegados do
Brasil,que pedia ficasse estabelecido que a autoridade policial ou responsável pelo inquérito tivesse
a faculdade de aceitar ou não a presença do advogado no momento do interrogatório ou inquirição
do indiciado ou acusado. Discordemos dessa sugestão, porque achamos que essa solução daria
muito poder à autoridade policial, de aceitar ou
não a presença do advogado durante o interrogatório ou inquirição do acusado.
Por isso, fizemos essa substituição: "É vedada
a realização de inquirição ou de interrogatório,
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em qualquer circunst&ncia e hora, sem a presença
do advogado ou de representante do Ministério
Público". Quer dizer, dá-se aqui urna maior garantia ao acusado, a fun de que ele possa ter ao
seu lado uma pessoa que lhe dê essa força moral,
para que ele possa falar com mais tranqüilidade,
com mais segurança. O objetivo é tão-somente
este. Há circunstâncias em que a pessoa é presa
ou invadem sua casa para que ele preste um
depoimento. O nosso intento é evitaresses acontecimentos, que ocorrem muito no Norte e Nordeste, onde policiais invadem a casa da pessoa,
seqüestram-na, levam-na para a delegacia e lá
extraem dela um depoimento faccioso que não
exprime a verdade e que só leva il condenação
do acusado.
Essa modificação no texto foi feita tão-somente
para dar maior segurança à peSSOl1 que está sendo acusada e que tem de prestar depoimento
perante a autoridade policial. Isso vindo a ocorrer
tanto na área administrativa como na policial, que
haja uma pessoa que a assista para lhe dar maior
segurança, a fim de que faça suas declarações
sem qualquer tipo de coação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) -Alguns
dos Srs. Constituintes desejam debater algurnas
das emendas, ou apresentar alguma?
Concedo a palavra il Constituinte Lúcia Braga.
A SRA CONSTITUll'ITELÚCIA BRAGA-Gostaria, Sr. Presidente, de voltar ao item I, no que
conceme ao aborto, já que ontem fiquei impedida
de fazê-lo, porque substituí V. Ex" na Presidência
no restante da sessão.
Apresento a seguinte emenda ao anteprojeto
do Relator Constituinte Darcy Pozza: "Será punido
como crime o aborto diretamente provocado,
com exceção para os casos de gravidez por estupro, aborto terapêutico ou quando houver comprovação de má formação do feto".
Gostaríamos de justificar essa apresentação fugindo à forma técnica. Justamente pela necessidade de expor essas exceções.
A vida é o bem maior, o direito primordial do
ser humano. Portanto, interromper o nascimento
de um ser indefeso significa crime e merece, como tal, punição legal.
Caríssimos casos, porém, merecem ser consideradas exceções: quando a mulher é estuprada,
esse ser que foi gerado é, na maioria das vezes,
rejeitado pela mãe, repudiado até com horror,
pois a marca da violência é associada il geração
do filho. Neste caso, deveria ser respeitada a opção da mãe. Também nos casos de riscos de
vida para a mãe. Esses dois aspectos já constam
como exceções no Código Penal- art. 130, itens
I e li. No entanto, um terceiro caso merece a
nossa consideração, quando for comprovado,
através de exame médico especifico, a má-formação do feto, consideramos a vida mutilada ou
uma subvida e questionamos o que acrescentaria
à famfiia e il sociedade a formação de monstros.
A lei ordinária omite esse aspecto, razão pela
qual, ao apresentannos a presente emenda, especificamos no texto o nosso ponto de vista ao invés
de optarmos pela forma técnica sucinta como,
por exemplo, ressalvados os casos previstos em
lei, no que estaria incompleta a nossa emenda,
por excluir os casos de má-formação do feto.
M mesmo tempo, se não ressalvannos esses três
aspectos mencionados, estaremos cometendo
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uma grave omissão, pois o anteprojeto desta Sub-

comíssêo considera o aborto como crime, sem
ressalvas. Considerando que a lei ordinária não
pode se sobrepor à Lei Maior, não poderia haver
exceções em relação ao aborto - como foi explicitado no anteprojeto - nem mesmo as já consignadas no texto da lei ordinária, no que discordamos e apresentamos à consideração dos membros desta Subcomissão a presente emenda, na
c:ertezadiasua acolhida pelos motivos expostos.
Era o que tinha a dizer.
Eu gostaria de saber a opinião dos Srs. Membros desta Subcomissão a respeito.
Sr. Presidente, gostaria que V. Ex" colocasse
<:1 matéria em discussão.

o SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) aipalavra o Constituinte Costa Ferreira.

Com

O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda da
Constituinte Lúcia Braga realmente tem um certo
amparo, <em que pese ao fato de um expositor,
que aqui abordou o tema, ter-se manifestado totalmente contrário a qualquer tipo de aborto. Ternos de convir que há determinados momentos
em que e necessána a íntervenção cirúrgica ou
outro meio para salvar a vida da mulher como
matriz. Estive lendo um jornal, domingo passado,
que relatava o caso de uma mulher que teve uma
!;lravidez abdominal. O médico que a atendeu disse que esse era o único caso que ele conhecia.
Gl.uer dizer,fizeram a ultra-sonografia e não conse!;Iuiram saber se a mulher estava ou não grávida.
Foi feita ,a cesariana e o médido descobriu que
ai criança estava fora do útero. Se ele soubesse
que esse tipo de gravidez representaria perigo à
vida da mãe, teria feito o aborto logo que ela
começou a sentir as dores do parto e quase morreu, Essa senhora chegou a vender alguns pertencentes para deixar de herança a seus filhos menores. Então, acredito que, em casos como esses,
CI médico poderia ter até maior poder para, no
caso também de uma gravidez tubária, interromper a gestação tão-somente para preservar a vida
de uma mãe de família com vários filhos e que
tenha de cuídar dos mesmos. Deixar de interromper a gravidez dessa senhora, pelo simples fato
de não a submeter ao aborto, estaremos, também,
prestando um grande desserviço à humanidade,
fazendo com que outros menores fiquem abandonados, com outras orientações, educação. Enfim,
até se transformarem em verdadeiros monstros
olasociedade.
Neste caso, é justificada a prática do aborto.
E talvez até também no do estupro, pois quando
o bebê nascer talvez a mãe o queira bem, pois
é parte dela, mas o marido, já que ela foi submetida a ultraje, pode ou não aceitar essa situação,
pode não querer o filhode outro homem. Acredito
qae também nessa circunstância, nesses casos
extremos, que já constam no Código Penal, não
sena uma aberração se permitir que o aborto fosse realizado tão-somente para preservação da vida
da mãe e da integridade psicológica do casal ou
da estabilidade do próprio lar.
Concordo com a Constituinte Lúcia Braga
quanto a esse aspecto. No concernente aos demais, entendo que a vida tem que ser preservada
desde a concepção, e o aborto deve ser proibido
termínanternente, principalmente quando é feito
para, digamos, fazer charme.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Sr. Presidente, pela ordem. Salvo melhor juízo,
estamos discutindo a regulamentação do aborto,
que compete à legislação ordinána. Devemos discutir se será permitida a sua inclusão ou não na
Constituição brasileira. Agora, a regulamentação
é através da legislação ordinária, do Código Penal.
ASRA CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA- Quero explicar somente a maneira como o nobre
Constituinte Darcy Pozza colocou o tema. Concordo que esse anteprojeto é perfeito, brilhante,
democrático, acolhendo sugestões, mas se esqueceu de ressalvar essas exceções importantíssimas, pois a lei ordinária não pode regulamentar
o que foi proibido pela Lei Maior, pois aí irá ferir
o dispositivo maior. A LeiMaior tem de abrir espaço para essas exceções.
Era o que eu queria acrescentar.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Parece-me que a Constituinte Lúcia Braga tem razão.
Na verdade, a emenda não regula o aborto, matéria de lei ordinária, quando estabelece exceções.
A Constituição regula a lei ordinária, quando trata
do aborto. Ele até hoje, na tradição constitucional
brasileira,foi matéria de leiordinária, tratada como
crime no Código Penal, e não matéria constitucional. Se tiver de inquinar a emenda de exorbitante, do âmbito constitucional, essa inquinação
não se fará à emenda da Constituinte Lúcia Braga,
mas à inclusão do aborto no texto constitucional.
De fato, parece-me que as ponderações feitas
são bastante procedentes, pois o texto, tal como
proposto, implica na derrogação do artigo específico do Código Penal e de dispositivo do Código
Civil, pois este, só para exemplificar, diz que se
presume a legitimidade do filho nascido na constância do casamento civil. Ora, a criança resultante de um estupro será, por força de lei civil,
considerada legitimamente gerada pelo marido,
pelo cônjuge da mulher estuprada, com todas
as conseqüências que daí decorrem: a utilização
do seu nome, herança e tudo mais. Evidentemente, conflita com todo o espírito do Código
Civil, criado exatamente em função da sociedade
capitalista, que está fundada na propriedade privada dos bens de produção. De fato, a não aceitação
da emenda da Constituinte Lúcia Braga, implica,
a meu ver, na derrogação de dispositivos do Código Penal e do Código Civil e os Srs, Constituintes,
se optarem pela versão proposta pelo Sr. Relator,
terão que fazer, conscientemente, essa segunda
escolha, a da derrogação desses dispositivos. Essa a opinião que me permito dar.
A matéria continua em discussão.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Sr. Presidente, pela ordem. Há número regimental
para a votação?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Na verdade, não faremos a votação. Segundo entendimento da Mesa, o período que antecede o parecer
do Sr. Relator sobre as emendas é dedicado exclusivamente à discussão. As votações se darão sobre o parecer e poderão ser conduzidas nos termos estritos do Regimento da Constituinte e, subsidiariamente, dos da Câmara e do Senado.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Sr. Presidente, havendo um número maior de
Constituintes, gostaria, agora, de me reportar ao
que falei no começo da reunião e que foi objeto
de ponderação minha, ontem, durante a nossa
reunião.
Refiro-me ao dispositivo do item 3 - página
7 do relatório - do nosso anteprojeto, que fala
da igualdade perante a lei: "Ninguém será prejudicado ou privilegiado em razão de raça, sexo, cor,
estado civil, idade, trabalho rural ou urbano, credo
religioso, orientação sexual, convicção política ou
filosófica, deficiência física ou mental".
Estamos apresentando proposta para que seja
suprimida a expressão orientação sexual. Gostaria, por princípio religioso, evangélico, de pedir
à Mesa e ao Plenário uma atenção especial sobre
isso, porque vou referir-me à Escritura Sagrada,
ao que está escrito no livro de Deus, Deuteronômio, Cap.23, V.17 e 18, para que tenhamos
uma idéia mais abrangente do que é a questão
do homossexualismo. Não é um problema apenas da atualidade, mas de gerações e gerações
passadas, e de que Deus tratou, no meio do seu
povo, Israel, de modo diferente de como a socledade hodierna está querendo encará-lo. E um
problema muito sério e delicado, que implica numa grande responsabilidade, principalmente para
nós, Constituintes, em abrirmos uma perspectiva
perante a lei quanto a este aspecto da orientação
sexual ser livre e indiscriminada.
Diz assim o Livro de Deus, Deuteronômio, no
Capo 23, Vs.17 e 18, no Antigo Testamento: "Palavra de Deus ao seu povo - Não haverá rameira
ou prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá
sodomíta" - o homossexual- "dentre os filhos
de Israel. Não trarás salário de rameira" - a prostituta - "nem preço de cão" - o sodomita ou
homossexual - "à casa do Senhor teu Deus por
qualquer voto, porque ambos são igualmente
uma abominação ao Senhor teu Deus".
Na Carta de São Paulo aos cristãos, no Novo
Testamento -, portanto, nos nossos dias da Era
Cristã - o grande apóstolo dos gentios escreveu
a respeito carta aos cristãos em Roma. No Capo
1°, Vs. 18 a 32, que vou ler de maneira resumida,
ele assim se declara: "Porque dos céus se manísfesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e
injustiça dos homens, que detêm a verdade e
a mentira. Porquanto o que de Deus se pode
conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manisfestou. Porque, tendo conhecido a Deus, não
o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
e mudaram a glória de Deus incorruptível em
semelhança de imagem de homem corruptível,
e de aves, e assim por diante. Pelo que também
Deus" - este é o ponto importante para o qual
quero chamar atenção do nosso douto Plenário
- "os entregou às cobiças dos corações, à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si.
Deus abandonou as paixões infames, porque até
as sua mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também
os varões, deixando o uso natural da mulher, se
inflamaram em sua sensualidade, uns para com
os outros, varão com varão, cometendo torpeza,
e recebendo em si mesmos a recompensa que
convém ao seu erro" - é o caso, hoje, da AIDS.
"E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um
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sentimento perverso, para fazerem coisas que não
convém. Estando cheios de toda a iniqüidade,
prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de
inveja, homicídios, contendas, engano, malignidade". E a parte final - "Os quais são dignos,
não conhecendo a justiça de Deus, de morte,
os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem".
Eis que também o faz o Apóstolo São Paulo
numa carta para o jovem Timóteo. É a primeira
carta no Capo lo, Vs. 9 e 10: "Sabendo disto, que
a lei não é feita para o justo, mas para os injustos
e obstinados, para os ímpios e pecadores, para
os profanos e irreligiosos, para os parricidas e
matricidas, para os homicidas. Para os fornlcáríos,
para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para
o que for contrário à sã doutrma".
De modo que, basicamente, encontramos, na
Escritura Sagrada, todos esses senões e detalhes
que impelem a consciência cristã a um devido
cuidado, quando colocamos esse termo "orientação sexual" como liberdade discriminada perante a lei.
A nossa proposta, Sr. Presidente, Sr. Relator
e Srs. Constituintes, é no sentido de que seja suprimida esta expressão "orientação sexual", segundo emenda que vamos oferecer a esta Subcomissão. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Tem
a palavra o Sr, Relator Darcy Pozza.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza)- Nobre Constituinte ElielRodrigues, talvezV. Ex" tenha interpretado o texto de outra forma, de outra maneira.
O que, no nosso entendimento, significa a expressão "orientação sexual", como está no anteprojeto, nada mais é do que um dispositivo que índíscrimina os indivíduos homossexuais, longe de intentar contra a prática do homossexualismo, nem
procura sua legalização. Absolutamente. Apenas
não discrimina os homossexuais, direito que estendemos ser das minorias.

o SR. PRESIDENTE(AntônioMariz) - Só por
um dever de cavalheirismo, concedo a palavra
à nobre Constituinte Rita Camata.
A SR' CONSmUINTE RITA CAMATA - Muito
obrigada, Sr. Presidente. Sou suplente desta Subcomissão. V. Ex" é titular aqui, Constituinte Eliel
Rodrigues?
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Não, sou suplente.
A SR' CONSTITUINTE RITA CAMATA - Suplente como eu. Gostaria de dizer que o admiro
muito, pela sua fé e determinação de seguir a
palavra de Deus e de interpretá-Ia através da Bíblia. Mas acredito, como bem colocou o nosso
Relator, que mesmo a Bíblia não discrimina qualquer tipo de pessoa humana. No momento que
estamos vivendo, tentando fazer um trabalho que
reflitanão apenas o presente, mas também o futuro do nosso País, não poderíamos cercear a liberdade de cada indivíduo. Com isso não estamos
querendo legalizara prática do homossexualismo,
como o nosso Relator disse; muito pelo contrário,
queremos tão-só preservar a liberdade que todo
cidadão deve ter. Não devemos reprimir ninguém.
Por exemplo, quando há repressão dentro de nossa própria casa, às vezes o resultado amda é um
pouco pior. Assim, penso que devemos encontrar

uma maneira de assegurarmos, e não violentarmos os direitos de cada um, seja negro, branco
ou índio, seja católico ou protestante, seja mulher,
homem ou homossexual. O Relator está de parabéns, e espero, nobre companheiro Eliel Rodrigues, que V. Ex' faça uma interpretação como
a nossa, isto é, pela igualdade de todos, para que
prevaleça o direito individual de todos os cidadãos.
O SR. PRESIDENTE (Antômo Mariz) a palavra o Constituinte Costa Ferreira.

Tem

O SR. CONSmUINTE COSTA FERREIRA Sr. Presidente, Srs. Constituintes, sobre o caso
que está sendo discutido, nesta Subcomissão,
com relação ao homossexual, o nobre Constituinte Eliel Rodrigues trouxe um quadro que realmente dá oportunidade para que os Srs, Constituintes reflitam.A nobre Constituinte Rita Camata
destacou que a própria Bíblia não faz discriminação. Na era da graça, com o cristianismo, o
Evangelho, que é a palavra de Deus, é para toda
a humaindade. Não importa que o indivíduotenha
sido ladrão, isto ou aquilo, ele poderá ser reintegrado na sociedade. O nobre Constituinte Eliel
Rodrigues está enfocando o assunto de um ângulo no sentido de evitar que seja legalizado o homossexualismo, porque S. Ex" lembra ser bom
que não nos esqueçamos de que o homossexualismo é motivo de maldição. Isto não quer
dizer que nós queiramos eliminar os homossexuais. Mas quem dera se eles pudessem parar
com este hábito, e assimilar o hábito verdadeiro
para o qual foram colocados no mundo. Isto é
claro, não é? Existem livros, não apenas a Bíblia,
que registram que, na história da humaindade,
nações foram exterminadas por determinação divina devido à prática do homossexualismo. As
mulheres simplesmente ficavam de braços cruzados, desprezadas, pois os homens não as queriam
mais, e sim outros homens. Os homossexuais
são tão habilidosos quanto as mulheres. Vestemse de perucas, colocam sapatos altos, e terminam
enganando muitos homens que acabam acreditando que aquele charme é ainda maior que o
das mulheres. Precisamos analisar esses aspectos, a fim de que não, acatemos aberrações que
existem na sociedade. Precisamos, é lógico, dar
direito a todos. Não devemos discriminar ninguém, mas vamos ajudar aqueles que estão com
problemas. Na nossa Igreja,por exemplo, quando
as pessoas aceitam a fé cristã, no sentido total,
para servir ao Senhor, nós a aconselhamos, orientamos. E nós temos tido muitos casos de homossexuais que abandonaram a sua vida antiga e
que se casaram. Isto pode acontecer. Depende
da fé e da compreensão dos homens. Aí sim,
vejo que não se trata de discriminação, mas de
ajuda, ou seja, dar oportunidade para que eles
vivam. Não se trata de dar apoio para que seja
introduzido na sociedade este costume que mancha, que macula e que não deixa de representar
uma competição com as mulheres. Eu sinceramente fico até com ciúmes, quando vejo esta
competição com as mulheres, no sentido de colocá-Ias à margem. A mulher foi feita justamente
para exercer este papel feminino, de ser companheira do homem, complementando o homem
e vice-e-versa. Deve haver igualdade entre homens e mulheres. Agora, a possibilidade de haver
um terceiro, alguém que fica entre um e outro,
na coluna do meio, tirando a atenção de ambos,
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fazendo a mulher ficar nervosa e o homem ter
mais opções, é um assunto que deve ser muito
bem refletido.Somos contra a discriminação, mas
também somos contra a legalização de aberrações.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nyder Barbosa.
Mas, antes, gostaria de lembrar ao nobre Constituinte Costa Ferreira, só para estabelecer o equilíbrio da discussão, considerando-se que se discute
no momento a isonomia, que o homossexualismo
não é uma smgularidade do sexo masculino, ele
ocorre também no sexo feminino.
O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Membros desta
Subcomissão, queria, em primeiro lugar, sugerir
à Presidência que tentasse, de alguma forma, evitar que mudássemos de um assunto para outro
antes que o primeiro estivesse esgotado. Estive
fazendo anotações para comentar a oportuna proposta da nobre Constituinte Lúcia Braga, quando
o nosso colega ElielRodrigues mudou de assunto
e aí, como se diz, eu me perdi. Nós realmente
ficamos perdidos. Quero sugerir, então, à Mesa,
que evitemos mudar de assunto antes que o mesmo esteja esgotado.
Gostaria de voltar à proposta da nobre Constituinte Lúcia Braga, pois, parece-me, a discussão
a respeito não foi esgotada. A ilustre Constituinte
sugere medidas para a modificação do § lodo
anteprojeto, que trata do problema dos crimes
de estupro, aborto. Parece-me, nobre Constituinte, que existem outros pontos que devem ser submetidos à nossa consideração. O estupro atinge
a mulher naquilo que ela tem de mais sagrado,
sua honra. Não se trata apenas de um problema
da mulher casada. Temos casos de menor estuprada, de solteiras que engravidam. Mesmo em
relação à desquitada, à divorciada, à viúva,a partir
do momento em que ela não deseja praticar o
ato sexual e que é estuprada, engravidando, sabemos que este filho não é desejado. Entendo que
o filho deve ser sempre fruto do amor. Então
gostaria de sugerir, já que V. Ex" está apresentando
uma emenda, que V. Ex' estudasse a possibilidade
de ampliá-la, pois se trata de uma emenda muito
oportuna e que merece um exame mais profundo
por parte do nosso Relator, porque os casos da
menor, da solteira, da divorciada, da viúva, também deveriam merecer amparo no caso de uma
graVIdez indesejada, ou seja, nos casos de estupro.
Concedo o aparte à nobre Constituinte Lúcia
Braga.
A SRACONSmUINTE LÚCIA BRAGA - Gostaria de dar um esclarecimento. Nobre Constituinte, depois vou mostrar a V. Ex", com mais
tempo, que nós abragemos todas as mulheres,
falamos da mulher e não especificamos a condição da mesma, ou seja, o seu estado civil. Qualquer mulher que tenha sido estuprada terá o direito de fazer sua opção.
O SR. CONSmUINTE NYDER BARBOSA Entendi. Acho que cheguei um pouco atrasado
e não ouvi toda a proposta de V. Ex" .
Mas acho, Sr. Presidente, Sr. Relator, que ainda
há o caso dos filhos incestuosos. Há o caso dos
fetos portadores de defeito congênito. Estes casos
também deveriam ser amparados em relação ao
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aborto. Parece-me que a nobre Constituinte falou
em fecundação tubária.
ASR' CONSTITUINTELÚCIA BRAGA- Nobre
Constituinte, mencionei também os casos de fetos portadores de defeitos congênitos. Com relação à fecundação tubária, quem comentou esse
caso foi o nobre Constituinte aqui ao lado. Falei
apenas de três casos: estupro e risco de vida da
mulher que já estão consignados no Código Penal, e o terceiro, que não está explicitado nesse
códíqo, pois acho que, como na época não existia
ainda o método cientifico de comprovação de
má-formação do feto, foi ali omitido. Desta forma,
detalhamos os três casos.
O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA O problema da fecundação tubária ou trompária
é característica. Não podemos impedir que haja
um aborto nestas condições, ou seja, quando está
'em risco a vida da mãe. São estas as ressalvas
que gostaria de fazer, que julguei oportuno colocá-las, mas que já estão ultrapassadas.
ASR' CONSTITUINTELÚCIA BRAGA - Nobre
Constituinte, já incluí a questão da fecundação
tubária no item "Risco de Vida". Gostaria, no entanto, de agradecer a V.Ex' pelas suas colocações,
pois contribuem para uma reflexão maior dos Srs.
Constituintes. Muito obrigado.

o

nar a manutenção deste dispositivo no texto constitucional. Vamos ser liberais, mas a ponto de estimular perversões sexuais, data venia, não estamos de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Sr.
Constituinte Eliel Rodrigues, gostaria de dar a palavra antes ao Constituinte (lbiratan Spinilli.V.Ex'
falaria ao final do debate, porque certamente gostaria de fazer considerações sobre todas as opiniões emitidas.
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Sr. Presidente, o item DI fala em "igualdade
perante a lei". Vem a emenda: "Ninguém será
prejudicado, privilegiado em razão de raça e sexo". Se é assim, também temos que tirar o sexo
dessa maneira que o nobre, prezado Constituinte
Eliel Rodrigues está querendo, porque existe muito sexo duvidoso.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- É, sexo com a mulher, mas tem sexo duvidoso
também por aí. Se formos abranger um universo
maior, então até o "sexo" tem que ser retirado.
(Intervenção fora do microfone.lnaudível.)
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- É, sexo com a mulher, mas também existe
sem. Por abrangência deveria tirar a palavra "sexo" também. Poderíamos, então, se é o CéJ,SO de
orientação sexual, mudar a palavra para educação
sexual, comportamento sexual, algo nesse sentido. Não vejo razão de ser radical nesse ponto.
Se é assim, temos que eliminar também a palavra
sexo que está consubstanciada nesse item 111.

O SR. NYDER BARBOSA- Gostaria de parabenizá-Ia pela oportunidade da emenda e solidarizar-me com V. Ex'
Sr. Presidente, em relação à matéria tratada
pelo Deputado Eliel Rodrigues, queria dizer que
não sou ligado a nenhuma igreja. Embora tenha
.acrença no Deus todo-poderoso, o grande arquiO SR. PRESIDENTE (Ant~nio Mariz) - Com
teto do universo, não sou ligado a nenhuma igreja.
a palavra a Constituinte Lúcia Vâma.
•'-\as não-posso deixar, como pai de família, de
defender os princípios de moral que as igrejas
A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA -Sr. Predefendem, as igrejas de modo geral.
sidente, Sr. Relator, gostaria de parabenizá-lo pelo
Sr. Presidente, a inclusão deste texto no item
trabalho, pela capacidade de interpretar o que
~I funcionaria, assim, como um estimulo à prolífesentimos nesta Subcomissão. Causou-me certa
ração de princípios que atingem a moral. Não
estrenheza, quando li no art. 10 incluído o aborto.
E colocar uma discussão polêmica no texto consdiria só do homossexualismo masculino, pois
,existeo problema do lesbianismo, que é da mestitucional. Devo confessar - e V.Ex' Sãotestemuma forma grave. Deputado Eliel Rodrigues, já
nhas de que sou a favor da vida - que sou contra
epresenteí uma emenda incluindo este texto no
a prática do aborto. Tratar a mulher dessa forma
anteprojeto e gostaria que fosse examinado sob
não é justo, porque está prensada entre duas realiesse prisma de moral, porque não é possível que
dades, entre duas cruzes, podemos dizer assim.
a sociedade estimule a prática do homossexuaCausou-me estranheza quando foi projetado
lísmo. Niío posso admitir isto. Nesta altura, lembro
aquele filme que considero, até certo ponto, cínia atitude do ditador Fidel Castro, de Cuba, que
co, diante da gravidade do assunto que aborda
acabou com o homossexualismo. Fidel diz que
e da forma com que procura trabalhar psicologi'ohomossexualismo é uma prática do capitalismo,
camente a cabeça das pessoas. ~ realidade da
de gente que não tem nada para fazer. Fidel pegou
mulher brasileira é muito grave. E claro que a
os homossexuais e os colocou nas plantações . mulher não quer fazer o aborto, porque significa
de cana. Simplesmente acabou com essa prática,
matar uma vida e a si própria. Quando a mulher
que julgc> altamente nociva à formação dos bons
pratica o aborto se mutila física e psicologicapríncípíos de moral e dos costumes. Então, queria
mente, mas às vezes é levada a fazê-lo. Aquele
filme americano exportado para cá, como é exporme solidarizar com o Deputado Eliel, com os
membros desta Comissão. Não posso admitir que
tado todo o seu modelo de desenvolvimento ecoa Constituição que vamos elaborar e que vai reprenômico, não mostra a dura realidade da mulher.
'sentar o pensamento da sociedade brasileira veDe um lado, engravida por não conhecer o seu
nha a estimular a queda dos princípios de moral
próprio corpo, porque o governo é omisso e sílenda sociedade. Podemos perfeitamente ignorar a
sioso em relação ao planejamento familiar, em
existência desse dispositivo no texto constituciorelação aos instrumentos que possam oferecer
nal. Faço um apelo a V. Ex' para que reexamine
condições para a mulher se conhecer. De outro
lado, a sociedade lhe cobra um tributo duplo.
'essa matéria, meditando sobre os prejuízos que
vai causar à sociedade brasileira. Que acima de
Enquanto jovem, bonitinha, tem emprego à vontudo reexamíne a nossa emenda, que já deu entratade nos gabinetes, nos bancos, mas, na medida
da desde' ontem, onde procuramos fazer uma amem que engravida, a primeira coisa com que se
pIajustificativa das razões que nos levam a condedepara é C? aviso-prévio. Naquele momento em

que precisava do amparo da sociedade, de amparo empresarial, o lucro fala mais alto e a mulher
é colocada para fora da empresa. Isto quando
também não é mutilada pelo próprio companheiro que a obriga a fazer o aborto. A mulher com
medo de perder a afetividade daquele que lhe
dá esse carinho, esse amparo, muitas vezes faz
levada a isso se mutila.
Então, acho que, neste momento em que estamos procurando caminhar em direção a um país
humano e justo, não é certo que reportemos a
mulher para a Idade Média, incriminando-a duplamente. Além de mutilar-se psicológica e fisicamente terá que pagar por um crime pelo qual
a sociedade inteira a condena, desconhecendo
principalmente esse dilema e esse conflito que
a mulher enfrenta. Não podemos, neste momento, esquecer que o aborto em nosso Código Penal
é crime, mas está sendo praticado a cada minuto
neste País sob o silêncio total da sociedade. Sou
católica e incrimino a minha Igreja por não suscitar esse debate, por ser contra o planejamento
familiar, o caminho mais certo a seguir para evitarmos o aborto.
Portanto, Sr. Relator, quero dzer aos meus
companheiros que sou contra acrescentar o aborto na Constituição, como um crime. Não é por
desejar que o aborto seja praticado, não é por
ser a ele favorável, absolutamente, mas neste momento não podemos levar a mulher a esse sacrifício enorme. Os Constituintes, principalmente
nesta hora, estão desconhecendo o clamor silencioso de centenas de milhares de mulheres brasileiras que não podem falar.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Carlos
Coutinho.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTINHO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr" e Srs.
Constituintes, não podemos, em hipótese alguma,
continuar como estamos. A nossa sociedade, nos
últimos 25 anos, dobrou o número de habitantes
e o nosso País enfrenta demasiados problemas.
Esta nossa Constituição deverá ter um caráter
mais educativo, de formação, de organização da
nossa sociedade. Não podemos, em hipótese alguma, abrir mão da liberdade do que quer que
seja. Isso não nos podemos permitir fazer porque
estaríamos voltando há mil anos, ou há 30 ou
50 anos, como os Estados Unidos, com perseguições no caso brasileiro, com perseguições de
caráter social, no que diz respeito a sexo. Não
acredito que alguém adote o homossexualismo
como opção de vida. Não acredito. A não ser
que ele esteja formado para isso. E no Brasil não
temos essa formação ainda. Não podemos pôr
qualquer tipo de discriminação em nossa Constituição. No caso, falamos especificamente sobre
sexo.
Tivemos na história do mundo diversos tipos
de perseguição; tivemos guerras, extermínios por
um tipo qualquer de discriminação. Deixar a opção de vida para o cidadão individualmente escolher a que melhor lhe pareça não é ser liberal,
é ser realista. A vida em todos os países do mundo
nos coloca diante de quadros. O que é bom para
nós nem sempre é bom para outras sociedades.
Precisamos formar um país que, realmente, encontre a sua identidade sob todos os aspectos.
Quanto ao fato de não permitirmos a orientação
sexual, acho que está errado, pois esse tipo de
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liberdade constitui um avanço muito grande sob
determinados aspectos. A nossa sociedade precisa de orientação sexual, que deveria, inclusive
ser matéria obrigatória nos colégios.
Era o que tinha a dizer.

dica ninguém, como há determinada concepção
filosófica que não prejudica ninguém. Mas a influência dos homossexuais é pemiciosa. Por isso
penso que seria uma abertura que poderia trazer
conseqüências perigosas para o Pais.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Manguito
Vtlela.

A CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Nobre
Constituinte Eliel Rodrigues, quero colocar a minha discordância em relação à palestra do presidente daquela associação de homossexualismo.
Minha discordância é com relação ao tema e não
à liberdade. Devemos respeitar numa Constituição democrática a liberdade do homossexual, só
que considerei o termo muito abrangente. Quer
dizer, "orientação sexual" talvez dê margem a que
a educação seja dirigida no sentido do homossexualismo. O termo "orientação sexual" seria divulgação nos meios de comunicação para o homossexualismo. Seria uma abertura na escola, em
relação ao professor homossexual, não sou contra
o professor homossexual. Se existe na Constituição essa abertura, esse leque de perspectiva
de um afrouxamento, em relação a uma orientação sexual, então, eu sou contra o termo. Não
sei se esse termo é técnico, se foi adotado com
essa ou aquela intenção. Na oportunidade até o
Presidente da Comissão, o Constituinte Antonio
Mariz, corroborou a afirmativa, quando perguntamos: "Por que não assumir, então, o comportamento homossexual?" Ele ficava mais limitado.
Haveria o respeito à liberdade do homossexual.
Ele seria um homossexual e não iriamos impedir
que a pessoa se comportasse de acordo com
a sua opção. Mas o termo "orientação sexual"
seria substituído pelo termo comportamento "homossexual." Foi essa a minha sugestão anterior
e a reafirmo agora.

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Sr. Presidente, também tenho entendimento diverso do nosso Constituinte Eliel Rodrigues. O
termo "orientação sexual" não quer dizer incentivo à promiscuidade, ou a qualquer coisa que
o valha, como quiseram deixar a entender. Faço,
inclusive, uma comparação. É desejo da sociedade brasileira que se retire ou que se descriminalize o adultério. Isso não significa que estaríemos incentivando o adultério. Não. Pelo contrário.
Apenas entendo que a expressão "orientação sexual" é abrangente e não motiva a promiscuidade
sexual, nem incentiva o homossexualismo. Não
devemos realmente discriminar coisa alguma
Entendo que, nesse particular, o Relator foi bastante feliz.Devemos manter o tema no texto constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra o nobre Constituinte Eliel Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUESSomos a favor da educação sexual. Quanto a
isso, não temos dúvidas. Mas o termo "orientação
sexual" está-nos trazendo problemas, porquanto
não se trata da formação sexual esdrúxula do
que possa ter a pessoa, seja lésbica ou homossexual masculino. O problema existe em relação
à influência que esses individuas possam exercer
sobre as pessoas.
A nobre Constituinte Lúcia Braga lembrou, ainda há pouco, a influência que poderão sofrer nossos filhos nas escolas com a liberdade que essas
pessoas passarão a ter, sem discriminação alguma.
Então, como pessoas, eu as respeito e as amo,
e delas tenho pena. Lembro as palavras de Cristo,
com relação à mulher pecadora, a mulher adúltera. Quando todos que a rodeavam queriam condená-Ia e, segundo a lei, apedrejá-Ia, Cristo disse:
"Aqueles que não tiverem pecado que atirem a
primeira pedra." Diz a Escritura que todos se foram retirando do local, e a mulher permaneceu
com Cristo. E Cristo perguntou à mulher: "Mulher,
alguém te condenou?" E ela disse: "Não, Senhor."
E Cristo lhe respondeu: "Então, eu também não
te condeno, mas vá e não peque mais." É uma
mudança de vida, e é isso o que pretendemos.
Cristo não compactuou com o pecado, Cristo não
disse que tudo estava certo ou errado, não disse
que o homossexual vai para o Céu ou não. Mas
ele pregou o arrependimento. Quer dizer, conosco
convivem os ladrões, os feiticeiros, toda espécie
de gente e, nem por isso, deixam de ser pessoas
humanas. A influência que essas pessoas exercem são momentãneas, ao passo que a influência
exercida por um homossexual-lésbica ou outra
do gênero - é um fermento na sociedade. É
por isso que achamos que eles podem existir e
praticar os atos próprios, e mesmo que pecaminosos e absurdos, mas é uma responsabilidade
individual. Mas é perigoso abrir essa concessão,
da mesma forma como há o sexo normal, masculino e feminino, como há o negro que não preju-

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTINHO - Sr. Presidente, queria um esclarecímento
do Relator.
Nesse art. 10 não haveria pena de morte, de
prisão perpétua, e trabalhos forçados? Quando
V. Ex" usa essa expressão "não haverá pena de
trabalhos forçados", eu queria apresentar o meu
entendimento. Vamos supor que, amanhã na legislação ordinária, pudéssemos prever certos trabalhos como opção para diminuição de pena,
por exemplo. Com essa determinação se estaria
automaticamente proibindo que houvesse esse
tipo de opção.

o SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Antes
de passar a palavra ao Sr. Relator, apenas por
ter sido invocada a opinião da Presidência, gostaria de responder à Constituinte Lúcia Braga. De
fato, ponderei na discussão aqui feita pelo representante do Triângulo Rosa, entidade representativa dos homossexuais, que me parecia ambígua a expressão "orientação sexual". Devíamos
enfrentar o problema e dizer até mesmo a palavra
apropriada, "homossexualismo". Devo convir em
que o argumento do expositor me convenceu no
sentido de aceitar a fórmula "orientação sexual"
porque foi dito aqui, por ele, tratar-se de termos
adotados internacionalmente. As leis que estabeleciam a indiscriminação em virtude de homossexualismo se inclinaram pela expressão "orientação sexual", e que havia interesse legítimo de
que se homogeneizasse a linguagem de tal modo
que os avanços na igualdade pudessem ser aferidos. Esse argumento levou-me a reconsiderar a
objeção e aceitar a redação dada pelo Sr. Relator.
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Creio mesmo que, independentemente da discussão terminológica, é um dos pontos altos do parecer o reconhecimento da igualdade quando ocorrer um comportamento sexual que fuja ao considerado normal. Eram estes os esclarecimentos
que gostaria de dar.
Passo a palavra ao Constituinte Darcy Pozza,
para responder à indagação do Deputado José
Carlos Coutinho.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Meu caro
Constituinte, o item I: "não haverá pena de trabalhos forçados", sigrufica que ninguém pode impor
ao condenado algum trabalho pura e simplesmente como castigo, ou seja, carregar pedras,
quebrar pedras simplesmente por quebrá-Ias,
mas não exclui a possibilidade de a pena ser transformada num trabalho civil,que se presume seja
produtivo.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTINHO - Mmha pergunta é se não será restritivo,
ou seja, nobre Constituinte, numa legislação ordinária, a pessoa comete um crime, o juiz, vamos
supor, dentro do Código Penal que formos adaptar, poderia dar dois tipos de penas: 10 ou 5 anos
trabalhando na colônia agricola, ou coisa desse
tipo, por exemplo. Quero entender o problema
para que não haja restrição da opção, inclusive
na formação do novo Código. Fiz-me entender?
Como está não significaria uma restrição a impedir que o Código fosse previsto esse tipo de pena?
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Absolutamente. Quando falamos que a vida é um direito,
ninguém pode atentar contra ela, nem, contra
a integridade física da pessoa. Um trabalho forçado atenta contra a integridade física, a partir do
momento em que não é condigno com o ser.
No crime, não, porque a contravenção é uma
norma de menor gravidade, podendo, a nosso
ver, ser transformado em trabalho civil, nunca
uma pena imposta como trabalho forçado.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSCOUTINHO - V. Ex" está-me respondendo que essa
redação não impedirá que no Código se preveja
uma opção para outro tipo de pena, já que hoje
temos opção entre multa e cadeia. Minha pergunta é se essa redação seria restritiva ou não.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) mente não.

Absoluta-

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS coemNHO - OBrigado a V. Ex"
A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Pela
ordem, Sr. Presidente. Em relação ao art. 3 9, à
expressão "orientação sexual", chamo a atenção
de V. Ex"no sentido de que deveriamos realmente
procurar uma terminologia que pudesse substituir
esta expressão. Embora, sob meu ponto de vista,
considere que não deva existir de forma alguma
discriminação sexual, que deva ser amparado por
lei, acho que isso propicia dupla interpretação,
favorecendo muito a que se possa fazer uma divulgação disso ou daquilo. Embora outras Constituições tenham essa terminologia, dentro de nossa linguagem pode ocorrer uma dupla interpretação. Não podemos fazer discriminação, mas
também não devemos propagar aquilo que a
maioria da sociedade condena.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Sr. Presidente, pela ordem.
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SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Antes
de dar a palavra ao Constituinte Maguito Vilela,
acrescentaria, apenas para rememorar o que foi
dito no debate sobre a Indrscrímínaçáo do homossexual ..
A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Pela
ordem, Sr. Presidente, para complementar o que
V. Ex' vai dizer. Estou falando como uma pessoa
que não ouviu a exposição do interessado, mas
que leu o texto e o interpretou.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Certo.
Rememorando a exposição aqui feita, essa expressão corresponderia a um conceito juridicamente já definido, e que estaria inserto em outras
legislações de países estrangeiros aqui citados.
Depreende-se, das afirmações do representante
dessa associação, que "orientação sexual" significa que os homossexuais não aceitam sua condi'ção como um estado patológico, como doença,
mas como orientação livremente adotada. Este
é o sentido que eles pretendem imprimir à expressão.
A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - E isso
poderia ser regulamentado por lei complementar,
especificando o que seria orientação sexual?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Não.
De fato, toda expressão, terminologia ou conceito
novos, acolhidos numa determinada legislação,
submete-se ao risco de as interpretações coincidirem ou não com o espírito, a mente do legislador, mens legislatoris ou mens legis. O risco
está implícito a toda inovação de ordem legislatíve, mas se a afirmação aqui feita corresponder
aos fatos, se realmente a expressão se encontrar
já consaqrada em legislações de outros países,
naturalmente o intérprete se fíxará nesse conceito
anteriormente definido. A orientação sexual apenas evitaria a pecha, se é possível dizer assim,
que os homossexuais recusam, a de que não sejarn senão vítimas de um estado patológico.
Tem a palavra o Constituinte Maguito Vilela.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Sr. Presidente, entendo que a discussão está propiciando algumas divagações, que não deixam
de ser importantes, mas, especificamente, o que
se deve definir, ao se analisar esse § 3" é se tal
comportamento deve ser discriminado ou não.
Temos de nos cingir a isso: devemos ou não
discriminar os homossexuais.
Entendo assim, porque veja s6: temos de conceder a todos igualdade perante d lei. Será punido
como crime inafiançável qualquer tipo de discriminação. Ninguém será prejudicado ou privilegiado em razão de raça, sexo, cor e assim por
diante. Acho que nos devemos ater a isso Devemos privílegíar ou discriminar os homossexuais,
ou qualquer raça, sexo, cor, ou não? O ponto
a que nos devemos ater é este. Esse é o n6 górdio
da questão.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS COUTINHO - Isso é fundamentai porque amanhã se
estabelecerá em leis, por exemplo, que o homossexual, masculino ou feminino, não poderá fazer
concurso para médico. A palavra orientação sexual hoje é fato. Há o homossexual masculino
e feminino, quer dizer, tanto o homem como a
mulher adotam tal tipo de comportamento. Já
existe essa realidade, não vamos criar nada. Mas

o que tem de ficar bem claro é o entendimento
que vamos dar a esse texto. Isso é o que considero
muito importante Somos Constituintes e estudamos um pouco mais o assunto. Agora, o que
as pessoas, os leigos, vão entender quando lerem
isso? Achei que o eminente Relator foi muito feliz
na palavra "orientação sexual". S. Ex' encontrou
a expressão certa.
Agora pergunto: será isso que queremos na
Constituição? É esta a expressão adequada? Não
haverá discriminação de sexo? Seria suficiente
essa expressão para alcançarmos o nosso objetivo?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra a Constituinte Rita Camata.

Com

A SRA. CONSTITUINTE RITA CAMATAComplementando a exposição do nobre companheiro, acredito que a expressão "orientação sexual" seja uma maneira de discriminar. Sendo
que o texto já diz, "será punido qualquer desrespeito ao credo religioso, ao sexo" e tantas outras
coisas mais, acredito que até numa lei ordinária
poderia haver um dispositivo que regulamentasse
a situação do terceiro sexo. Então, questiono se
a expressão "orientação sexual" poderia ser suprimida, porque a partir do momento em que estamos reconhecendo a necessidade de explicitar
isso, estamos discriminando. Sexo para mim é
homem, mulher, homossexual, heterossexual.
Acho que subentendemos todo esse contexto que
está aí, que é uma realidade.
O SR. COI'ISTITUINTEJOSÉ CARLOS COUTINHO - Numa legislação civilnão existe o terceiro
sexo, está certo?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao Constituinte Darcy Pozza.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - É evidente
que a discussão sempre traz esclarecimento. E
quando realmente é no sentido de aperfeiçoar
o nosso trabalho, ela é útil. Mas entendo que em
se falando de sexo, s6 existem dois: masculino
e feminino, e que não se deve discriminar as minorias, no caso o homossexualismo, de forma alguma. Elas têm os mesmos direitos e, em conseqüência, as mesmas obrigações de qualquer outro cidadão pelo seu comportamento sexual e
não poderão ser discriminados em razão de trabalho, vida na sociedade e inúmeros outros motivos.
Parece-me, com todo o respeito, que ou se muda
a expressão "orientação sexual" para algo que
possa acrescentar melhor, ou, salvo melhor juízo,
a interpretação dessa expressão realmente está
condizente com aquilo que desejamos significar.

tuições daqueles países, que S. S' citou, não há
referência alguma ao problema.
Daí, acolho a idéia da Deputada Rita Camata,
combinado com que diz o Relator. Se há alguma
dúvida, mesmo que não possamos definir esses
casos apenas com sexo - parece-me que ficou
claro e explícito que o problema de sexo não
é bem o caso deles - na linguagem comum,
no vernáculo, já se usa muito hoje a expressão
"bissexualidade" etc., quando fizermos a interpretação da lei, faremos também a interpretação vernacular dela. A expressão "orientação sexual", como diz a nobre Constituinte Lúcia Vânia, pode
propiciar uma interpretação ambígua, no sentido
de exaltar esses comportamentos pouco naturais.
Então, parece-me que a expressão "orientação
sexual" nos traz realmente aquela preocupação
de que o sujeito possa, sendo professor, numa
aula de sexo, fazer mil elogios ao homessexualismo. Eyidentemente, não estaria proibido de fazê-lo, mas os nossos costumes, que também são
fontes de direito no Brasil, não propiciam ainda
o direito de que um cidadão possa adotar, na
sociedade, uma posição de homossexualismo como sendo a predominante. Aliás, a SOCiedadecensura esse comportamento. Eu diria que seria, pois,
oportuno examinar-se uma nova expressão, talvez
"comportamento sexual", porque aí diz respeito
somente à convicção interna, moral de pessoa,
não tem nada a ver com ensino ou orientação
naquele sentido. Talvez esse texto deva ser realmente alterado. Mas lembrando que se fizermos
isso vamos talvez inovar, em termos constitucíonei nenhuma trata do assunto. Se há alguma coisa
a respeito nas leis dos países citados, como foi
dito por depoente, deve ser em nível de legislação
.ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra o Constituinte Antônio Câmara.

Com

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CÂMARASr. Presidente, concordo com a Deputada Rita
Camata e o nobre Deputado José Fernandes.
Aqui diz "qualquer tipo de discriminação" e cita
sexo, fixando-se no termo orientação sexual. Penso igualmente que como está há a possibilidade
de derminada pessoa fazer proselitismo em prol
do homossexualismo. Se encontrássemos outra
expressão, como "comportamento sexual" seria
melhor. Acho o assunto complexo. Não tenho
nenhum tipo de preconceito, mas acho que a
expressão "orientação" fica um pouco carregada.
Creio que poderíamos encontrar um termo como
"comportamento sexual".

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Está
com a palavra o Constituinte José Fernandes.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra a sr Constituinte Lúcia Vânia.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ FERNANDESSr. Presidente, assisti à palestra do Dr. João Mascarenhas e até me impressionou a segurança com
que ele trazia à baila os diversos aspectos inerentes à legislação de muitos países. Especificamente, se não estou enganado, ele citava três países.
S. S'falava nas legislações dinamarquesa e canadense, de conquistas recentes nessa legislação,
e da holandesa. Como não me ative muíto ao
assunto, resolvi dar uma olhada rápida nos textos
atinentes a essas nações, e gostaria de dizer que
se existe essa legislação, a que S. S' se referiu,
é em nível de lei ordinária, porque nas Consti-

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA- Gostaria de lembrar ao Sr. Relator que nós, que somos
educadores, batalhamos muito por uma orientação sexual nas escolas. Isso já está muito divulgado. Essa orientação seria realmente para propagar no bom sentido o sexo. Daí por que, lendo
isso, aqui, fiquei assustada, porquanto dá a impressão de que vamos dar uma aula em relação
àquilo que aceitamos. Não devemos discriminar,
mas ao mesmo tempo não podemos propagar.
Acho que, como mãe, como educadora, eu me
colocaria nessa posição. Acho que como está
posto, o sentido e dúbio.

Com
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ASR' CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA- Quero
reafirmar as palavras da Constituinte Lúcia Vânia,
porque foi essa a minha impressão, desde o início
da palestra do Sr. João Mascarenhas. Achei o
termo, como faleihá pouco, ambíguo e que daria
margem a uma orientação dirigida'. Então, questiono junto aos Srs. Constituintes por que não
assumirmos, no texto, o termo comportamento
homossexual, ao invés de orientação sexual? É
um termo mais direto. Vamos colocar "comportamento homossexual". Acho que se fízerrnos isso, o texto ficariamenos abrangente, ipsis Uterls.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra o Constituinte Maguito Vilela.

Tem

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Sr. Presidente, parece-me também que o termo
comportamento sexual fica mais adequado, porque aí não haverá discriminação por comportarpento sexual.Acho que assim melhoramos inclusive o trabalho da redação. Creio que assim evitariamos não qualquer discriminação atinente ao
comportamento sexual.

o SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao Constituinte José Carlos Coutinho.
o SR.CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS COUTINHO- Sr. Presidente, realmente o nobre Constituinte colocou a expressão certa. S. Ex- falou da
parte vemacular, quer dizer, o entendimento do
povo. Se ainda temos dúvidas em relação à orientação, acho que o comportamento fica bastante
explicitado,para melhor compreensão, pois assim
sendo quem amanhã apanhar a nossa Constituição vai entender que não pode punir alguém,
porque tem um comportamento sexual que não
é o dele, individual.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao Constituinte Maguito Vilela.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Aindapela ordem, Sr. Presidente. Pelo que entendi
da fala do Presidente da Associação Triângulo
Rosa, o que eles não querem realmente é serem
discriminados com relação ao comportamento
que adotam. S. S' até citou um exemplo, o de
um individuoque deseja fazer um concurso, mas
não vai porque tem receio de ser discriminado.
Então acho que dessa forma vamos atender tranqililaminante aos interesses deles, que é o de não
sofrer discriminação. O termo orientação parace-rne realmente muito abragente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - O Sr.
Relator deseja fazer alguma consideração?
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - É evidente
que, como o nosso trabalho procurou atender
às propostas de forma democrática, vamos acolher as sugestões que aqui foram trazidas para
análise e consideração final.Pretendemos ampliar
essa discussão no sentido de não deixaraqui qualquer margem a interpretação ambígua, a fim de
que possamos atender aos interesses das minorias e, no caso especifico, dos homo-sexuais. I
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Antônio Câmara.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CÂMARA.Sr. Presidente, cheguei atrasado, no que tange
ao art. 1 Com relação ao aborto, gostaria de receber um esclarecimento da Presidência ou do Relator. "Será punido como crime o aborto diretamente provocado" .Vejo que já passou essa discussão. É apenas para que eu possa me situar
no contexto, porque existem já na legislação brasileira os casos que a lei ressalva: estupro e para
salvar a vida da mulher. Isso seria colocado em
legislação ordinária, porque aqui será punido como crime o aborto diretamente provocado. N generaliza, e não ficariam ressalvadas as possibilidades já existentes na legislação. Acho que os
casos previstos na mesma legislação penal devem
ser ressalvados.
0

O SR. PRESIDENTE(Antônio Mariz) - A opinião de V. Ex' conflita com a opção feita pelo
Sr. Relator. Na verdade, o anteprojeto, tal como
se encontra redigido, implica a derrogação dos
dispositivos do Código Penal, atinentes.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CÂMARA.Exato. No meu entendimento, não evoluímos.
Gostaria de ouvira opinião do Presidente e depois
gostaria de ouvir o Sr. Relator a propósito.
A SR' CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA gostaria de...

Eu

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Um
momento, Constituinte Lúcia Braga. Eu gostaria
apenas de informar ao Constituinte Antônio Câmara que essa matéria foi longamente debatida
no início dessa reunião e objeções semelhantes
às de V.Ex- foram levantadas numa emenda apresentada pela Constituinte LúciaBraga, que propôs
se ressalvassem as exceções, a saber: gravidez
resultante do estupro; risco de vida da mulher;
e a que inova, que é o caso das deformações
do feto.
A SR' CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Era
isso que eu queria esclarecer, e o Sr. Presidente
já o fez. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE(AntônioMariz) - Agora,
esse ponto que V.Ex- assinalou, ConstituinteAntônio Câmara, é procedente. O texto, no estado
em que se encontra, derroga os dispositivos do
Código Penal em vigor. Concedo a palavra à
Constituinte Lúcia Vânia.
A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Estou
respondendo ao Deputado que esteve ausente.
Sei que estou sendo a voz isolada, porque eu
achava que o termo, punição por crime, o aborto,
não deveria constar na Constituição. Como mulher, reafirmo que me sinto envergonhada de ser
omissa diante de um grave problema social como
é o aborto. Acho que ele não deve constar no
texto constitucional, embora eu seja contra a sua
prática. Entendo que, continuando como está
aqui, fecharíamos os olhos a uma realidade social
gritante. E hoje nós, mulheres, que estamos aqui,
vamos sair desta Constituinte envergonhadas por
passar por cima de um dos mais graves problemas sociais que aflige a mulher brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao Constituinte Maguito Vilela.
O SR. CONSTITUINTE MAGUrrO VILELA Sr. Presidente, quero discordar inteiramente da
Deputada Lúcia Vânia. Acho que a Constituição
tem de estabelecer parâmetros, regulamentar a
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vida do povo em sociedade, naturalmente. Se a
Constituição omite um tema tão importante, tão
polêmico como este, acho que aí, sim, estaríamos
cometendo um grave equívoco. Acho que isso
deve constar do texto da Carta. Agora, a redação
do dispositivo, ali se deve constar que o aborto
será proibido ou não, é outro problema. Que deve
constar, deve. A Constituição tem de estabelecer
os parâmetros da nossa vida em sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Gostaria também de expressar o meu ponto de vista,
em rápidas palavras, porque provavelmente apresentarei emenda nesse sentido. Quero dizer que
concordo com a Constituinte Lúcia Vânia quanto
à impropriedade de constar essa proibição expressa na Constituição. O aborto vem sendo tratado como crime no Código Penal. É essa a tradição
constitucional brasileira. Nenhuma das Constituições brasileiras - a de 1824, a de 1891, a de
1934 ou mesmo a de 1946 ou qualquer outra
- tratou do problema do aborto. Então parece-me que essa é uma inserção de matéria de
lei ordinária na Constituição. Se adotássemos esse critério, teríamos também que inserir no texto
constitucional outros crimes, de acordo com a
importância dada aos mesmos para cada um dos
diferentes Constituintes e, nesse caso, a Constituição ficaria cheia de determinação ao legislador
ordinário sobre a codificação de crimes da mais
variada natureza.
Concedo a palavra ao Sr. ConstituinteJosé Carlos Coutinho.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS COUTINHO- Sr. Presidente, uma das coisas mais discutidas atualmente é aborto. Mas penso que se
colocarmos na Constituição que o aborto é um
crime, estaremos até cerceando um direito. Poder-se-ia dizer que a criança que se gerou tem
também direito à vida, mas muitas vezes a pessoa
que a está gerando nem está preparada para isso.
Muitasvezes, nem sabe o que está fazendo. Então,
acho que a responsabilidade dos membros da
Subcomissão de levrar isso à Comissão e posteriormente à Comissão de Sistematização, é muito
grande. No meu entender, isso não deveria constar da Constituição, como também entende o nobre Presidente.
O SR.PRESIDENTE (AntônioMariz) - Poderia
ainda acrescentar que esse é um tema recorrente
na Subcomissão. A questão do aborto, da pena
de morte, da prisão perpétua, são temas recorrentes porque, de fato, suscitam até problemas
de consciência. Têm inferência com as convicções religiosas, com o credo filosófico, portanto,
é natural que esses temas ocupem tanto tempo
desses debates. Daí a flexibilidade com que a Presidência os tem conduzido.
Poderia acrescentar, ainda sem definir o meu
ponto de vista sobre o aborto propriamente dito,
que a inclusão do crime de aborto na Constítuíção, reflete antes um compromisso de ordem
confessional. Os que estão vinculados a determinada religião e acham que existe vida desde o
ato da concepção, considerarão sempre homicídio eliminar o feto, mas essa não é uma afirmação científicaque possa ser aceita unanimemente,
qualquer que seja o nosso credo religioso.
Parece-me, então, que quando se tenta inserir
na Constituição a questão do aborto, está-se
transpondo um valor que é antes de ordem religiosa ou ética, mas que, até pela liberdade de religião
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f: pelo princípio de isonomia, segundo o qual nin~,uém deve ser discriminado por suas convicções,

constitui uma forma de violar outro princípio
constitucional, ou seja, isso é um valor de ordem
religiosa, de qualquer confissão religiosa, mas que
não é um valor comum a todo o povo, simplesmente porque todo o povo não pertence a determinada 19reja.
Esse é, pois, um aspecto que parece também
contra-indicar a inclusão do aborto na Constituição.
Concedo a palavra ao Constituinte Antônio Câmara.
O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO CÂMARASr, Presidente, sou advogado, apesar de me considerar, hoje, mais político do que jurista, e por
isso sei que existe na legislação penal artigos que
se referem ao aborto como crime com ressalvas.
Poderíamos excluir da Constituição o artigo que
diz que "será punido o aborto diretamente provocado", acrescentando na lesgislação, ordinária
quando ela for feita, os casos de aborto passíveis
de punição e suas ressalvas.
ASR' CONSTITUINTELÚCIA BRAGA-Poderse-ia acrescentar, aos casos hoje já previstos como exceções, ainda o de má-formação do feto.
O SR. CONSTITUINTEANTÔNIO CÂMARASim, poderíamos deixar os casos que já existem
no Código Penal e acrescentar o que a Constiiuínte Lúcia Braga sugeriu. Não colocaria o tema
na Constituição, mas sim na legislação penal, com
outra redação.
ASR'CONSTITUINTELÚCIABRAGA-Tenho
,aimpressão de que, quando foi elaborado o nosso
Código Penal, não havia ainda a possibilidade
dentifica de comprovar-se a má-formação do feto, e hoje' há. Penso que poder-se-ia inovar, acrescentando essa exceção, que é válida.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOSCOUTIIi'lHO - I~as, veja a nobre Constitwnte que talvez
IJ impacto na sociedade causado por uma criança
que nasça em conseqüência de uma gestação
índesejada, resultado da ignorância da mãe sobre
as conseqüências de um ato sexual, seja muito
maior do que propriamente o causado por uma
criança que nasce deformada.
A SR' CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Gostaría de acrescentar que a exposição feita pelo
Sr. Presidente convenceu-me e acho que talvez
não seja oportuno incluir o tema na Constituição,
pois senão deveríamos colocar também outros
crimes corno, por exemplo, a eutanásia, que não
foi explicitada no texto. Seria então, o caso de
discipliná-los na legislação ordinária. Acho que
nessa oportunidade deveríamos acrescentar entre
as exceçôes o caso de má-formação do feto, porque se não consignarmos essa ressalva na legislação ordinária, correremos o risco de termos
monstros na sociedade, quer dizer, pessoas com
deformidades físicas e enormes anomalias.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Maguito Vilela.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Sr. Presidente, gostaria de saber da Deputada Lúda Vânial, até mesmo para reparar uma injustiça,
se ela é contrária à inserção da matéria no texto
<;onstitucional e a favor de que a legislação ordi-

nária a regulamente e discipline. Gostaria de saber
se foi com esse objetivo que S. Ex' abordou a
questão.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra à nobre Constituinte Lúcia Vânia.
A SR' CONSTITUINTELÚCIA vÂNIA -Sr. Presidente, Sr. Constituinte Maguito Vilela quando
disse que o tema deveria constar do texto constitucional, não quis dizer que se deva desconhecê-lo.
Disse que colocarmos ISSO no texto constitucional, seria fechar os olhos a uma realidade cruel
em relação à mulher. Todos nós sabemos, principalmente nós do interior, que o aborto é praticado
a cada minuto neste País. As vitimas dessa situação são as mulheres de baixa renda. Então, fazer
com que essa mulher seja incriminada barbaramente... E o é barbaramente, porque coloquei
aqui, seguidas vezes, que a mulher não faz o
aborto apenas porque quer; o aborto e a mutilação
física e psíquica da mulher. A concepção e a geração de um filho são os momentos mais bonitos
que a mulher tem na sua vida. Há toda uma transformação no seu ser, não só física como psíquica,
ela toma-se mais sensível. É através da mulher,
no momento da concepção, que o ser humano
atinge o ápice da vida. São as coisas mais bonitas
que acontecem com a mulher: a concepção e
a geração de um filho. Então, quando ela é levada
a mutilar-se e a mutilar uma outra vida, ela entra
em conflito psicológico. E por que ela tem de
fazer ísso> De um lado o próprio companheiro,
que não quer assumir a responsabilidade da paternidade do filho e a obriga a isso, de outro lado,
há a própria sociedade.
Já disse aqui, daquele americano que nos trouxe um filme a respeito, que considero cínica a
mensagem veiculada na película, já que o seu
autor conhece certos aspectos da nossa realidade.
Em um banco, por exemplo, se uma moça é
bonitinha, jovem, elegante, ela é contratada para
atrair os clientes, mas, se engravida, a primeira
coisa que fazem é dar-lhe o avido prévio, porque
não serve mais para o patrão. E isso justamente
na hora em que ela mais precisa de amparo. Então ela entra em conflito consigo mesma, pois
precisa do emprego, precisa manter-se e não pode tirar a vida do filho que carrega. Então ela
entra em conflito total. Se faz o aborto, toda a
sociedade condena essa mulher, enquanto o Governo e o próprio sistema social se omitem diante
dessa realidade. Adotarmos a atitude consagrada
no texto aqui elaborado seria levar a mulher de
volta à Idade Média, a uma responsabilidade que
o próprio País e o próprio companheiro da mulher
não querem assumir. Por isso eu reafirmo que
o tema precisa ser regulamentado, mas na lei
ordinária. E tenho mostrado em minhas posições
que não sou adepta do Ialssez-faire, deixar a
coisa correr livre, absolutamente. Só acho que
não podemos, pelo fato de o tema ser complexo,
ser polêmico, fechar os olhos a essa realidade.
Como mulher e como mãe, posso interpretar esse
momento e acho que nenhuma mulher faz um
aborto porque quer. Só uma mulher pode transmitir o que significa ter uma vida dentro de seu
ventre; só ela pode falar, com conhecimento de
causa a respeito.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Pois é, mas, objetivamente, Sr' Constituinte, V.
Ex' é a favor da prática do aborto?

A SR' CONSTITUINTE LUCIA vÂNIA - Não,
sou terminantemente contra, e já o disse aqui.
Sou a favor da vida. Da mesma forma com que
me posicionei contra a pena de morte, o faço
em relação ao aborto, Agora, por eu ser pessoalmente contra a prática do aborto, não posso condená-Ia, porque tenho uma situação privilegiada
- tenho que convir. Por isso não posso condenar
aquelas que são levadas a fazê-lo por imposição
do próprio sistema, por imposição da própria realidade da sociedade.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Sr' Constituinte, todos entendemos a argumentação de V. Ex' Entretanto, quero saber objetivamente se V. Ex' é a favor de que não se trate
disso na Constituição e que se deixe o tema para
a legislação ordinária.
A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Sim,
que fique para a legislação oridinária e, principalmente, que se dê uma ênfase, que não sei se
seria apropriada na Constituição ou na lei ordinária, ao planejamento familiar. Coloquei aqui que
sou católica e a minha Igreja tem falhado profundamente quando não quer enfrentar de frente o
planejamento familiar, porque nele se dá condições à mulher de conhecer o seu próprio corpo,
de ter acesso aos meios legais para que ela não
engravide. É preciso que o planejamento familiar
seja uma realidade neste País. E preciso que o
Governo veja de frente esse problema. É bem
verdade que o planejamento familiar seria bem
melhor se partisse a sua prática da própria mulher,
mas para chegarmos a isso vai demorar muito
e acho que o Governo tem que assumir essa
responsabilidade.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra o Constituinte Manguito Vdela.

Com

O 5R. CONSTITUINTE MAGUrrO VILELA Trilhando o raciocínio de V. Ex', nobre Constituinte Lúcia Vânia, entendi que, V.Ex' forma com
aqueles que acham que o assunto deve ser discutido na legislação ordinária. E com relação à pena
de morte, V.Ex' tem também esse mesmo entendimento de que é tema a ser tratado na legislação
ordinária?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- V. Ex'
precisa fazer uma distinção entre a pena e o crime.
É possível, e é da tradição constitucional, estabelecer os princípios gerais sobre a pena, mas não
o de definir e tipificar crimes na Constituição. Essa
é uma distinção essencial. Todas as Constituições
brasileiras definiram-se sobre a pena. Por exemplo, para proibir a escravidão, a Constitutição de
1891, pelo bom motivo de que estava apenas
a três anos da escravatura, proibiu a escravidão
cominando-lhe uma pena. Todas as demais
Constituições definiram-se sobre a pena, porque
se estava tratando de princípios gerais a respeito.
O SR. CONSTITUINTE MAGÚITO VILELA Sim, Sr. Presidente, então, dentro desse raciocínio, com relação ao aborto, temos também que
entender se estamos discutindo se esse procedimento é crime ou não. Não estamos discutindo
apenas a extensão da pena, mas se vamos consídera-lo crime ou não. Não estamos tratando, com
relação ao aborto, da penalização.
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o SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Essa
intervenção de V. Ex', Constituinte Magwto Vilela,
vem a favor de uma observação descomprometida que fiz ontem: aqui não estamos elaborando
o Código Penal. Estamos fazendo o inverso. O
Código Penal, por defmição, cuida do cerceamento de direitos em função de práticas consideradas
pela sociedade como criminosas. Aqui estamos
fazendo o inverso. Estamos fixando e definindo
os direitos e gárantias individuais. Estamos guarnecendo o cidadão contra a possível exorbitância
da ação do Estado, no âmbito dos seus direitos
individuais. Então, quando a Constituição, especialmente no capítulo que trata dos direitos e garantias, começa a definir crimes, ela se nega a
si mesma. Quer dizer,em vez de definir a liberdade
e as garantias decorrentes da liberdade, o capítulo
das garantias começa a tratar o cerceamento dos
próprios princípios que são aqui acolhidos. Esse
é o aspecto fundamental do problema.
Uma coisa é estabelecer um princípio - há
fatos que serão considerados criminosos -, outra
coisa é definir cada um desses crimes. É próprio
do Direito Penal definir esses crimes e é próprio
da Constituição fixar os princípios gerais.
Em relação à pena, que é matéria acessória
ou até essencial do Direito Penal, até por sua
designação, a Constituição fixa, tradicionalmente,
penas para proteger o cidadão de excessos do
Estado. Praticou-se a pena de mutilação, praticou-se legalmente a tortura no passado, acenderam-se as foquelras para exorcizar as ações tidas
como criminosas. A medida que evolui a sociedede e se civilizam 05 povos, as penas assumem
outro caráter. E para obviar, para evitar a tentação
da autoridade do excesso, a Constituição fixalimites à pena. É exatamente esse o sentido da minha
intervenção.
A SR' CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Só
para reforçar, Sr. Presidente, a sua exposição,
acho que quando o Relator expôs aqui que a
vida é direito e garantia individual, está implicito
que o aborto é um crime e a lei ordinária jamais
poderá ultrapassar esse limite. Então, concordo
com V. Ex' e acho que devemos acolher a sugestão da Constituinte Lúcia Vânia e de V. Ex', Sr
Presidente, quando reforçam essa idéia no sentido
de que é óbvio, então, que o aborto como crime
será disciplinado pela legislação ordinária, como
já está feito atualmente, acrescentando-se somente mais um caso, o relativo à má formação do

feto.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra, o Sr. Constituinte José Carlos Coutinho.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS COUTINHO - Existe uma questão fundamental a ser
esclarecida, pois temos uma profunda responsabilidade na feitura da nova Constituição. Fala-se
que há neste País milhões de analfabetos, mas
de 50% da nossa população; milhões de menores
abandonados, da ordem de 30 milhões. V. Ex'
falou há pouco que devemos definir, na Constituição, princípios. Se temos um índice de analfabetismo tão grande em nosso País, menores
abandonados em tão grande número que não
estão sujeitos à educação, a nossa Constituição
EFU'antiria os direitos do cidadão? O Senador José

Paulo Bisol falou-nos, na reunião do Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, numa Constituição que fosse bastante explicitada, bastante
prolixa.
Eu gostaria de colocar isso em discussão, porque acho fundamental que ela seja entendida não
apenas pelos juristas, mas pelo o povo brasileiro.
Assim como deve ser entendida nossa Constituição, é necessário que se conhem também as
deficiências que o nosso País apresenta hoje.
Quando S. Ex' dizque nossa sociedade é desorganizada, isto ocorre exatamente pela falta do cumprimento das Constituições brasileiras, que sempre foram colocadas num segundo plano. Hoje,
aqui, em conversa na Constituinte, eu observo
que há uma tendência de criação dos tribunais
Constitucionais, justamente para julgar os desvios
do texto constitucional. Então, se explicitarmos
mais essa Constituição, se discutir-m 05 o aborto
e a pena de morte - temos pouquíssimo tempo,
infelizmente -, vamos fazer uma Constituição
que dê garantias ao nosso povo, para que amanhã, liminarmente, sejam julgados 05 desvios
constitucionais através desses tribunais. É uma
questão de formação da nossa sociedade. É isso
que está em jogo nessa Constituição. O Brasil
é um país com distorções de todas as ordens,
as mais fantásticas possíveis.
Houve uma campanha durante esses últimos
- não vou falar 20 anos - 30 ou 40 anos para
a desmoralização de todas as nossas instituições.
O Poder Legislativoe o Judiciário foram desmoralizados no correr desses anos. Está na hora de
fazermos uma coisa nova, mas que seja clara
para o nosso povo. O meu fdho de 10 anos começará aprender na escola o que é seu direito e
seu dever.
Acho que o capítulo das garantias individuais
é o mais importante, porque amanhã a Comissão
da Família, de Educação, Cultura, Esporte, Comunicação, Ciência e Tecnologia, em capítulo próprio, não poderá, em hipótese alguma, transgredir
um princípio desses se ele estiver garantido no
nosso capítulo.
É fundamental entendermos que não adianta
fazer um texto constitucional que apenas o advogado e o Constituinte José Paulo Bisol, que são
juristas, o entendam. Não é esse o espírito que
deve orientar a feitura de uma Constituição numa
sociedade como a nossa. Isso talvez fosse bom
para uma sociedade que tivesse outros níveis educacionais, que tivesse conhecimento pleno do que
é direito, do que é dever, mas não é o nosso
caso.
O nosso País tem distorções fantásticas: o Sul
semi ou pouco desenvolvido e o Norte-Nordeste
com o povo jogado às feras, sem lei, sem rumo,
sem direção. Então, chegou a oportunidade de
explicitarmos quais são os direitos do povo brasileiro. E que amanhã tenhamos esses direitos respeitados, talvez pela primeira vez, porque as nossas Constituições nunca foram cumpridas. Vamos
ver se esta será.
Diga-se de passagem, tenho observado que pelo fruto de nosso trabalho aqui dentro já se tem
hoje idéia da importância que esta Constituição
tem e que não foi reconhecida, quando da sua
eleição.
O SR. CONSmUINTE MANGUITO VILELASr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Junho de 1987

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra o Constituinte Maquito Vilela.

Com

O SR. CONSmUINTE MAGUITO VILELA Como última intervenção. Sr. Presidente, dentro
desse raciocínio que também entendo importante, quero esclarecer aqui que sou radicalmente
contra a prática do aborto. Mas, dentro desse raciocínio, poderíamos enxugar muito mais o relatório. Por exemplo, são direitos e garantias individuais à vida, à cidadania, à igualdade perante a
lei.Vejam aqui no § 3', no que se refere à igualdade
perante a lei:
"§ 3° Será punido como crime inafiançável
qualquer tipo de discnminação. Ninguém será prejudicado ou privilegiado em razão de
raça, sexo, cor, estado civil, idade, trabalho
rural ou urbano, credo religioso, orientação
sexual."

Já estamos aqui, inclusíve especificando: "crime inafiançável". Acho que tudo isso deveríamos
abolir do nosso relatório e enxugar muito mais
.0 texto.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Essa
também é a minha opinião. Já estamos diante
de um elenco muito grande de crimes na nossa
legislação penal ordinária.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS COUTINHO - Ou poderíamos, Sr. Presidente, colocando apenas que seriam crimes inafiançáveis aqueles decorrentes da não observância dos preceitos
constitucionais.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Eu já
tinha antes feito uma ressalva de que se nos decídissemos por essas especificações cada um teria
as suas preferências criminais. Eu mesmo confesso que faria uma exceção, dentro do princípio
que acabei de afirmar, de que os fins não deveriam
ser referidos na Constituição, mas fixados os
princípios gerais e que o Código Penal o fizesse.
Mas confesso que também abro uma execeção
em relação ao crime de tortura por uma razão:
ele não consta do Código Penal brasileiro. Não
há tipificação do crime de tortura na lei penal
brasileira. Tratando-se de crime nefando, como
nos dizia aqui o Prof. Cândido Mendes em sua
exposição, creio que seria oportuno que a Constituição impusesse a definição desse crime ao legislador ordinário. Na verdade, talvezse trate de cautela redundante, considerando que o Brasil vem
de subscrever a convenção aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, que definiu o crime de tortura. Essa convenção já se encontra
no Congresso Nacional para ratificação. O Governo brasileiro a subscreveu, obrigando-se a incluir
no Código Penal o crime de tortura. Essa a exceção que admito contraditoriamente, mas justificando-a pelo fato de se tratar de uma inovação
do Código Penal. Não se trata de reforçar figuras
criminais, delitos amplamente definidos na doutrina, na jurisprudência e na lei.
Com a palavra pela ordem o Constituinte Nyder
Barbosa.
O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA Sr. Presidente, com o devido respeito, peço vênia
para discordar da posição adotada por V. Ex'
quando diz que as Constituições brasileiras, pela
sua tradição, adotaram o critério de não se estabelecer pena, apenas princípios. No meu entender, ~
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as Constituições são soberanas. Se a Constituição
de 1946 adotou um critério, a possa pode adotar
crítêríos totalmente diversos. E evidente.

o SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) ralmente.

Natu-

O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA Eu me enfileiro entre aqueles que defendem que
esse problema do aborto seja detalhadamente integrado ao texto constitucional. Porquê? Vamos
admitir que o princípio constitucional permanecesse corno está escrito aqui no anteprojeto:
"Será punido como crime o aborto diretamente provocado."

As exceções levantadas pela ilustre Constituinte
Lúcia Braga ficariam de fora. Veja só V.Ex' que
depois viria a lei penal. A lei penal é substantiva,
mas é ordinária e ela não iria - quem sabe?
-- se ater às exceções, ela se ateria apenas ao
texto. Então, viriam as guerras nos tribunais e
--, quem sabe? -, a prática de injustiças. Eu
lembraria, por exemplo, o caso da lei ordinária
que disciplinaria a pena, como V. Ex" se referiu
há pouco. Vamos admitir que o texto constitucional aceitasse a pena de morte. Todos somos
contra, acho que aqui não tem ninguém a favor
da pena de morte, pelas razões por demais debatidas. O que caberia à lei ordinária fazer? Apenas
disciplinar a forma de execução...

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - E definir quais os crimes que teriam essa pena.
O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA Exatamente, definir quais 05 crimes que estariam
sujeitos à pena de morte e a sua forma de aplicação: a pena de morte será aplicada através de
fuzilamento, de cadeira elétrica, de enforcamento,
de pílula de ácido, de gás, etc.
Então, Sr. Presidente, me enfileiro aqui entre
as teses dlefendidas pelas Igrejas Evangélicas. Eu
queria reaflrrnar que sou religioso por princípio,
embora tenha abandonado a minha religião, porque ela, hoje, está muito sectária A Igreja Católica
virou a i~lreja do PT, virou a igreja sectária. E
negócio de sectarismo não é comigo. Eu, que
nasci e fui criado dentro da Igreja Católica, assim
como meus país, meus avós, minha família toda,
hoje, a abandonei, e lamento dizer isso. Não estou
vendo nenhum Constituinte que pertença à Igreja
Católica defendê-la, fazer o papel edificante que
os Constituintes das igrejas evangélicas estão fazendo aqui. Estou me enfileirando entre eles por
princípios de moral e não por princípio religioso.
"'Ias o fato é que acho que esta matéria merece
uma meditação profudna e não pode continuar
a ser tratada apenas como um princípio constitucional. EJ.3 precisa ser explicitada, porque se não
Co for, não será a lei ordinária que vai fazê-Ia, e,
se o fizer, ela o fará - quem sabe? - de forma
desordenada e incompleta e levaremos a sociedade brasileira amanhã para demandas sem fins
diante dos Tribunais e-quem sabe?-até com
perdas irreparáveis para muitas pessoas que se
virem atingidas por um princípio que poderíamos
aqui acertar.
De maneira, Sr. Presidente, queria fazer um ape1<). para que houvesse uma abertura, porque já
se viu que a matéria é a mais polêmica que há
aqui dentro. Ninguém tratou aqui de outrasmatérias constantes das dezenas de itens e parágrafos.
_Estamos aqui, desde que se iniciou este debate,

tratando de aborto. Amatéria rola, vai, passa, volta
para o aborto, um é a favor, outro é contra, e
quem é a favor às vezes não tem nem coragem
de dizerque é, porque sabe que a SOCiedade brasileira não aceita o aborto. Mas há formas que precisam constar do texto, porque há abortos necessários, há formas que são necessárias. A Constituinte se referiu por exemplo, ao Lúcia Vânia caso
de aborto na eventualidade de uma gravidez tubária. Se não houver aborto, a mulher vai morrer.
Como é que vamos admitir que se perca a vida
de uma mulher, de um ser vivente, na defesa
de um que não sabemos nem se vai sobreviver?
Então, Sr. Presidente, o apelo que faço é para
que V.Ex' e o nosso querido Relator Darcy Pozza,
reexaminem esse problema com maior profundidade e acatem a~ emendas que virão completando este texto. E o apelo que quero fazer a
V. Ex', concordando com o ponto de vista defendido com tanta veemência aqui pelos colegas que
me antecederam
O SR. PRESIDENTE (AntônioMariz)- Perdão,
qual é o apelo de V. Ex"?
O SR. CONSTITUINTE NYDER BARBOSA É para que seja substituído o texto, incluindo as
exceções.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Pois
não. O apelo de V. Ex' está registrado e se dirije
ao Relator.
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. RElATOR (Darcy Pozza) - Srs. Constituintes, até de certa forma fico muito feliz em
ver que o anteprojeto, que contém trinta e três
itens e trinta e cmco parágrafos, tenha suscitado
discussão quase que únicamente no que diz respeito ao irem 1, o que revela que a interpretação
que fizemos das propostas reflete o consenso a
que aqui chegamos.
Mas quero dizer que o texto do item 1 reflete
a tendência da maioria das propostas encaminhadas a esta Subcomissão e que nos coube
interpretar, e, pela vontade ali manifestada, também redigir.
É claro que no texto de uma Constituição enxuta, sintética, matéria como prisão perpétua, trabalhos forçados, banimento, confisco, inclusive a
pena de morte e aborto poderiam não estar incluídos, porque são de legislação ordinária, e devem
constar no Código Penal. Colocamos as principais
porque entendemos que são hoje temas palpitantes, da atualidade, embora polêmicos, e até
de certa forma - por que não dizer? - para
provocar o debate nesta Subcomissão. Então, da
mesma forma aberta, democrática com que acolhemos as propostas, vamos também procurar
interpretar agora o sentimento e a tendência dos
membros desta Subcomissão, para podermos
aperfeiçoar o item 1 e, de resto, os demais itens
e parágrafos do anteprojeto.
Então, podem os Srs, Constituintes sentir-se
à vontade para as suas reivindicações, e debates,
que, evidentemente, teremos a sensibilidade suficiente para, sem prejuízo de um texto técníco-redacional, procurarmos de certa fonna satisfazer
a vontade da maioria dos membros desta Subcomissão. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra a Constituinte Lúcia Braga.

Com

A SR' CONSmUlNTE LÚCIA BRAGA - Queria aqui fazer um apelo ao Sr. Relator. Estamos
debatendo estas questões tão importantes, problema fundamental como o direito à vida. Essa
nossa emenda foi submetida ao consenso dos
nossos pares. Então, gostaria somente de fazer
um apelo ao Sr. Relator para que, no caso de
continuar explicitado no texto constitucional o
aborto, a nossa emenda fosse considerada, porque, senão, realmente ficará muito radical a forma
como foi colocado o aborto. Seriam derrogadas
as exceções da lei ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra a Constituinte Lúcia Vânia.

Com

A SR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA - Já que
temos que refletir mais profundamente sobre a
matéria, gostaria de colocar, dentro da tese que
advogo aqui, que acho que a gravidez tubária,
como colocou o nobre Constituinte, realmente
é um caso muito grave, mas temos que pensar
também em criar condições sociais e morais para
que não haja estupro e incesto, porque o que
acontece é que o aborto no estupro ainda é mais
grave, porque a mulher já está tomada por uma
comoção psicológica enorme e ela ainda terá de
sofrer mais outra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra o Constituinte José Femandes.

Com

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDESSr. Presidente, há três aspectos referentes à discussão da proposta do douto Relator que quero
comentar. Primeiro, eu, por exemplo, advogo que
devemos fazer uma proposta sucinta, mas observei que praticamente em todas as Comissões as
propostas foram analíticas, abordaram assuntos
muito vastos, que talvez devessem ser remetidas
à legislação ordinária. Para que a Subcomissão
não se omita, sob o argumento de apresentar
uma proposta mais condizente com uma Constituição mediana, sucinta ou sintética, passei a adotar também a idéia de que se poderia fazer um
relatório mais amplo. Seguramente, tenho a impressão de que vamos ter alguns substitutivos,
notadamente na Comissão de Sistematização,
que talvez excluam da Carta constitucional muitos
dos dispositivos apresentados não só por esta
Subcomissão, mas também pelas outras. Por isso,
diria que concordo agora com o relatório, que
é um tanto analítico, e com a proposta do Sr.
Relator. Entretanto, tenho notado que são poucos
os itens ou dispositivos que geram discussões
e que deverão ir à votação sem consenso. Os
outros, talvez, sejam votados consensualmente.
E ai proporia a V. Ex' que, quando for o momento
da votação, enumerássemos - talvez até sem
discussões - o bloco de dispositivos sobre os
quais não houve qualquer discussão nem emendas e o votássemos de uma vez, porque, senão,
se formos votar um por um, talvez não saiamos
- como está agora - do item 1. Não conseguimos examinar a proposta toda. Supomos, em
razão disso; que os outros itens estão corretos,
mas às vezes começamos a olhar o assunto e
depois vemos que.há alguma coisa que poderiamos melhorar ou coisa semelhante. Então, proporia que examinássemos o texto para votar em
bloco determinados itens e, depois díscutíríamos
o resto, primeiro votamos em bloco o que fosse
pacífico e depois discutiríamos aquelas em que
não tivesse havido consenso.
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Em terceiro lugar, quero dar notícia de que
estou apresentando uma emenda supressiva da
expressão "não fira a dignidade da pessoa humana", com exame, inclusive, do entendimento que
se dá por exemplo, à "dignidade de pessoa humana" segundo Antônio Houais que significam os
costumes na linguagem forense e jurídica doutrinária, e também o sentido de moral. Gostaria de,
nesta altura, dar ciência disto, porque ontem discutimos bastante o assunto e faço remissão, inclusive, a quatorze Constituições modernas, de diversos países - africanos, sul-americanos, norte-americana, européias e asiáticas.
Era isto que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - A sugestão de V.Ex' será analisada à luz do Regimento.
A primeira vista não me parece que deva haver
objeção ao que V. Ex' sugere quanto à votação.
Salvo alguns dispositivos expressos em contrário
no Regimento, parece-me o método adequado
de votar o anteprojeto, respeitando-se os destaques, ou seja, as emendas que forem destacadas,
serão votadas uma a uma. Os destaques serão
solicitados, naturalmente, antes do início de reunião de votação.
Em face do que decidiu a Comissão, em relação ao prazo para apresentação de emendas, que
se estenderá, em nossa Subcomissão, até a terçafeira, dia 19, a Presidência considera, também
em consulta ao Plenário, que será mais prático
não fazer as reuniões no sábado e domingo, para
permitir aos Srs. Constituintes a preparação de
suas emendas, uma vez que V. Ex'"têm a faculdade de emendar os anteprojetos de todas as
Subcomissões, voltando a nos reunir na segunda-feira, às 9:30h continuando o processo de discussão, até a apresentação do parecer do Sr. Relator, que se deve dar na próxima quarta-feira.
Encerra-se o prazo de apresentação de emendas na terça-feira, dia 19, e em seguida o Sr.
Relator tem 72 horas para apresentar o seu relatório, seu parecer, para logo em seguida termos
a discussão e votação da matéria. Permito-me
lembrar a necessidade de cada um dos Srs. Constituintes estar aqui presente no final da próxima
semana, porque, provavelmente, essa discussão
final e votação dar-se-ão no sábado, podendo estender-se ao domingo.
Solicito aos Srs. Constituintes que, na medida
de suas conveniências e no interesse da elaboração constitucional, programem seu calendário
de tal forma que no próximo sábado e domingo
estejam disponiveis para esse trabalho da maior
relevância nacional.
Está encerrada a sessão.

24' Reunião, realizada em 18 de maio de
1987
Às dez horas do dia dezoito de maio de mil
novecentos e oitenta e sete, na Sala D-2 do Anexo
11 da Câmara dos Deputados, em Brasília - DF,
reuniu-se a Subcomissão dos Direitos e Garantias
Individuais, sob a Presidência do Senhor Constituinte Antonio Mariz e presentes os Senhores
Constituintes: Ubiratan Spinelli, Antonio Mariz,José Viana, Narciso Mendes, Costa Ferreira, Eliel
Rodrigues, Délio Braz, Maguito Vilela,Lúcia Braga,
Lúcia Vânia, José Fernandes, Antônio Câmara e
Darcy Pozza. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos,
dispensada a leitura da ata da reunião anterior,

tendo sido considerada aprovada. EXPEDIENTE
Recebimento de Emendas, discriminadas a seguir: Nome do Autor e Número da Emenda. José
Mendonça de Morais, nOS 19 e 20; Costa Ferreira,
n° 21; Maguito Vilela, nOs 22,23,24 e 26; Jutahy
Magalhães, n° 25; José Fernandes, n° 27; Hélio
Rosas, n° 29; Antonio Ferreira, n- 30; Eliel RodriguesnOS 31,33,65,71,84 e28; Brandão Monteiro
n° 32; Jairo Carneiro, n's 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40,41, 42,43 e 44; José Genoíno Neto, nOS 45,
46,47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59 e 60; Octavio Elisio, n" 61, 62 e 63; Alfredo
Campos rr 64; Bonifácio de Andrada, n'S 66, 67
e 69; Geraldo Campos, n'S 68, 98 e 99; Paulo
Macarini n' 70; José Maurício, nOS 72, 73, 74 e
75; !ram Saraiva, n' 76, Evaldo Gonçalves, n° 77;
Vivaldo Barbosa, nOS 78 e 79; Nilson Gibson, nOS
BO, 81 e 82; Maurício Nasser, n° 83; José Richa,
nOs 85 e 86; José Dutra, rr 87; Farabulini Júnior,
n° 88; e, Anna Maria Rattes, n'S 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96 e 97. ORDEM DO DIA: Discussão
do Anteprojeto. Usaram da palavra os Senhores
Constituintes: Délio Braz, Maguito Vilela, Costa
Ferreira, Eliel Rodngues, Lúcia Braga, José Fernandes, Narciso Mendes, Ubiratan Spinelli, Darcy
Pozza, Antonio Mariz, Lúcia Vânia e José Viana.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou os trabalhos às doze horas e trinta minutos, cujo inteiro teor será publicado, na integra,
no Diário da Assembléia Nacional ConstibJlnte. E, para constar, eu, AliaTobias, Secretária,
lavrei a presente Ata, que, após lida e achada
conforme, será assinada pelo Senhor Presidente.
Constituinte Ant6n1o Mariz, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antôno Mariz) - Havendo números regimental, declaro abertos os trabalhos da Reunião da Subcomissão dos Direitos
e Garantias Individuais. Destina-se esta sessão à
discussão do anteprojeto e à apresentação e discussão de emendas pelos titulares da Subcomissão. Já recebemos cerca de 115 emendas. Deram
entrada na Subcomissão as emendas dos Constituintes José Mendonça, de nOS 19 e 20; Costa
Ferreira, rr 21, Maguito Vilela, n 9S 22 e 23, 24
e 26; Jutahy Magalhães, n° 25; José Fernandes,
n° 27, Hélio Rosas, n° 29; Antonio Ferreira, n°
30; Eliel Rodrigues, nOS 31, 33, 65, 71, 84 e 88;
Brandão Monteiro, rr 32; Jairo Carneiro, várias
emendas; José Genoíno, várias emendas; Octávio
Elísio, noS 61, 62 e 63; Alfredo Campos, n° 64;
Bonifácio de Andrada, nOs 66, 67 e 69; Geraldo
Campos, várias emendas; Paulo Macarini, n° 70;
José Mauricio nOs 72, 73 etc; Iram Saraiva, Evaldo
Gonçalves, Divaldo Barbosa, Nilson Gibson, nOS
BO, 81, 82; Maurício Nasser, rr 83; José Richa,
José Dutra, Farabulini Júnior, Anna Maria Rattes,
Geraldo Campos.
Estas emendas foram apresentadas até a meianoite de ontem. Como é do conhecimento da
Subcomissão, a Secretaria manteve um plantão
durante todo o sábado e o domingo, não obstante
houvesse estendido o prazo para apresentação
de emendas até a meia-noite de amanhã, terçafeira. Os Srs. Constituintes que quiserem apresentar emendas, portanto, poderão fazê-lo, como
também poderão pedir a palavra para discutir o
anteprojeto ou qualquer das emendas anteriormente apresentadas.
Tem a palavra o Constituinte Délio Braz.
O SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ- Apresentamos a Emenda de rr 10: "Suprima-se, no

Junho de 1987

§ 10 do anteprojeto a palavra "penal", passando,
em conseqüência, o parágrafo a ter a seguinte
redação: "§ 10 - Considera-se inocente todo cidadão, até o trânsito em julgado de sentença condenatória."
A emenda proposta visa a tornar mais genérico
o princípio consagrado no citado parágrafo, permitindo sua aplicação em todos os ramos do Direito, sem limitá-lo tão-somente ao Direito Penal.
A redação era a seguinte: "Considera-se inocente
todo cidadão até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória."
Apresentamos também a Emenda de n° 11:
"Substitua-se no § 9' do anteprojeto a palavra
"réu" por "infrator", passando o parágrafo a ter
a seguinte redação: "§ 9°:A lei somente retroagirá
quando beneficiar o infrator."
A emenda proposta visa a tornar mais genérico
o princípio da retroatividade benigna, permitindo
sua aplicação em todos os ramos do Direito, e
não apenas no Penal, como se poderia deduzir
da palavra "réu". A alteração permitirá que se
possa aplicar a lei nova a fatos pretéritos, ainda
que se trate de Direito Administrativo, Financeiro,
T ributárto e outros. A redação do art. 9° é a seguinte: "A lei somente retroagirá quando beneficiar
o réu."
A Emenda n° 12, diz: "Suprima-se, no § 15
do anteprojeto, a locução "criminais e nos processos cíveis'', passando, em conseqüência, o parágrafo a ter a seguinte redação: "§ 15: A instrução,
nos processos contenciosos, será contraditória."
O princípio do Contraditório deve ser mantido
em qualquer tipo de processo, desde que de natureza contenciosa, não se podendo impor sua adoção apenas nas ações criminais ou cíveis. Tal
limitação impediria que se exigisse sua aplicação
em causas de natureza admínístranva, tributária
e outras.
É a seguinte a atual redação do § 15: "A instrução nos processos criminais e nos processos civis
contenciosos será contraditória."
Emenda n- 13: "Substitua-se, no § 7° do anteprojeto, in fine, a locução "antes do início do
exercício financeiro" por "antes do início do período-base em que ocorrer o respectivo fato gerador", passando, em conseqüência, o parágrafo
a ter a seguinte redação: "§ 7°: "A lei tributária
levará sempre em conta a capacidade do contribuinte. Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem lei que o estabeleça, nem cobrado em
cada exercício, sem que a lei que o houver instituído ou aumentado esteja em vigor antes do
inicio do periodo-base em que ocorrer o respectivo fato gerador, ressalvado o disposto nesta
Constituição."
A redação adotada no anteprojeto reedita os
vícios encontrados na atual Constituição, tendo-se
consagrado, por jurisprudência dos tribunais e
em face da norma constitucional, o entendimento
de que mesmo a lei ou os condenáveis decretos-leis, baixada no apagar das luzes do ano civil,
poderia incidir sobre fatos ocorridos diversos meses antes, configurando até reprochável ofensa
ao princípio da preservação do direito adquirido
ou do respeito ao ato jurídico perfeito e acabado.
A redação proposta visa a consagrar o princípio
da "anterioridade da lei", não em função do ano
civil ou calendário, mas dos fatos que ensejam
a incidência tributãria. A hipótese de incidência
formulada de maneira genérica e abstrata em texto legal e exigê1cia ou aumento de tributo so-
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mente poderá ser feitaatravés de norma aprovada
ele acordo com o rito que atenda ao processo
legislativo pleno - deve anteceder o início dos
fatos imponíveis.Tratando-se de fatos geradores,
<:ujo componente temporal não seja instantâneo,
mas que se completam com o decorrer de determinado tempo - semana, mês, ano, triênio, etc.
-- é necessário que as regras de incidência estejam fixadas, de maneira clara, antes do início de
seu fluxo. Somente assim os sujeitos da relação
tributária - ativo e passivo - poderão planejar
suas ações, sem serem surpreendidos pela superveniência de normas substitutivas que frustrem
seus planos, cuja implementação fora fundada
em concessão legal.
São estas as nossas emendas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Em
discussão as emendas. Se algum dos Srs. Constituintes desejar apresentar emendas, poderá fazêlo agora.
Pela ordem, concedo a palavra ao Constituinte
J~guito VIlela.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA A votação propriamente dita dessas emendas
acontecerá ainda hoje?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Não.
Essa votação acontecerá após o parecer do Relator. O Relator apresentará parecer sobre as emendas e então se dará a votação do anteprojeto
e das emendas.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA (::luer dizerque vamos continuar a discussão, mesmo? Todas as emendas serão submetidas diretamente ao Relator?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Exatamente. A discussão tem por objetivo dar idéia
ao Relator da opinião da Subcomissão. Dessa
discussão é que o Relator formará seu juízo sobre
o mérito das emendas e sobre a média das opiniões das Subcomissões.
O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA Sr. Presidente, Srs Constituintes, entendo que as
emendas apresentadas pelo companheiro são de
extrema importância. Realmente, trata-se aqui de
direitos e garantias indMduais em todos os ramos
do Direito, e não apenas do Direito Penal. Isto
com relação à emenda que substitui a palavra
"réu" por "infrator" e à que suprime a palavra
"penal". Acho esta uma medida de extrema írnportêncía, porque abre oportunidades para a proteção da pessoa em todos os segmentos da sociedade, não ficando restrita ao campo do Direito.
Ela passa a ser genérica.
Com relação ao § 7°, acho muito oportuna a
emenda, porque aprimora o que estamos fazendo
e despreza aIlgunsvíciosque não contribuirão para
o fortalecimento da nossa sociedade.
De modo que as emendas apresentadas pelo
nosso companheiro são de extrema importância.
Acredito que o nosso Relator, na sua sapiência,
haverá de levar em consideração esses fatos. Sua
prudência e seu trabalho já estão tendo grande
1epercussão nesta Casa. Na Subcomissão do Poder Executivo,quando discutíamos assuntos concernentes ao Poder Executivo, foi citado o trabalho realizado por esta Subcomissão dos Direitos
e Garantias IndMduais, destacando-se o trabalho
do Relator Darcy Pozza. Assim, estou bastante
satisfeito e espero que essas emendas possam

ser examinadas e acolhidas, pois visam tão-semente a melhorar muito mais ainda o trabalho
desta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao Constituinte Eliel Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES Sr. Presidente, nobres Constituintes, temos para
a Emenda rr 33/4, uma emenda aditiva, que diz
o seguinte:
EMENDA ADrnvA
Inclua-se onde couber no novo texto constitucional o seguinte dispositivo:
"Art.
É dever de cada um não praticar
atos ou criar situações que impliquem prejuízo, dano, constrangimento ou perturbação
ao bem-estar, integridade física ou moral do
seu próximo ou da coletividade.
Parágrafo único. LeiComplementar definirá o alcance das medidas previstas no caput deste artigo."

Justificação
"A liberdade de cada um deve ser entendida
não como direito a um comportamento sem limites, mas como uma conduta solidária, limitada
pelo direito dos outros, num feixede prerrogativas
e responsabilidades", como percebeu Kant.
Jus et obligatlo sunt correlata, já haviam
enunciado os romanos.
Direitosem deveres são produtos de uma concepção liberal, que brigam com o vero mandamento democrático, o qual, enaltecendo o interesse social, coloca-se em posição anti individualista (Fernando Whitaker da Cunha em seu trabalho. A Declaração de Direitos e as Garantias das
Uberdades IndMduais como Princípios Básicos
na Estrutura do Estado).
Urge, pois, uma tomada firme de posição no
tempo e no espaço ante o desenfreamento do
que se verifica na sociedade hodierna, onde o
direito do próximo não está sendo mais respeitado.
Há direitos,sim, mas, também, deveres a serem
cumpridos.
O nosso objetivo é chamar a atenção para este
aspecto: estamos tratando apenas de direitos,
muitos direitos e garantias, e muitas vezes esquecemos os deveres que são próprios da sociedade
humana. De maneira que submetemos à apreciação dos nossos Pares esta emenda aditiva, na
esperança de vê-Iainserida no novo texto constitucional, onde seja possível.
A Emenda n° 7117 trata da integridade física
e mental e existência digna. Ela emenda o item
VII do anteprojeto do relator e propõe a redação
seguinte:
"VII - a integridade física, mental e existência
digna; os crimes de assalto à mão armada, os
de mando e a produção e/ou tráfico de tóxicos"
- porquanto no texto original do anteprojeto
consta apenas o tráfico de tóxicos - "constituem
crimes inafiançáveis..." e prossegue a redação originai do anteprojeto.
A justificação da nossa emenda aditiva é que
não constituem crime menor do que os enunciados no item objeto de alteração os crimes de
assalto à mão armada, os de mando e a produção
de drogas, porquanto se tratam de crimes hediondos, especialmente os relativos a tóxicos, que es-
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tão afetando as gerações futuras. Os jovens são
as vítimas por excelência desses criminosos. A
punição, tanto para quem produz - e aqui vai
a produção em todo o seu aspecto, tanto na natureza, como a plantação de drogas, quanto o fabrico químico - como para quem trafica, deve ter
o maior rigor possível. A fabricação alimenta o
tráfico, sendo, portanto, atividades complementares. O traficante pode, inclusive, estar a serviço
e ser um agente menos pernicioso à sociedade
do que o fabricante. Convém ter-se em mente,
inclusive, que a fabricação é um processo mais
complexo, envolvendo um nívelde conhecimento
e determinação criminosa superior ao tráfico.
Porquanto, ambos merecem a nossa repulsa.
Gostaria de ver a nossa emenda enquadrada nesse dispositivo em que o nosso Relator, em tão
boa hora, considerou que esses crimes são "inafiançáveis e insusceptiveis de anistia, substituição
ou suspensão da pena, ou livramento condicional,
ou prescrição, na forma da lei".
"Inclua-se no inciso XII, na forma de outro inciso, parágrafo ou item, o seguinte dispositivo: lei
complementar estabelecerá normas para a constituição de capelanias militares, levando-se em
consideração a necessidade do atendimento a
pelo menos três credos diferentes."
Aqui não abrangemos todos, mas deixamos
margem para todos, porque usamos a expressão
"pelo menos". Os principais credos, ou seja, católico-romano, evangélico e espírita, no caso, se
for diferenciado, se não, o judaico.
"Justisficativa.A experiência tem demonstrado
o acerto das medidas democráticas contidas nos
parágrafos e referidas no art. 153 da Constituição
vigente, com relação ao aspecto religioso no País.
A liberdade de consciência de cada um tem tido
seus princípios assegurados através das nossas
sucessivas Constituições, demonstrando o sentimento religioso da nacionalidade, dando a cada
credo o seu direito legítimo de ser exercido, salva.
guardadas as condições que não contrariem a
ordem pública e os bons costumes. A prática da
assistência religiosa nas Forças Armadas e nos
estabelecimentos hospitalares tem-se demonstrado de muita valia, contribuindo respectivamente
para o bem-estar e recuperação dos doentes e
na elevação moral da tropa."
Estas são as nossas palavras, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra à Constituinte Lúcia Braga.
A SR' CONSTITCIlNTE LÚCIA BRAGA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, apresentamos hoje
emenda ao item XVIII, em que o Sr. Relator diz:
"habitação condigna, nos termos da Lei, como
direito de todos". A nossa emenda suprime a expressão "nos termos da lei" e acrescenta dispositivoauto-aplicável,no sentido de que fosse coercitivo esse dever do Estado. Seria a seguinte a
sua redação: "Habitação condigna. É dever do
Estado promover, através de programas específicos, as condições necessárias para assegurar
esse direito, especialmente no que diz respeito
às populações de baixa renda".
Justificamos assim a nossa proposta. "Entre
todos os males que afligem a população brasileira,
destaca-se o problema da moradia como grave
e gritante, se levarmos em conta o número assustador de subabitações que prolifera em nossas
cidades, o déficit habitacional superior a 10 milhões de unidades e que 60% da população brasí-
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leira têm renda familiar de até dois salários mínimos, o que lhes impossibilita o acesso à casa
própria.
A história da nossa política habitacional tem-se
revelado particularmente ineficiente no que se refere às camadas sociais de menor poder aquisitivo. Entendemos, assim, que o problema habitacional brasileiro não pode mais ser tratado de
forma timida e relegado a plano secundário, dada
a dimensão realmente insuportável que apresenta.
Embora a falta de moradia afete a classe média
e as populações de baixa renda, preocupa-nos,
em particular, a situação destas últimas, pois faltalhes tudo: emprego - vivem ou sobrevivem de
subemprego - alimentação, escola, assistência
médico-sanitária e social e moradia condigna.
É nossa convicção, pois, que um país com um
déficit habitacional estimado em mais de 10 milhões não pode deixar de pensar na habitação
como um direito constitucional. Não basta, a nosso ver, expressar na Constítuíção que a habitação
condigna é direito de todos. E preciso que a nova
Carta Magna explicite a obrigatoriedade do Estado
em promover, através de programas específicos,
as condições necessárias para assegurar esse direito especialmente no que diz respeito às populações de baixa renda. Somente assim, através de
dispositivo auto-aplicável, poderemos assegurar
na Constituição a eficácia da lei".
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao Sr. Constituinte José Femandes.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDESSr. Presidente, notício a entrada de uma emenda
aditiva e de uma supressiva. A aditiva inclui no
exame pelos tribunais do júri os crimes de imprensa, além dos dolosos contra a vida A supressiva
retira a ação motivadora e legislativa do Judiciário
e remete, como sói ser hoje, a omissão da lei
aos princípios gerais do Direito, inclusive ao ordenamento de fontes materiais e não materiais de
Direito.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao Constituinte Narciso Mendes.
O SR CONSTITUINTE NARCISO MENDESSr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.
Amanhã, às 24 horas, encerra-se o prazo para
a-apresentação de emendas. Eu, particularmente,
supunha que o relatório deveria ser montado exatamente em cima das matérias votadas. Mas V.
Ex" acaba de dizer que o Relator vai preparar seu
relatório e, a partir de amanhã, entraremos na
fase de votação. Votar o relatório contra o quê?
A partir de amanhã, às 24 horas, estará encerrado
o prazo para apresentação de emendas. Então,
pareceu-me ilógico votar a posterlorl, quando
estaremos impedidos de apresentar emendas. Parece-me que este seria, digamos assim, um ponto
pacífico: ou se vota a favor ou contra o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Não.
Nos termos do Regimento votaremos o anteprojeto - este é o ponto básico - que, presume-se,
resultou da discussão que aqui se procedeu durante 30 dias, bem como das audiências públicas
e dos depoimentos aqui realizados.
O SR CONSTITUINTENARCISO MENDES Não. O relatório a que me refiro e este que já
temos em mãos.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Exato.
Mas não o votamos ainda. O relatório e o anteprojeto expressam, pressumivelmente, o resultado
das discussões na Subcomissão, das audiências
públicas, das exposições aqui feitas pelas entidades representativas da sociedade. A esse parecer
apresentam-se emendas, que receberão novo parecer. Aí, sim, começaremos a votar. Votaremos
o anteprojeto e as emendas. O anteprojeto certamente absorverá as emendas aprovadas pelo Relator e excluirá as emendas rejeitadas. No processo de votação os Srs. Constituintes poderão
pedir destaque para as emendas rejeitadas e poderão, igualmente, pedir destaque para artigos
do anteprojeto ou para suprimi-los, ou para substituí-los por alguma emenda que tenha sido apresentada.
Este será o procedimento.
Concedo a palavra ao Constituinte 'Costa Ferreira.
O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda apresentada pelo Constituinte Eliel Rodrigues, com
relação às drogas, acrescenta a produção de drogas no rol dos crimes inafiançáveis, insuscetíveis
de anistia etc. Já que fala no tráfico e na produção,
seria muito bom acrescentar o cultivo de drogas.
Por produção eu entendo a transformação da matêna-prima, a sua industrialização.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA Acho que há três fases. A do cultivo... Quer dizer,
então, que está implícito ai. Com relação a isso,
era só o que eu teria a acrescentar.
O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUESO nosso pensamento é esse
O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA Acho que tem que ficar bem claro. V Ex' sabe
que, como o Direito é contraditório, quando vamos discutir, procurar defender seus Constituintes, tem que se aproveitar qualquer palavra ou
motivo para arguir o que está certo ou não Então,
eu acharia bom que ficasse explícitas logo as três
fases. Mas o nosso ilustre companheiro José Fernandes, com sua experiência, já esclareceu que
a produção engloba o cultivo e a industrialização.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDESEssa é a matéria-prima do processo industrial.
O SR CONSTITUINTE COSTA FERREIRA Agora, desejo referir-me à emenda sobre as capelanías, que achei muito interessante. Inclusive
apresentamos sugestáo referente a este assunto,
mas não aqui, no Direito Coletivo, onde foi consignada. Acho que à emenda do nobre Constituinte
deveriam ser inseridas as Forças Armadas auxiliares e intemamentos coletivos, desde que o trabalho de assistência religiosa fosse solicitado por
seu componentes, suprimindo-se a expressão "a
pelo menos três credos diferentes". Acho que o
atendimento deveria ser geral, a todos os credos.
Os de maior aceitação por parte da sociedade
vão-se credenciando. Aqueles que estão em fase
de afirmação, de aceitação pela sociedade talvez
ainda fiquem um tanto inibidos e nem cheguem
a se manifestar. Acredito, pois, que não deveriamos citar "pelo menos três credos", dando-lhes
destaques, mas deixar um sentido genérico. Assim, qualquer um poderá credenciar-se para rece-
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ber o beneficio, a assistência religiosa, o que acho
muito justo, não importando o credo de cada
um. Trata-se de questão de fé, que transcende
as nossas convicções. E foro intimo de cada pessoa e de cada grupo. Parabenizo o nobre Constituinte Eliel Rodrigues pela emenda Apenas faço
a ressalva de que seria de bom alvitre que se
eliminasse a expressão "pelo menos três credos
diferentes".
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Eliel Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES Concordo com V. Ex" Eu também havia pensado
em generalizar, mas as próprias Forças Armadas,
com a experiência que têm, no momento estão
restringindo, não estão aceitando todos. Estão
aceitando um ou dOIS, no máximo, por causa
dos efetivos militares que levam em conta, segundo as lers e regulamentos em vigor. Por isso estamos querendo abrir um pouco mais. Mas, se o
prezado colega acha que é mais conveniente generalizar, ao invés de optar, não me oponho, desde
que a maiona chegue a esse acordo. Não sei
qual é o consenso da nossa Subcomissão, se
é por pelo menos três credos ou por todos. Gostana de saber o que é mais vantajoso, ampliar
ou particularizar, conforme está aqui. Gostaria que
nosso Presidente auscultasse os demais Pares.
Quanto à exigência da prestação de assistência
religiosa, já está no art. 12 do relatório, que diz
que será prestada assistência religiosa nas Forças
Armadas e auxiliares e nos estabelecimentos de
intemação coletiva, aos que a sohcitarern, respeitado o credo de cada um. Omiti esse detalhe
porque ele já está explicito. Apenas particularizei
para as capelanias militares, diante do aspecto
já citado.
Gostaria de ouvir a opinião dos companheiros,
para saber se vale a pena mudarmos ou eliminarmos a expressão "pelo menos três credos diferentes", ou deixarmos como está.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao Constituinte Costa Ferreira.
O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA Sr. Constituinte Eliel Rodrigues, no caso seria colocada essa ressalva, pois capelania já fazia parte
da regulamentação. Colocar-se-ia apenas que será regulamentado por lei. Desde que seja provacado por uma pessoa ou por um grupo das Forças Armadas, acredito que não há por que o comandante recusar, pois já estariam amparados
por lei. Pode-se alegar o dispositivo no qual se
está amparado e se a autoridade lhe negar há
o remédio cabível para o caso, que seria o mano
dado de segurança.
O SR. PRESIDENTE (AntÔnIO Mariz) - Concedo a palavra ao Constituinte Maguito Vilela.
O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Sr. Presidente, apresentamos uma emenda excluindo do § 11 do anteprojeto a expressão de
"subversão da ordem".
Justificamos da seguinte maneira: "Nas sociedades democráticas atuais não constatamos nenhuma lei institucional que rege sobre tolhimento
de cidadãos que vão contra a ordem vigente. Por
outro lado, em uma sociedade antaqôruca, socíalmente, incluir a expressão "de subversão da ordem" devemos ficar atentos, pois pode servir a
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atitudes autoritárias contra os direitos e garantias
cios cidadãos de contestar a ordem presente. A
sociedade brasileira presenciou, nos últimos dois
anos, um Estado autoritário, fundado no preceito
de manter a ordem. Esse período corresponde
a um dos períodos mais negros de nossa Históna,
onde nossas instituições democráticas foram profundamente desrespeitadas. Enfim, garanbr a não
subversão da ordem é garantir o respeito aos artí~,os da Constituição que estamos prestes a promulgar".
Então, minha proposição é no sentido de excluir do § 11 do anteprojeto a expressão "de subversão da ordem", para que não dê margem a
qualquer tipo de interpretação a essa subversão
da ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - V.Ex'
se refere ao item XI, e não ao § l l, não é verdade?

O SR. CONSTITUINTE MAGUITO VILELA Justamente, refiro-me ao item XI.
Sr. Presidente, pretendemos também fazer uma
inclusão na nova redação do item I:
"I- a vida; não haverá pena de morte, de prisão
perpétua, de banimento ou confinamento, ressalvados, quanto à pena de morte, a legislação aplicável em casos de guerra externa e, quanto à
prisão perpétua, os crimes de estupro, seqüestro,
roubo e assalto, seguidos de morte. Será aplicável
a pena perpétua também em crimes de infanticídio."
Quanto a esse particular, gostaria de chamar
a atenção Acho que devemos mcluir o de crime
infanticídio. Esse segmento da sociedade, as
crianças, são indefesas, ingênuas, inofensivas e
têm sido ultimamente o grande alvo dos bandidos, dos seqúestradores. Penso que nada justifica
um crime contra uma criança. O Estado tem de
proteger mais esse segmento da sociedade, as
crianças, incluindo o infanticídio como crime apenado com prisão perpétua. O roubo seguido de
morte é o latrocínio, nome técnico. Então, seriam
os crimes de estupro e seqüestro, seguidos de
morte, o latrocínio e o infanticídio os crimes que
deveriam ser punidos com a prisão perpétua.
Apresentamos emenda também ao item VIII do
anteprojelo: "É permitido, para fins estatísticos,
Co registro de dados não-identificáveis individualmente". }Iroponho seja ele substituído por este
outro: "E garantido o sigilo da informação prestada para fins estatísticos, a qual só pode ser divulgada ou repassada sem identificação individual.
Não se treta de permissão de registro de dados,
mas, sim, de garantia de sigilo quanto aos dados
fornecidos, que só poderão ser divulgados ou repassados em bloco, vedada qualquer identificação individual.Pela redação constante do anteprojeto, pode o cidadão negar-se a prestar informações para fins estatísticos. A emenda se destina
a proporcionar, além da garantia do sigilo,a credibilidade do sistema estatístico nacional".
Eram estas as considerações que tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Os Srs.
Constituintes que desejarem discutir o anteprojeto
ou as emendas apresentadas têm a palavra facultada.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Não havendo outro pretendente, Sr. Presidente,
solicito, mais uma vez, permissão para apresentar
uma emenda supressiva acerca do item III que
ji! foi objeto de debates aqui, e que dispõe sobre

a orientação sexual. Nossa primeira emenda suprime do item III do anteprojeto a expressão
"onentação sexual".
Justificamos a emenda da seguinte forma:
"Proibir a discriminação em razão da onentação
sexual é redundante, porquanto está implícita na
discriminação em razão do sexo, que é objeto
da proteção do preceito em tela. Esse desdobramento, inclusive, pressupõe uma interpretação
restritiva, que não pode ser aplicada aos direitos
e garantias individuais, a menos que se trate de
regime de exceção, em que a força elide o direito.
Assim, a liberdade de orientação sexual, nos termos propostos, implica incentivos constitucional
ao proselitismo de minorias ativas e conseqüente
propagação do homosexualismo", a nosso ver.
"A garantia constitucional que a Nação exige é
o livre desenvolvimento da manifestação do sexo
em si - sexo normal - em todas as suas nuances, sem que isso signifique a concessão de privilégios a quaisquer minorias, mesmo porque elas
reivmdicam e têm direito à igualdade de tratamento e integração ao meio social".
Caso esta nossa proposta não seja aceita e isso vem da maioria decisória do Plenário optamos por uma segunda emenda, qual seja:
"Substitua-se no inciso lU do artigo único do anteprojeto do Sr. Relator a expressão "orientação
sexual" por "comportamento sexual", assimjustificado: o entendimento vemacular da expressão
"orientação sexual" pode levar à condição de proselitismo, de comportamento minoritário, sem
dúvida condenado pelos usos do meio social.
Uma expressão mais adequada à proibição da
discriminação seria "comportamento sexual" e
que caracterizaria o costume de minorias".
É o que se apresenta.
Mas nós, de coração, somos pela primeira, pela
supressão da expressão "orientação sexual".
Este é um ponto polêmico que submetemos
à apreciação da nossa Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra o nobre Constituinte Narciso Mendes.

a

SR. CONSTITUINTE NARCISO MENDESSr. Presidente, com relação à emenda supressiva
e à segunda alternativa que apresenta o Constituinte Eliel Rodrigues, entendo que não deveríamos entrar no mérito de fazer constar como norma constitucional nem orientação sexual nem
comportamento sexual. Inclusive deixo aqui registrado meu protesto. No meu entender, nem o
representante do Triângulo Rosa deveria ter participado da nossa Subcomissão, porque o assunto
que ele tratou aqui não é sério. Tratar do homossexualismo com o intuito de defendê-lo pareceme inoportuno.
Parabenizo o Constituinte Eliel Rodrigues pela
sua proposta. Acho que devemos apoiar a emenda supressiva, que retira a expressão "orientação
sexual". Protesto também com relação à expressão "comportamento sexual", o que poderá gerar
interpretações muito graves para a questão do
homossexualismo, que entendo deve ser combatido visceralmente. Imagine V. Ex' desprazer que
tem hoje um pai, seja ele quem for, de ter um
filho homossexual e o que irá pesar sobre nossos
ombros se o homossexualismo for de qualquer
forma defendido, até sob a pecha de "comportamento sexual". Não concordo, repito, com a
expressão "comportamento sexual". A expressão
"orientação sexual" não deve fazer parte da nossa

futura Constituição, ao menos que queiramos
manchá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra a Constituinte Lúcia Braga, que a havia
solicitado antes.
Antes de passar a palavra a S. Ex', gostaria
de levantar uma questão para não passar a oportunidade, sobre a emenda do Constituinte Maguito Vilela, relativa ao ínfantícídío.
O infanticídio não diz respeito ao assassinato
de crianças. Tal como está definido no Código
Penal, art. 123, infanticídio significa "matar sob
a influência do estado puerperal o próprio filho,
durante o parto ou logo após. Detenção de 2
a 6 anos". E o que está no Código Penal.
Em princípio, como já manifestei várias vezes,
sou contrário a que se estabeleçam, no Capítulo
dos Direitos e Garantias Individuais, penas para
determinados crimes, que se especifiquem, que
se definam, que se fixem penas. Acho que a Constituição deveria tratar das penas simplesmente em
sentido genérico, estabelecendo quais as que seriam vedadas pelo seu caráter cruel ou degradante, mas nunca enumerar crimes e fixarpenas.
Este é um assunto que já foi aqui discutido. Especialmente com relação ao infanticídio,talvez fosse
conveniente rever essa sugestão, porque, na verdade, trata-se de crime específico definido em
termos claros, pelo Código Penal em vigor.
Com a palavra a nobre Constituinte Lúcia Braga.
Lamento se era este o assunto a que V. Ex'
iria referir-se.
A SR' CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Honra-me até que V. Ex' tenha tido a mesma idéia.
Era o que eu ia lembrar ao nobre Constituinte
Maguito Vilela: o infanticídio é crime cometido
pela mãe na fase puerperal. Era só isso, mas o
Sr. Presidente fundamentou melhor, talvez, o que
eu iria expressar. Agradeço o esclarecimento a
V. Ex' Não tenho mais nada a acrescentar.

a SR. PRESIDENTE (AntônioMariz)- Absolutamente! A Presidência, pela assessoria que tem
da Subcomissão, dispõe de um exemplar do Código Penal. Por isso, fez a leitura do artigo apropriado.
Com a palavra o nobre Constituinte Costa Ferreira e, em seguida, o nobre Constituinte Ubiratan
Spinelli.
O SR. CONSTITUINTE COSTA FERREIRA Com relação à emenda do nobre Constituinte Eliel
Rodrigues, também acho temerário, não porque
queiramos discriminar alguém. O expositor que
esteve aqui, que deve ser o presidente, trouxe
uma série de situações em que os homossexuais
são discriminados. E destacou uma: um Sargento
do Exército foi expulso da corporação em virtude
de estar praticando pederastia passiva. Ele achou
um desastre, uma discriminação não ter deixado
o pederasta praticar o ato. É lamentável uma situação dessas e até querer considerá-la uma discriminação.
Acredito que a nossa Subcomissão deve preservar o direito de todos. Mas não devemos partir
para uma situação vexatória. Acredito que cada
um tem o direito de fazer o que quer, é claro
desde que não desrespeite os bons costumes,
a moral e a dignidade da pessoa. Cada pessoa
tem o seu jeito, pode fazer o que quiser, mas
não podemos legalizaruma situação dessas. Pare-
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ce-rne que, apesar de termos de respeitar o direito

de todos, há direitos que não podem ser legalizados, porque, ao invés de tomar uma segurança,
tornar-se-á uma aberração. Segundo o expositor,
o Sargento poderia praticar pederastia passiva à
vista de todos, sem dar satisfação a ninguém,
mas o próprio homem, quando mantém conjunção carnal com a mulher, não pode fazer isso
de público, tem de fazer num local reservado,
é claro. Entãó, querer fazer uma demonstração
dessas numa corporação é realmente querer ridicularizara própria sociedade traumatizar o próprio
homem e a própria mulher, pois neste caso parece-me que se estaria estimulado os homens a
abandonarem as próprias mulheres em benefício
dos homossexuais, cujo desejo, é claro, é praticar
esse tipo de sexo desagradável.
Eu, pelo menos, não sou contra. Cada qual
que faça o que quiser. Só que legalizar uma situação dessas parece-me algo muito sério, que poderá ter repercussões terríveis para a posteridade,
inclusive na nossa sociedade. Assim também
aquele termo bondosamente sugerido, "orientação sexual". Imaginem um professor erudito expondo, em uma sala de aula, o seu ponto de
vista deixando, no final,todos os jovens com aquela vontade, aceitando aquele proselitismo, tomando-se seguidores do homossexualismo. Acredito
que deve haver um freio.
O Constituinte Eliel Rodrigues em boa hora
está sacando o apoio e a compreensão de todos
porque, afinal de contas, S. Ex-não está querendo
discriminar, é claro; está apenas preocupando-se
com os mecanismos de proteção da sociedade.
Não podemos, de maneira alguma, à quiza de
liberdade, de direito, de não discriminação, incluir
na nossa Constituição uma imoralidade como esta.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra o nobre Constituinte Ubiratan Spinelli.
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Sr. Presidente, aparentemente, o item XXIII daria força ao direito de propriedade. Entretanto,
diz ele: "a propriedade, subordinada à função social; no caso de desapropiração por necessidade
e para destinação pública, ou por interesse social,
é assegurado aos desapropriados prévia e justa
indenização em dinheiro.." Agora é que vem o
"x" do problema: "...com as restrições previstas
nesta Constituição".
Este item deu uma abertura e um fechamento.
O nosso Relator Darcy Pozza deu uma abertura
boa para quem tem o direito à propriedade, mas,
ao mesmo tempo, trancou, porque a Subcomissão da PolíticaAgrícola e Fundiária e da Reforma
Agrária diz taxativamente que serão desapropriadas por decreto-lei as propriedades com módulo
"x" ou até propriedade produtiva. E mais, sem
direito à indenização em dinheiro e, sim, a título
da divida agrária para pagamento em vinte anos.
Sabemos que esse título da dívida agrária não
vale nada, ninguém compra no mercado. Se V.
Ex' for vender esses títulos no mercado financeiro
eles não têm preço. Aquele que for desapropriado
será altamente prejudicado. Muitas vezes, uma
pessoa recebe de herança uma pequena propriedade, s6 tem aquilo, é desapropriado e fica a
ver navios. Então, o Relator, ao mesmo tempo
em que deu uma abertura, deu um fechamento:
"com as restrições previstas nesta Constituição".
Aí prevalecerá o disposto pela Subcomissão da

PolíticaAgrícola e Fundiária e da Reforma Agrária
sobre esse que, por ser tão amplo, desrespeitaria
o direito à propriedade.
Queria que o Constituinte Darcy Pozza, o Relator, nos esclarecesse o por que da expressão
"com as restrições previstas nesta Constituição".
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Com
a palavra o Constituinte Darcy Pozza,Relator desta
Subcomissão.
O SR. CONSTIT(J(NTE MAGUITO VILELA Pela ordem, Sr. Presidente, só para esclarecer.
Não é que houve uma abertura e um fechamento,
houve um fechamento e depois uma abertura.
O SR. CONSTIT(J(NTE UBIRATAN SPlNELU
- Abertura aqui e fechamento lá.
O SR. CONSTIT(J(NTE MAGUITO VILELA Acho que ele deu uma abertura e fez um fechamento, ao invés de ter feito um fechamento e
dado uma abertura.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, respondendo ao caro
Constituinte Ubiratan Spinelli, queria dizer que se
há um item que me parece importantíssimo e,
no meu entendimento, com uma redação quase
que perfeita é este. A propriedade é um dos direitos fundamentais do homem, subordinada à função social. Mas no caso de desapropriação por
necessidade, por utilização pública ou por interesse social, cabe ao desapropriado justa e prévia
indenização em dinheiro. Isto significa que uma
desapropriação deve ser paga. Ora, acho que
aquele que perde a sua propriedade tem direito
a uma indenização. Já fui prefeito e sei as conseqüências que isso traz,principalmente para aquele
que sótem o seu terreno, a sua casa e, de repente,
uma benfeitoria, uma necessidade social acaba
por prejudicá-lo. A esse cabe uma indenização,
para que possa, rapidamente, obter uma outra
propriedade para continuar vivendo condignamente, salvo aquilo que a Constituição restringe.
Quais são as restrições previstas nesta Constituição? São aquelas que a Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária
vai estabelecer. A nós não compete analisar e
discutir o assunto indenização de propriedades
rurais que serão utilizadas para a reforma agrária,
porque não é tema desta Subcomissão, é o capítulo da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Ela é que definirá
quais serão as condições de indenização para
aquelas áreas rurais: se em dinheiro ou se em
pagamento em vinte anos, corrigidos com títulos
da dívida ativa. Aqui as restrições são estas.
Não estamos, absolutamente, impedindo a reforma agrária, porque este assunto é de outra
Subcomissão; não estamos nem condicionando
o pagamento, porque não nos compete fazer isso.
Apenas, em caráter geral, como um direito fundamentai do cidadão, aqui estamos defendendo a
propriedade subordinada à função social com as
suas indenizações em dinheiro, fora 05 casos que
forem estabelecidos e definidos pela Subcomissão da PolíticaAgrícola e Fundiária e da Reforma
Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - A propósito desse dispositivo constitucional, vejam V.
Ex-s como podem divergir as opiniões. Entendo
que esse dispositivo está excessivo com relação
à garantia da propriedade, pelas seguintes razões:
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primeiro, porque o Sr. Relator inova, e inova de
forma a ampliar as garantias da propriedade, tal
como se encontra na Constituição de 1967, com
a Emenda n- 1, e como se encontrava na Constituição de 1946. A Constituição em vigor diz o
seguinte: "É assegurado o direito de propriedade,
salvo o caso de desapropriação por necessidade
ou utilidade pública, ou por interesse social..."
O Sr. Relator alterou isso para dizer, ao invés
de utilidade pública, destinação pública, o que
já é uma garantia a mais da propriedade. Não
basta a utilidade pública, é preciso que a propriedade se destine à utilização pública. No que eu
discordo. Acho que se deveria ampliar a possibilidade de restringir a propriedade. "... mediante
prévia ejusta indenização em dinheiro, ressalvado
o disposto no art. 161, facultando-se ao expropriado aceitar o pagamento em título da dívida
pública com cláusula de exata correção monetária. Em caso de perigo público iminente, as autoridades competentes poderão usar a propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior". Tudo isso foi suprimido pelo
Sr. Relator. Consequentemente, ao invés de se
avançar - permita-me o Relator esta observação,
faço-a em termos absolutamente de princípio em vez de se ampliar a possibilidade da desapropriação com fim social, por interesse social, por
utilidade pública, ou por necessidade pública, se
restringe ainda mais essa faculdade do Poder PÚblico, reforça-se ainda mais o direito de propriedade.
O regime militar é responsável por essa emenda. O regime militar, para usar uma palavra do
cotidiano, é progressista em relação à proposta
que está sendo discutida na Subcomissão, porque
admitiu não só a indenização em dinheiro como
a faculdade de o expropriado aceitar o pagamento
em título da divida pública.
E uma hipótese que está em todas as Constituições passadas, "em caso de perigo público
iminente as autoridades competentes poderão
usar a propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior", também foisuprimida. Nem em caso de perigo público iminente,
em caso de comoção intestina ou guerra, como
falavaa Constituição de 1946, nem nessa hipótese
a proposta do Relator permite à autoridade usar
a propriedade sem prévia e justa indenização em
dinheiro, o que é também um retrocesso em relação à matéria.
Vou ler o dispositivo para permitir uma discussão mais objetiva. O art. 161 da Constituição vigente, que se refere justamente a essas restrições
ressalvadas pelo Relator, diz o seguinte:
"Art. 161. A União poderá promover a desapropriação da propriedade territorial rural, mediante pagamento de justa indenização, fixada segundo os critérios que a lei estabelecer, em titulos
especiais da dívidapública" - Vejam que a Constituição atual não fala em prévia, mas em justa
indenização - "com cláusula de exata correção
monetária, resgatáveis no prazo de vinte anos,
em parcelas anuais, sucessivas, assegurada a sua
aceitação, a qualquer tempo, como meio de pagamento até cinqúenta por cento do Imposto Territorial Rural e como pagamento do preço de terras
públicas."
Quanto a este dispositivo que está na Constituição, voltando um pouco ao art. 153, § 22, que
esclarece o direito à propriedade, a expressão
"prévia e justa indenização em dinheiro" é uma
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inovação, que me parece lamentável, da Constituíção de 1946. Nenhuma Constituição brasileira
e justa indenização, assim também a de 1891
e a de 1934. Só a partir falou disso antes. A Constituição de 1824 falou em "prévia de 1946 acrescentou-se essa nova restrição "prévia e justa Indenização em dinheiro". A própria "Declaração Universal dos Direitos do Homem", de 1789, no auge
da revolução burguesa que estabeleceu a ordem
capitalista. a propriedade privada como o núcleo
da ordem econômica e da ordem social, não fala
em indenização em dinheiro, mas em "prévia e
justa indenização".
Na verdade, parece-me que essa altura em pleno século XX, poderíamos adotar uma forma mais
apropriada, que tivesse mais em conta essa condiÇ.fIO adotada pelo Sr. Relator que, aí, sim é movadora: "subordmada à sua função social".
Ora, se se subordina a propriedade à função
social, é justo que os mecanismos para a utilização da propriedade pela sociedade sejam abrandados e não tomados mais severos, ou seja, tomadas mais duras as garantias da propriedade.
Leve-se em conta também que a ressalva das
restrições urbana já soma 70% da população urbana. A população brasileira hoje vive mais nas
cidades do que no campo. Chega-se a dizer que
a população refere-se apenas, presumivelmente,
à propriedade rural, e não à propriedade nacional.
Então, os problemas fundiários, isto é, relativo
à propriedade de terras e à propriedade predial,
hoje talvez sejam tão graves na cidade quanto
no campo. E não há ressalva alguma em relação
à especulação imobiliária, à retenção de terrenos
em áreas para a especulação, à retenção de ímóveís domiciliares, enfim, não há menor preocupação com a função social da propriedade.
Então, quis apenas citar o texto, lendo aqui
a Constituição vigente, para que se possa ter uma
discussão mais objetiva, se for o caso, sobre direite) de propriedade.
Com a palavra o Constituinte Narciso Mendes.
O SR. C:ONSmUINTE NARCISOMENDESSr. Presidente, questão da desapropriação de terr215, quer seja urbanas ou rurais, é o tema que
vai precisar de maior interpretação, diria até de
maior juízo, por parte dos Constituintes.
Hoje, quando tratamos do assunto desapropriaÇi~O por interesse social e para a implantação do
programa de reforma agrária. O que se observa
é que há desapropriações também em grande
número para utilidade pública, feitas pelo Poderes
Públicos e notadamente pelo DNER, talvez um
dos órgãos que mais adota esse tipo de procedimento.
Estou aqui com o relatório da Subcomissão
da Reforma Agrária e, sinceramente, se a Nação
tiver o desprazer de ver aprovado tudo o que aqui
está, todo o módulo de produção no Brasil vai-se
acabar, porque no § 2° do art. 2° diz o relator:
"Decretada a desapropriação por interesse
social, a União poderá ser imitida judicialmente na posse do imóvel, mediante o depósito do valor declarado para pagamento do
Imposto Territorial Rural, em títulos da divida
agrária, limitada a constestação a discutir o
valor depositado pelo expropriante,"
E no (aput do artigo diz ainda o Relator:
"A indenização referida no artigo significa
tomar sem dano a aquisição e os investimentos realizados pelo proprietário, seja a

terra nua, seja de beifeitorias, com a dedução
dos valores correspondentes..."
Parece-me que o propósito do Relator é que
qualquer tipo de desapropriação seja indenizada
com título da dívida pública, seja de terra nua
- e, no caso, acho justo o pagamento em títulos
da divida pública - seja de benfeitonas realizadas.
Vivo no interior e sei bem o que representam
os títulos da dívida agrária, que hoje não têm
cotação no mercado, são vendidos com deságio
de cerca de 80% às vezes. Um título da divida
agrária, hoje, com vencimento em vinte anos, ninguém compra com menos de 80% de deságio.
Parece-me que isto vai desorganizar completamente o setor rural desta Nação.
E há ainda mais. Aqui na frente define o Relator
o tamanho máximo de cada propriedade rural.
O maior módulo instituído neste anteprojeto é
o das áreas situadas no Mato Grosso do Sul, onde
cada um representa cento e dez hectares. Em
outro artigo, S. Ex' diz que nenhuma propriedade
pode ser superior a cem módulos rurais. Então,
quem tiver hoje uma propriedade com mais de
dez rml hectares - e é comum, hoje, no Brasil,
propriedades com cinqüenta rml hectares totalmente beneficiadas - o excedente dos dez rml
hectares está sujeito à desapropriação.
Por isso hipoteco minha solidanedade ao colega Constituinte Ubiratan Spinelli, quando diz que
deveremos definir muito bem os parâmetros do
instituto da desapropriação por interesse SOCial
onde cabe, porque, a partir daí, toda propriedade
com mais de dez mil hectares de terra está sujeita
ao instituto da desapropriação. Imagine isso para
a região onde o módulo rural é o maior do Brasil,
a Amazônia! Aqui, no Distrito Federal, o módulo
rural é de cinco hectares. Quer dizer, ninguém
poderá ter uma propriedade superior a quinhentos hectares. Em Sâo Paulo, onde o módulo rural
é de quarenta hectares, a propriedade máxima
deveria ser de quatro mil hectares, e sabemos
que há milhares de propriedades absolutamente
produtíveis excedem este limite
Se não tivermos o cuidado de analisar profundamente esta questão, por certo quebraremos o
modelo de produção agrícola já instituído neste
Pais e que, diga-se de passagem, talvez tenha
custado séculos e séculos para se COnstruir. Por
isso a questão da desapropriação deve ser estudada conforme a situação econômica e social
do Brasil está a exigir. Do contrário, o Estado
vai ter de se apropriar de todas as terras e cuidar
de dar emprego, alimentação, trabalho, saúde e
educação a todos, como se está pretendendo.
Se quebrarmos o módulo de produção que aí
está construído estaremos caminhando para o
pior.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- Continua em discussão. Com a palavra a Constituinte
Lúcia Vânia.
A SR' CONSmUlNTE LÚCIA vÂNIA - Gostaria de cumprimentar o nosso Presidente pela
colocação que fez, realmente é um pouco contraditória a função social com o mecanismo estabelecido pelo Relator, o pagamento apenas em dinheiro. Se quisermos realmente encarar a terra
como problema social, temos de utilizar mecanismos mais democráticos nesse pagamento.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) a palavra o Sr. Relator.

Com

O SR. RELATOR(Darcy Pozza) - Apenas para
tecer alguns comentários sobre o que observei
nesta discussão.
O Sr. Presidente fez uma colocação quanto à
redação "para destinação pública". Entendemos
que na desapropriação para destinação pública
está implícita a sua utilização pública. Tanto que
no texto incluímos: o ato praticado que não tenha
a sua devida finalidade, toma-se nulo. É comum
vermos desapropriações de áreas feitas pelos Poderes Públicos sobre as quais, depois, nada se
concretiza. Às vezes trata-se até de um ato politico
praticado contra algum desafeto ou coisa parecida.
As restrições previstas nessa Constituição evidentemente não estão apenas no Capítulo da Reforma Agrária. No caso de guerra, por exemplo,
existe também essa restrição. A desapropriação,
dependendo do capítulo específico, poderá ser
feita também em títulos da dívida ativa. A desapropriação urbana de grandes áreas, para fins de
habitação, por exemplo, não vejo, realmente, por
que o Governo não indenizar até em dinheiro.
Para um plano habitacional pressupõe-se haver
recursos, até porque ele não é gratuito, e aqueles
que vão usufruir dos seus beneficios terão que
pagar por alguns anos. A indenização justa e prévia cabe, até porque por exemplo, desapropriação
de uma região por onde VaI passar uma estrada,
ou ferrovia, hoje tem um preço, mas, na verdade,
se não pagarmos imediatamente ela poderá onerar o Estado. Se se pagar depois aqueles imóveis
ou propriedades terão uma valorização maior,
porque uma obra traz valorização real.
Aceito essas considerações democráticas para
apreciação, mas faço estas observações para esclarecer um pouco mais o texto do item 23.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz)- As observações que fiz visaram a chamar a atenção,
dentro do direito à propriedade, que tem mil aspectos - para o aspecto da propriedade rural,
ressalvado pelo Relator quando diz: "Salvo as restrições desta Constituição". É, uma homenagem
ao art. 161 da Constituição vigente, que trata da
Reforma Agrária, da propriedade rural, e que admite a desapropriação sem prévia indenização,
e em títulos da dívida pública, como está em vigor.
Outro aspecto que me parece fundamental é
não só quanto à propriedade predial urbana, mas
à propriedade em si. Estabelece-se um tratamento discriminatório em relação à propriedade rural
e as outras formas de propriedade de outros bens
de produção. A desapropriação de empresas, de
ações e tudo o mais tem um tratamento privilegiado, só podendo ser feita com prévia e justa
indenização em dinheiro.
O aspecto geral, o qual também quis enfatizar,
é que diz respeito a essa declaração que está
completando agora 200 anos, a prévia e justa
indenização, que data da Revolução Francesa. Entre os documentos que foram distribuídos pela
Presidência, está a Constituição Francesa, que faz
referência expressa a essa declaração de 1789.
Não é um documento de difícil acesso. É fácil
comprovar o que estou aqui afirmando porque
o documento foi distribuído aos Srs. Constituintes.
Da Declaração Universal dos Direitos do Homem
de 1789, consta a mesma expressão. Suponho
que, passados 200 anos, o conceito de propriedade tenha evoluído para atribuir ao domínio, à
propriedade, esse caráter social a que se refere
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o Relator Se admitirmos a subordinação da propriedade à sua função social, como está no anteprojeto, forçosamente teremos de evoluirtambém
em relação às formas de desapropriação por interesse-social, por utilidade pública ou por utilidade
social. Este é o aspecto que queria enfatizar.
Com a palavra o Constituinte José Fernandes.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDESApenas para parabenizar V. Ex' pela colocação
feita. Acolho integralmente a explanação de V.
Ex" Lembraria ainda que o primeiro documento,
o de 1789, exatamente no item 17, trata do assunto. Se não usa a expressão "utilidade pública e
interesse social", fala de necessidade pública. Em
adição, diria apenas ao Relator que não há problemas quanto a se fazer a indenização a posteriori,
porque a demanda judicial geralmente é precedida, em termos de avaliação, de uma vistoria.
Alguém pede uma vistoria, que, pelos princípios
gerais do Direito, é a da ad perpetuam rei memorlam. Daí em diante pode-se indenizar 10 anos
e depois se discutirá aquilo que existia na época.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - A propósito do que V. Ex" disse e ainda insistindo no
problema da propriedade urbana, há pouco tempo houve invasão de um terreno em São Paulo,
e a ação da polícia, reprimindo essa invasão, repercutiu negativamente perante a opinião pública.
A imprensa publicou as fotografias da cavalaria
da polícia paulista investindo contra pessoas de
baixa renda, desabrigadas, que haviam invadido
aquele terreno. Ora, se o Poder Público dispusesse
de uma legislação mais flexivel, poderia resolver
o problema pela desapropriação. Mas, a partir do
instante em que se estabelece todo um mecanismo processual ultracomplicado e, sobretudo,
o da prévia e justa indenização em dinheiro ninguém discute, pelo menos até que se conteste,
a justeza dessa desapropriação - esses impedimentos constitucionais evitam a ação pronta do
Poder Público para dirimir conflitos sociais dessa
natureza.
Os que foram prefeitos, como é o caso dos
Constituintes Darcy Pozza e José Fernandes, e
o meu próprio, viveram esse problema: o da inviabilidade, em determinados momentos, de se efetivar uma desapropriação em virtude da índisponlbilidade de recursos para esse depósito prévio
da imissão de posse. Essa flexibilidade do mecanismo de desapropriação não implica, em si mesma, uma agressão ao direito à propriedade. Ela
diz respeito à velocidade e à flexibilidade com
que pode agir o Poder Público.A questão do direito à propriedade é outro, que não diz respeito
a esses mecanismos, até agora inteiramente superficiais da discussão.
Com a palavra o Constituinte José Viana.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ VIANA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, somente para parabenizar V. Ex' pelas suas colocações.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Muito
obrigado.
Continua em discussão o anteprojeto. Com a
palavra o Constituinte Délio Braz.
O SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ -Sr. Presidente, discordo em parte das colocações que
fez V. Ex' Creio que o nosso Relator foi muito
sábio ao assegurar o direito à propriedade, senão
vejamos: com referência ao imóvel com destina-

ção pública, V.Ex"acha que houve um retrocesso
quando o Relator colocou "com destinação pública". Acho que não. Conheço alguns casos em
que foram feitas desapropriações e depois de algum tempo o município destinou aquela área para fins comerciais, que não tinham nada de interesse público. Então aqui trata-se de assegurar
ao proprietário que, ao ser desapropriado, o será
realmente para efeito de utilidade pública. Queria
parabenizar o Relator pela felicidade que teve, dizendo que não houve atraso nessas colocações,
pelo contrário, houve até inovação que traz segurança àquele que tem propriedade.
E quando S. Ex' diz, logo no início:"subordinada
à função social", já está assegurando ao admmístrador o direito de fazer uma desapropriação por
necessidade social. Quer dizer, a função social
sobrepõe-se ao direito à propriedade.
O Sr. Relator foi muito feliz e gostaria de dar-lhe
os parabéns, assegurando que estarei com ele
na hora da votação. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Antônio Câmara.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CÂMARASr. Presidente, comungo do pensamento de V.
Ex" Não resta dúvida de que é meritório o trabalho
do Relator, mas me permito dele discordar e comungar do pensamento de V. Ex" Permita-me
contraditar pensamento do ilustre colega. Ele citou uma exceção: se a propriedade desapropriada
para utilidade pública for erigida ou desviada para
a iniciativa privada, cabe recurso à lei. Ora, não
podemos legislar sobre exceções, e aqui trata-se
de uma exceção. Comungo do pensamento de
V.Ex"e amanhã apresentarei emendas a respeito
do assunto.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDESUm aparte, nobre Constituinte, só para lembrar
o seguinte: na legislação ordinária presente tive casos, inclusive da reversão da desapropriação - é assegurada. Se não forem cumpridos
os objetivos da desapropriação, a reversão do
Imóvel ao antigo proprietário, que, inclusive nem
precisa pagar o valor da correção monetária. Pelo
mesmo preço que o setor público pagou ele adquire de volta o imóvel e recebe automaticamente
de acordo com a lei, basta requerer em Juízo.
Um detalhe interessante: às vezes desapropriase, por exemplo, para fazer uma escola. Por falta
de dinheiro ou qualquer coisa, resolve-se fazer
ali um mercado. Até nesse caso o proprietário
pode pedir a reversão. Era esta a observação,
apenas para dizer que há essa proteção. Não sei
se devemos colocar na Constituição, mas a legislação ordinária atual assegura esse direito.
O SR. PRESIDENTE(Antônio Mariz) - Na verdade, nada está mais protegido do que o direito
à propriedade
Antes de dar a palavra à nobre Constituinte
Lúcia Braga, concedo-a à Constituinte Lúcia Vânia, que havia pedido anteriormente.
ASR' CONSTITUINTE LÚCIA vÂNIA-Só para
dizer ao nobre colega que a função social, na
forma exposta pelo relator, está limitada quando
ele diz que a indenização será feita em dinheiro.
O nosso Presidente retratou a questão muito bem.
Em caso de urgência, é preciso que haja flexibilidade no pagamento.
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra à nobre Constituinte Lúcia Braga
e em seguida ao nobre Constituinte Délio Braz.
A SR' CONSTITUINTE LÚCIA BRAGA - Somente para congratular-me com o Sr. Presidente
pela oportunidade da sugestão. Parabenizo V.Ex"
e concordo inteiramente no que diz respeito à
agilização desse processo de desapropriação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a palavra ao Constituinte Délio Braz.
O SR. CONSTITUINTE DÉUO BRAZ-Sr. Presidente, apenas para esclarecer que, após "prévia
e justa indenização em dinheiro," acrescente-se:
"com as restrições previstas nesta Constituição".
Assim já fica bem claro que não é sempre em
dinheiro, porque, pelo que li na Subcomissão de
Reforma Agrária, o texto diz que será em título
da dívida pública. Vaificar bem caracterizado que
será em dívida pública. Precisamos, no Brasil, ter
a preocupação de fazer as reformas dispondo de
condições. Devemos agora, nesta Constituinte,
criar as condições para ser fazera reforma agrária.
Destinar recursos da União para isso. Tomar propriedade de quem quer que seja para fazer a reforma agrária não acho justo. Devemos preocuparnos com outros fatos nesta Constituinte. Assegurar o direito à propriedade não é apenas obrigação dos Srs. Constituinte, é dever de todos. Aqui
estamos para assegurar esse dever, mas principalmente para estabelecer mecanismos de criação
de um fundo para o qual a Nação destine numerários, a fim de que possamos realmente fazer
reforma agrária. Reforma agrária não é desapropriar a terra, mas, sim, fixar o homem à terra.
E isso a maioria dos progressistas tem esquecido,
acham que é tomar propriedade. Em seguida à
fixação do homem à terra, dar a ele condições
de trabalhar a terra. O que temos visto no Brasil
é a prática da desapropriação sem que o homem
seja fixado à terra, ficando abandonado, na maioria das vezes. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Conti·
nua em discussão. Observaria apenas que foicom
esse dispositivo da Constituição de 1946 que se
impediu a reforma agrária. E ela só se iniciou,
embora de forma bastante tímida - e acho que
nisso todos estão de acordo - quando se abriu
a exceção do pagamento com título da dívida
pública, numa emenda à Constituição de 1946
que dizer, com esse dispositivo da Constituição
de 1967, mantida na Constituição de 1969. Com
esta simples expressão: "prévia e justa indenização em dinheiro", impediu-se, durante vinte anos,
qualquer ação no sentido da reforma agrária.
É importante lembrar que em geral - parece-me - como pano de fundo do argumento
do Constituinte DélioBraz,está a propriedade produtiva. Mas é preciso lembrar ainda o problema
do latifúndio, da terra produtiva, das glebas imensas que aí estão em poder seja de pessoas físicas,
seja de empresas, até de empresas estrangeiras,
ou de estrangeiros que residem fora do País, obsoletamente improdutivas.
Hámuitas nuances na questão da reforma agrá·
ria e não se pode proteger esse direito de propriedade de forma abusiva, estabelecendo regras gerais que, na verdade, inviabilizam toda e qualquer
política de reordenação da produção agrícola. Este é um aspecto que também me permito lembrar.
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Continua em discussão o anteprojeto. (Palmas.)
Se nenhum dos Srs. Constituintes desejar discuti-lo ou apresentar emendas, vou encerrar a reunião marcando uma outra para amanhã, às 9:30h.
Lembro que o prazo para apresentação de emendas esgota-se às 24 horas de terça-feira.
Antes de encerrar a reunião, concedo a palavra
ao nobre Constituinte José Viana.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ VIANA - Sr. Presidente, ainda com referência ao assunto, acho
que devemos respeitar a propriedade. O que não
se pode admitir são essas grandes áreas improdutivas no Brasil. A reforma agrária deve ser feita
dentro das áreas improdutivas e desapropriação
deve ser paga, de fato, com títulos da dívida agrária.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Concedo a plavra ao nobre Constituinte Darcy Pozza.
O SR. RELATOR (Darcy Pozza) - Sr. Presidente, apenas para não deixar dúvida a esta Subcomissão. Este texto não vai absolutamente de
encontro a qualquer projeto de reforma agrária.
Volto a salientar que o tema reforma agrária não
é competência desta Subcomissão. Nós não somos contra, absolutamente. As restrições aqui são
com referência àquilo que for decidido pela Subcomissão da Política Agrária e Fundiária e da Reforma Agrária. Que fique claro, claríssimo: não
temos nada contra, somos até favoráveis à reforma agrária, mas a discussão deste tema cabe
a outra Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Mariz) - Está
encerrada a reunião. Convocamos uma outra para
amanhã, l3S 9:30h.

'COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DO ESTADO
S'Reunlão
Às 9:30 horas do dia l° (primeiro) de junho
de 1987 (hum mil novecentos e oitenta e sete)
reuniu-se a Comissão da Organização do Estado,
com a presença dos Senhores Constituintes: José
Thomaz r~onô, Presidente; José Richa, Relator;
Eraldo Trindade, Sigmaringa Seixas, Francisco
Cameiro, Vitor Buaiz, Paulo Roberto, Denisar Arneíro, Jofran Frejat, Chagas Duarte, Meira Filho,
ValmirCampelo, Alexandre Puzyna,Marluce Pinto,
Geovani Borges, Paes de Andrade, Davi Alves Silva, IvoCersósimo, Chagas Rodrigues e MelloReis.
ATA: Distribuída antecipadamente, foi dispensada
a sua leitura. Colocada em votação, foi aprovada
sem restrição. EXPEDIENTES:Os expedientes recebidos e encaminhados pela Secretaria, são os
constantes do Anexo, que fica fazendo parte integrante da presente Ata. ORDEM DO DIA: O Senlhor Presidente anuncia a Ordem do Dia, que
é a discussão dos anteprojetos recebidos das Subcomissões da União, Distrito Federal e Territórios,
dos Estados e dos Municípios e regiões. Após
o anúncio da Ordem do Dia o Senhor Presidente
faculta a palavra aos presentes. Não havendo
quem a isso de disponha, encerra os trabalhos,
marcando, antes, nova reunião a se realizar às
1'7:00 horas, de hoje, cuja pauta é ainda a discussào dos anteprojetos. Informa, ainda, da intenção
do Senhor Relator em antecipar a apresentação
do seu Relatório. Para constar, eu, Edson Nogueira da Gama, lavrei a presente Ata, que será
assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da reunião da Comissão da Organização do Estado.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
reunião anterior.
(Leitura e aprovação da ata.)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)Está franqueada a palavra a qualquer dos Srs.
Constituintes que queira dela fazer uso. A Presidência aproveita a oportunidade para informar
que realizaremos às 17 horas de hoje a última
reunião nesta fase de discussão dos anteprojetos
e das emendas. O prazo para recebimento de
emendas, como todos sabem, esgota-se hoje. E
intenção do Sr. Relator, na forma que já fOI comunicada e agora tomamos oficial, oferecer o seu
substitutivo antes de esgotado o qiJinquidio disposto regimentalmente. Provavelmente poderemos dispor do relatório do Constituinte José Richa
na quinta-feira à noite. A Presidência fará distribuir
no próprio gabinete de todos os 51'S. Constituintes

na sexta-feira, se tudo correr bem, como esperamos, e se estiver impresso - pois já houve antecedentes de a impressão não ficar pronta - o
substitutivo do Sr. Relator. Iremos convocar uma
reunião para segunda-feira vindoura. Gostaria de
chamar a atenção dos Srs. Constitwntes membros da Comissão para a importância dessa reunião, porque já estaremos votando, ou seja, é '!
oportunidade para o pedido de destaque e vota- "
ção do substitutivo do Relator. Assim que for en- v,
cerrada a sessão de hoje à tarde, última nessa
fase de pré-votação, faremos uma circular a todos
os membros da Comissão alertando para esse
fato, a fim de que tenhamos realmente quorum
para votar na segunda-feira pela manhã.
Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a presente reunião, ficando convocada a
última reunião dessa fase para hoje às dezessete
horas. E, para constar, eu (Edson Nogueira da
Gama), Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de publicada, será assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXO A ATA DE 1°-6-87

Comissão da Organização do Estado
CORRESPOND~CIARECEBIDA

SUMÁRIO

Data

Origem/Ofício n°

Assunto

Destino

29.5

Presidente da' ANC
or SGCl808/87

Subsídio para Constituição

Relator

29.5

Presidente da:ANC
Of. SGCl817/87

Subsídio para Constituição

Relator

29.5

or

Presidente da ANC
SGC 828/87

Sub~ídio para Constituição

Relator

29.5

Presidente da ANC
Of. SGC 836/87

:'
Subsídio
, para Constituição

Relator

29.5

Presidente da ANC
Of. SGC 791/87

Sub~ídio para Constituição
I

Relator

29.5

Presidente da ANC
Of. SGC 798/87

Subsídio para cons,tuiçãO

Relator

I

Subcomissão da União,
Distrito Federal
e Territórios
16' Reunião Extraordinária,
reaHzada em 18 de maio de1987

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
e quarenta minutos, na Sala "B1" Anexo " da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão da União, Distrito Federal e Terrtórios, sob
a presidência do Senhor Constituinte Jofran Frejat, com a presença dos seguintes Constituites:
Ruben Figueiró, Sigmaringa Seixas, Annibal Barcellos, Chagas Duarte, Felipe Mendes, Francisco
Cameiro, Geovani Borges, Mozarildo Cavalcanti,
Roberto Rollemberg, José Carlos Greco. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
inídad,:,l' rv- 'r'+'~,lh .,:- ," "l'~'~~OIl 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
Expedidas: a) Of. n° 322/871PRES, de 14-5-87,
ao Deputado Estadual Raul Lopes, encaminhando avulso do Relatório e Anteprojeto apresentado
pelo Constituinte Sigmaringa Seixas; b) Of. n°
323/87/PRES, de 15-5-87, ao Presidente da Subcomissão do Estado, encaminhando cópias de
atas e notas taquigráficas das Reuniões desta Subcomissão; c) Of n 9 324/87/PRES, de 15-5-87,
ao Presidente da Subcomissão dos Municípios
e Regiões, nos mesmos termos do Of. anterior.
Correspondências recebidas: 1) Documento enviado pelos Sindicatos dos Artistas e Técnicos
de São Paulo e do Paraná; 2) Emendas recebidas
na Subcomissão: a) Em 15-5-87 - Emendas
de nOS 9 a 26; b) Em 16-5-87 Emendas de nOS
27 a 34; c) Em 17-5-87 - Emendas de nOS 35
a 40; d) Em 18-5-87 - Emendas de r1"S 41 a
57. Fim-do Expediente. o SenhN Pc~dd,'ln(,·
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anunciou os trabalhos do dia, colocando em discussão o Anteprojeto. Discursaram os Srs. Constituintes Ruben Figueiró, Francisco Carneiro e
Annibal Barcellos. O mteiro teor dos trabalhos
será publicado, após a tradução das notas taquigráficas e o competente registro datilográfico no
Diário da Assembléia Nacionai Constituinte.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrados os trabalhos, às dezessete
horas e cinqüenta e nove minutos, convocando
os Senhores Constituintes para a próxima reunião
a ser realizadadia vinte e três 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, depois de lida aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte Jofran Frejat, Presidente.

ser, já que hoje não houve qualquer discussão
sobre o assunto.
Gostaria de ouvír do Plenário alguma sugestão
no sentido de acomodarmos o período da votação, porque não haverá mais discussão até lá.
As emendas poderão ser apresentadas até
amanhã.
Algum dos Srs. Constitumtes tem proposta a
apresentar? (Pausa.)
Seguramente, o nosso prazo é exíguo, porém
é o prazo regimental e deve ser observado. O
que se poderia fazer seria adiantar um dia, não
atrasar.

.O SR.PRESIDENTE (Jofran Frejat)- Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Subcomissão da União, Distrito
Federal e Territórios.
O Sr. Secretário procederá à leitura da Ata da
sessão anterior.
(É lida e aprovada a Ata da reunião ante-

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - De
minha parte, nada tenho a opor, se puder antecipar, eu o farei. Porém, o prazo para recebimento
de emendas vai até amanhã, e o horário do seu
término não está definido. O Presidente irá fixá-lo
e se se decidir que será até às 24 horas?

dor.)

O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ A minha sugestão seria no sentido de se apreciar
o parecer no dia 20 à noite, sendo votados tão-somente os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - O Sr.
Secretário procederá à leitura do expediente.
(Leitura do expediente.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - A sessão
de hoje corresponderá à continuidade da discussão do anteprojeto apresentado pelo Sr. Relator.
Estamos no período destinado à apresentação
das emendas, tanto pelo membros da Subcomissão como pelos Constituintes em geral.
Está franqueada a palavra aos Srs, Constituintes, tanto para apresentação de emendas como
para discussão, ainda, do anteprojeto. (Pausa.)
Lembro aos Srs. Constituintes que a votação
se iniciará no dia 22.
Até amanhã poderão ser entregues a esta Subcomissão as propostas de emenda. Entre os dias
19 e 22 o Sr. Relator apreciará todas as emendas
e as receberá, ou não, incorporando-as ao seu
anteprojeto.
A partir do dia 22, iniciar-se-á a votação do
anteprojeto. a discussão e votação das emendas.
Assim, seria muito importante o quorum, porque
o nosso prazo é fatal, é corrido. Dia 19 cairá na
terça-feira e dia 22, na sexta. Até o dia 25, em
que se dará a apresentação do anteprojeto, disporemos apenas de sexta-feira, sãbado e domingo.
Não haverá mais qualquer prazo para apresentação do anteprojeto da Subcomissão à Comissão
Temática. Todas as emendas, em globo, serão
votadas, mas, estou seguro de que haverá destaques, e, se os houver, naturalmente, a votação
será demorada.
Está franqueada - repito - a palavra aos Srs.
Constituintes, para continuarem a discussão do
anteprojeto. (Pausa.)
Já discutimos esse anteprojeto na sexta-feira
e esgotamos todos os capítulos. Havíamos programado mais duas reuniões para discussão da
matéria, porque, eventualmente, os Srs. Constituintes de outras Comissões poderiam estar interessados em debatê-Ia. Entretanto, não havendo
quem queira discutir hoje, vou suspender a reunião de amanhã, que estava marcada para as
',':cI2" ," I,' , f: i:, ~'" 1'1:.0 terá nenhuma razão de

O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ
- Se o Relator apresentar seu parecer - vamos
supor - no decorrer do dia 20, nesse mesmo
dia, à noite, poderemos começar a discussão.

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) -Aprovar-se-ía globalmente?

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Os destaques não ocorrerão, se o anteprojeto for aprovado.
Se o projeto for aprovado, suponhamos que
os Srs. Constituintes apresentem seus destaques
a determinados artigos, evidentemente esses destaques só poderão ocorrer no momento em que
o anteprojeto do Relator não seja aprovado. A
partir da aprovação do anteprojeto, os destaques
desaparecem. Não se poderia votar o destaque
antes do anteprojeto.
O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ Poderemos votar, no dia 20, à noite, o anteprojeto
e os destaques, que não serão muitos. Teremos
talvez quatro ou cinco destaques...
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Francisco
Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEIRO- Sr. Presidente, em primeiro lugar, devemos
sair hoje daqui com tudo assegurado para que,
de fato,a votação se faça dentro do prazo determinado, a fim de qlfe não venhamos a perder o
prazo regimental. E válido perder um pouco mais
de tempo com discussões e entendimentos porque, inclusive,algum companheiro que tenha que
víajar, teria que assumir o compromisso de aqui
permanecer para termos quorum para nossa sessão. Em segundo lugar, gostaria de me dirigir
ao nobre Relator, constituinte Sigmaringa Seixas,
para pedir-lhe especial atenção para o seguinte:
no artigo S, do seu relato sobre o DistritoFederal,
está dito:
"A União Federal destinará ao Distrito Federal os recursos financeiros necessários ao
desempenho de atividades de interesse comum."
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Como teremos eleições para Governador e
aventamos a hipótese de um governador ser de
oposição ao Presidente da República, esses "recursos de interesse comum" poderiam suscitar
muita discussão e até chegar a impasses que
viriam dificultarinteresses do DistritoFederal. Estou apresentando emendas vazada nos seguintes
termos: - emenda modificativa,artigo S:
"A União Federal suplementará o Distrito
Federal com os recursos que necessitar para
a manutenção de seus serviços, inclusive
aqueles de atividades de interesses comuns.:"
Aí entra o inteiro teor do trabalho de V.

Ex":
"u. a exercício de atribuições inerentes à
competência prevista no artigo G, desta
Constituição, à manutenção de efetivos e armamentos de sua Polícia Militar."
A justificativajá foi mais ou menos explicitada,
mas eu digo:
"Quando propomos substituir o termo
"atividades de interesse comum" por "recursos que necessitar", nós o fazemos porque
a primeira expressão fica muito ligada a um
julgamento comum às duas partes: União
e Distrito Federal, o que, por vezes, poderá
dificultar, demorar ou até impedir a solução
de importantes problemas. Como a segunda
expressão, "recurso que necessitar", explicita
melhor a responsabilidade da União, do Distrito Federal, interpreta-se, assim, essajustificativa."
Esta a emenda que apresento, e peço especial
atenção de V. Ex", porque é um detalhe, mas poderá dificultarno futuro.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agradeço a colaboração de V. Ex'
Algum Constituinte deseja fazeruso da palavra?
Concedo a palavra a V. Ex', Constituinte Annibal
Barcellos.
O SR. CONSTITUINTE ANNIBAL BARCELLOS
- No artigo T, na página 32, diz o seguinte:
"LeiFederal disporá sobre organização administrativae judiciária dos territórios,observadas normas e princípios estabelecidos nesta Constituição."
Estou falando de um modo geral dos territórios,
deixando de fora os territórios do Amapá e de
Roraima, pois, pela figura do nosso Relator, os
territórios ainda continuam na atual Constituição.
Acho que nessa parte a Constituição fica muito
amarrada. A estrutura administrativa dos territórios geralmente é estabelecida pelo ministério de
vinculação. A do território do Amapá, há cinco
anos, foi estabelecida pelo Ministério do Interior.
De maneira que isso vai depender da Constituição
das normas e princípios estabelecidos na Constituição. Creio que vai ficar muito amarrada. Ao
invés de "judiciária dos territórios", acho que deverá ser prevista a "criação dos Tribunais de Justiça dos territórios" porque atualmente a Justiça
só trata do tribunal de primeira instância.Acriação
de um tribunal de segunda instância só diz, na
atual Constituição, como uma lei a ser estabelecida pelo Congresso. É uma idéia a ser estudada, se fica assim mesmo, ou se pode já mencionar, nesta Constituição, a criação dos Tribunais
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de Justiça dos territórios. Aí ficam os Tribunais
de primeira e segunda instâncias. A da segunda
instância, atualmente depende do Tribunal Federal de Recursos, aqui em Brasília. Tudo fica muito
amarrado. Dou uma justificação e espero que o
Relator verifique a possibilidade de ser atendido.
Quanto ao artigo D, do parágrafo 3°, diz:
"Noventa dias após a transformação de
que trata esse artigo, o Tribunal Superior Eleitoral fíxará data para eleição do Govemador."
Esse parágrafo 3° determina que noventa dias
após a transformação, o Tribunal Superior Eleitoral fixará a data. Porém, o artigo D estabelece
que, até noventa dias após a promulgação desta
Constítuíção, o Congresso deve aprovar a LeI
Complementar, Acho que está havendo uma superposição de noventa dias. Quer dizer, noventa
di,asestá apoiando a Lei Complementar, e noventa
díes também para o Tribunal Superior Eleitoral
marcar a data. É um caso a ser estudado.
Talvez explicitar mais, porque diz "após a transformação.....A transformação se deu logo de iníelo. Só na Lei Complementar?
A Lei Complementar vai fixar as normas, mas
acho que os territórios, já pela Constituição, são
transformados em Estado. A Lei Complementar
vai regular esta.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agradeço a emenda apresentada por V. Ex' e as informações encaminhadas à Mesa. A palavra continua franqueada aos Srs. Constituintes.
Não havendo mais quem queira fazer uso da
peiavra, dou por encerrada esta reunião e convoco
os Srs. Constituintes para a nova reunião, que
será marcada após entendimentos que faremos
palra o início da votação, tanto do anteprojeto como das emendas e dos destaques. Agradeço a

V. Ex"'.
Está encerrada a sessão.

n' Reunião Extraordinária,
reall:mda em 23 de maio de 1987
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às quinze horas
e dezesseis minutos, na Sala "B1", Anexo fi da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, sob
a presidência do Senhor Constituinte Jofran Frejat, com a presença dos seguintes Constituintes:
Me'ira Filho" Ruben Figueiró, Sigmaringa Seixas,
Annibal Barcellos, Chagas Duarte, Felipe Mendes,
Francísco Carneiro, Geovani Borges, Marluce Pinto, Messias Soares, Mozarildo Cavalcanti, Paulo
Mincarone, Roberto Rollemberg, Pompeu de Souza, Geraldo Campos, Arnaldo Preito, Maurício Corrêa e Márcia Kubitschek. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou iniciados
os trabalhos e solicitou fosse dispensada a leitura
da Ata da reunião anterior, que foi considerada
aprovada. A seguir, deu-se início ao Expediente
que constou da seguinte leitura: Correspondências expedidas: 1) Of. rr 326/87/Pres., ao Presidente da Subcomissão dos Municípios e regiões
- encaminha cópia das reuniões noS 11 a 14
e notas taquigráficas da 9' reunião; 2) Of. n°
32'7/87/Pres., ao Presidente da Comissão de Sísternetízação, encaminhando as notas taquigráficas
da 10" reunião; 3) Of n° 328/87/Pres., ao Líder
do PMDB na ANC, nos mesmos termos do ofício
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anterior; 4) Of n° 329/87/Pres., ao Presidente da
Conussão da Organização do Estado, nos termos
do ofício anterior; 5) Of rr 339/87 ao GOvernador
do Estado de Roraima, encaminhando notas taqui gráficas da reunião de 4 de maio corrente.
Emendas recebidas: a) Em 18-5-87 - de noS 58
a 85; b) Em 19-5-87 - de nos86 a 148; c) Em
20-5·87 - de nOS 149 a 178. Correspondências
recebidas: 1) Telegrama do Deputado A1uyzio Numes Ferreira, Secretário-Geral do PMDB/SP ma~ifestando-se pela livre censura; 2) Of. n°
21.591/87/Sal., do Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, encaminhando cópia do Requerimento rr 96/87; 3) Of. GP--248/87-ANC, do
Presidente da ANC, encaminhando cópia da decisão sobre a consulta formulada pelo Presidente
da Comissão da Ordem Econômica; 4) Of. nGP--248/87-ANC, do Presidente da ANC, contendo a interpretação sobre a questão de ordem levantada pelo Constituinte Cardoso Alves;5) Carta
do Sr. Henrique Batista da Silva Oliveira, Presidente do Clube Positivista - RJ, remetendo cópia
de manifesto publicado no Jornal do Brasil, em
março de 1983; 6) Cópia da exposição proferida
pelo Dr. Nivaldo Krüger, Secretário-Geral da Associação Brasileira dos Municípios, perante a Subcomissão das regiões e Municípios, em 22-4-87;
7) Publicação - "Em defesa do Município e o
Município na próxima Constituição" - do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Findo
o Expediente, o Senhor Presidente anunciou os
trabalhos do dia, passando a palavra ao Relator,
Constituinte Sigmaringa Seixas, que passou à leitura do anteprojeto, seguida pela apresentação
dos destaques. Encerrada a apresentação dos
destaques passou-se à votação do anteprojeto,
que foi aprovado por unanimidade e à votação
dos 35 destaques apresentados, sendo que 6 foram aprovados, 20 rejeitados, 4 retirados e 5 prejudicados. O inteiro teor dos trabalhos será publicado, após a tradução das notas taquigráficas e
o competente registro datilográfico, no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, às vinte e uma horas e dois
minutos, convocando os Senhores Constituintes
para a próxima reunião a ser realizada dia vinte
e cinco 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 presenta Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. -Constituinte Jofran Frejat.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - O livro
de presença acusa o comparecimento de 11 Srs.
Constituintes na Subcomissão.
Havendo número regimental, e sob a proteção
de Deus, dou por abertos os trabalhos desta sessão.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, requeiro a dispensa da leitura da ata
e do expediente.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) a proposta de V. Ex"

Acolho

Esta nossa sessão se realiza com o objetivo
de proceder à votação do anteprojeto substitutivo
do Sr. Relator. Gostaríamos que este relatório e
este anteprojeto tivessem sido apresentados com
mais tempo, para que os Srs. Constituintes pudessem deter-se um pouco mais nas propostas e
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também nas emendas. Lamentavelmente, embora houvesse um grande esforço do Prodasen, de
todos os servidores daquele setor do Senado, o
relatório e o anteprojeto só nos chegaram às mãos
há poucos minutos.
Como o Regimento define que a apresentação
de destaques tem que ser feita até o início da
sessão de votação, vamos abrir aqui uma exceção:
o Sr. Relator vai fazer a leitura do anteprojeto,
e suspenderemos a reunião por 15 minutos para
que os Srs. Constituintes apresentem os destaques às emendas que acharem convenientes.
Lembro aos Srs. Constituintes que a votação
do anteprojeto será em globo, exceto os destaques solicitados. Avotação de acordo com o Regimento, será nominal e terá que ter maioria absoluta, ou seja, temos que ter dez votos a favor
da proposta estabelecida ou contra ela.
Na votação do destaque, o autor do mesmo
terá três minutos para defender a sua posição.
Terá também três minutos qualquer dos Srs.
Constituintes, para contraditar a apresentação do
autor do destaque. A seguir, o Relator terá cinco
minutos para expor a sua posição, e, em seguida,
passaremos à votação, destaque por destaque.
O SR. CONSTITUINTE
ordem, Sr. Presidente, peço a palavra.

-

Pela

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) V. Ex" a palavra, pela ordem.
O SR. CONSmUINTE
será ordem de votação dos destaques?

Tem

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) não recebemos...

Qual
Ainda

O SR. CONSmUINTE
- Será
pela ordem de apresentação, ou pela ordem no
anteprojeto?
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Pediria
a V. Ex" que me permitisse decidir sobre isso a
partir da apresentação dos destaques, porque há
duas possibilidades: uma, peja ordem de apresentação; outra. que se agrupe por artigo que se
vai decidir. Por exemplo, se ao art. 1° forem apresentandos cinco ou seis destaques, talvez fosse
mais interessante agruparmos todos os destaques
do art. 1° e sairmos caminhando artigo por artigo.
No momento oportuno, ou seja, a partir do momento em que forem definidos os destaques, vamos dizer quais foram os artigos e os parágrafos
em que tal destaque foi pedido, e poderemos
então agrupá-los. Entretanto, se forem poucos
os destaques, poderemos proceder por ordem
de apresentação à Mesa.
O SR. CONSmUINTE
- Pode
também ocorrer o caso em que o destaque não
é no artigo do anteprojeto do Relator, mas sim
uma emenda que não foi considerada.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Não tem
importância. V. Ex' pode apresentar o destaque
e mencionar o artigo correspondente no primeiro
anteprojeto que V. Ex" teve em mãos e, se for
possível, relacioná-lo com o artigo do atual anteprojeto.lsso facilitará o trabalho da Mesa. Naturalmente, e emenda de V. Ex", que pode ser aditiva,
supressiva ou modificativa, terá o destino da colocação que V. Ex" mencionar, tanto no anteprojeto
inicial como no substitutivo.
Com estes esclarecimentos iniciais, passo a palavra ao nobre Relator, para que S. ExtIela o substítutivo do anteprojeto apresentado anteriormente.
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o SR. RElATOR (Sigmaringa Seixas) ~ Para
melhor facilitar o acompanhamento de V. Ex"s,
vou ler o dispositivooriginal,ou seja, o que constava do anteprojeto, fazendo então referência às
alterações decorrentes da aprovação e incorporação ao texto original das emendas acolhidas
pelo Relator.
Inicialmente, quero frisar que foram encaminhadas a esta Subcomissão 178 emendas, das
quais 26 foram aprovadas, 102 rejeitadas, 30 consideradas prejudicadas e 16 aprovadas parcialmente. (Pausa.)

Essa expressão "preservação ambiental" foi introduzida na nova redação do anteprojeto.
No inciso 11 não houve alteração:

"M 1° A República Federativa do Brasil
é constituída sob regime representativo de
Governo, de forma indissolúvel, da União,
dos Estados e do Distrito Federal." Quando
houver alteração, então me aterei a ela.
u§ 10 Todo poder emana do povo e em
seu nome é exercido,"
No § 2°, temos a primeira alteração. O texto
original era o seguinte:

No inciso m, "o espaço aéreo", não houve alteração.

"§ 2° A União compreende os Territó-

rios..."
Acolhiuma emenda para alterara redação, que
passa a ser a seguinte:
"§ 2° Os Territórios integram a União."
Essa, a primeira alteração, decorrente do acolhimento de uma emenda.

"§ 3° O Distrito Federal é a Capital da
União.
§ 4° São símbolos nacionais a Bandeira,
o Hino e as Armas da República, adotadas
na data da promulgação desta Constituição,
e outros, estabelecidos em lei. Os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios poderão
ter símbolos próprios,"

Não houve alteração.
u§ 50 É livreo uso de símbolos nacionais
pelo povo, na forma da lei.
§ 6° O Português é a ilngua' oficial do
Brasil,"
A redação originai era "o Português é a língua
nacional do Brasil." Então, houve uma mudança
de "nacional" para "oficial".
"M 2° São Poderes da União o legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si," No texto originai, dizia-se:
"São Poderes da União o, Legislativo, o
Executivo e o Judiciário, harmônicos e coordenados entre si."
Houve, então, uma alteração, em decorrência
do acolhimento de uma emenda.
O parágrafo único desse art. 2° permanece como no original:
"Salvo nos casos previstos nesta Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições. Quem for investido na função de um deles não poderá exercer a função
de outro.
,
Art. 3° Incluem-se entre os bens da
União:
I- A porção de terras devolutas indispensável à defesa das fronteiras, as fortificações
e construções militares, bem assim as vias
de comunicação e a preservação ambiental,"

"lI- Os lagos e quaisquer correntes de
água em terrenos de seu domínio que banhem mais de um Estado, sirvam de limite
com outros países ou se estendam a território
estrangeiro; as ilhas fluviais e lacustres, nas
zonas limítrofes com outros países; as ilhas
oceânicas e as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos Estados na data da promulgação
desta Constituição,"

"W- A plataforma continental.
V- o mar territoriale patrimonial.
VI- Os recursos minerais do subsolo.
VII - As cavidades naturais subterrâneas,
assim como os sítios arqueológicos pré-históricos e os espeleológicos do subsolo."
No inciso VII houve uma alteração, em razão
do acolhimento de uma emenda aditiva:
"Asterras ocupadas pelos índios, que dela
terão posse permanente e usufruto exclusivo
das riquezas naturais do solo, do subsolo e
de todas as utilidades neles existentes. No
inciso IXnão houve alteração:
"IX- Os bens que atualmente lhe pertencem ou que vierem a ser atribuídos à União
por meio de tratados internacionais.
§ 1° É assegurada aos Estados e Municí, pios litorâneos a participação no resultado
da exploração econômica da plataforma continental e do mar territorial e patrimonial, na
forma prevista em lei complementar.
§ 2° É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos
da lei complementar, a participação no resultado da exploração econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, bem assim dos
recursos minerais do subsolo em seu território".
Esta apresentou uma alteração também em
razão do acolhimento de uma emenda aditiva.
No texto original, viria em seguida o § 3°, que
foi suprimido em razão da alteração constante
do inciso VIII, do art. 3°
"§ 3° O mar territonal e patrimonial é de
200 milhas:

Não houve alteração.
No § 4° houve uma alteração, para incluir a
expressão "até":
"§ 4° A faixa interna de até 100 quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, é considerada
inclispensável à defesa das fronteiras, e será
designada como faixade fronteira, conforme
clispuser a lei complementar.
Art. 4° Incluem-se entre os bens do dominio dos Estados os lagos em terreno que
lhes pertence, assim como os rios que nele
têm nascente e foz; as ilhas fluviais e lacustres; as ilhas oceânicas e as marítimas por
eles já ocupadas na data da promulgação
desta Constituição e as terras devolutas não
compreendidas no domínio da Uníão."

Não houve alteração.
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"Art. 5° Os Estados podem incorporarse entre si, subdiviclir-se ou desmembrar-se,
para se anexarem-se a outros ou formarem
novos Estados, mediante deliberação das
respectivas Assembléias Legislativas, plebiscito das populações diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional, na
forma regulada em lei complementar,"

Não sei se estou sendo muito rápido e, com
isso, impeclindoque V. Sx's anotem os destaques.
"Art. 6° AUnião e os Estados observarão
o resultado de consulta às populações diretamente interessadas, por sistema plebiscitário,
para a construção de aeroportos, hidrelétricas, pólos petroquímicos, usinas nucleares,
depósito de material e lixoatômico ou quaisquer empreendimentos que prejudiquem a
qualidade de vida das comunidades ou ofereçam risco à vida humana e ao equilíbrioecológico."
Também não houve alteração.
"Parágrafo único. O disposto neste artigo
obedecerá os requisitos e condições estabelecidos em lei complementar."

"CAPITULO 11
Da competência privativa da
CJnião Federal

Art. 7° Compete à União:
I - Manter relações com Estados estrangeiros, celebrar tratados e convenções sobre
matéria de natureza internacional, participar
de organizações internacionais de fins pacíficos."
Houve uma alteração, para incluir a expressão
"de fins pacíficos".
"11 - Declarar guerra e celebrar a paz.
II/- Organizar e manter as Forças Armadas, a segurança das fronteiras e a defesa
externa.
W- Permitir, nos casos previstos em lei
complementar, que forças estrangeiras aliadas transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, sob comando de autoridades brasileiras, vedada a concessão de bases militares.
V- Decretar o estado de sítio e a intervenção federal.
VI-Autorizar e fiscalizar a produção e o
comércio de material bélico, de armas e explosivos,vedada sua exportação por empresa
privada."
(Intervenção fora do microfone - inaudível.)
O SR. RElATOR (Sigmaringa Seixas) - Estou
lendo no meu original, pois havia feito algumas
anotações. Agora, fico com uma dúvida. Realmente, o texto que constava do avulso está em
díssonância com aquele que nos foi encaminhado. De qualquer maneira, deixo aqui como destaque, para examinar nos 15 minutos de suspensão
da reunião. (Pausa.)
O inciso VI diz:
"VI-Autorizar e fiscalizar a produção e
o comércio de material bélico, de armas e
explosivos,"
VII - Organizar e manter a PolíciaFederal.
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VIII -- Exercer a classificação de diversões
públicas
IX -- Emitir moeda.
X--fiscalizar as operações de crédito. de
capitalização e de seguros.
)(1-- Planejar e promover o desenvolvimento nacional. ouvidos os Estados e os órgãos regionais interessados. visando à eliminação das disparidades econômicas e sociais
entre as regiões do País. respeitadas suas
peculiaridades."
Aqui, houve uma alteração. em razão. também.
do acolhimento de uma emenda aditiva. a partir
da expressao "interessados" - de "visando à eliminação" até o final.

XlI-- Estabelecer os planos nacionais de
viação" transportes. habitação. informática e
gerenciamento costeiro.
XIII -- Manter o serviço postal e o Correio
Aéreo Nacional. vedada a permissão. autorização ou concessão."
Isso também foi acrescido. "vedada a permissão. autorização ou concessão", em razão do acolhimento de uma emenda.
"XIV - Explorar. diretamente ou mediante
autorização ou concessão:
a) Os serviços nacionais. interestaduais e
internacionais de telecomunicações."
Houve, também. um acréscimo em razão do
acolhimento de uma emenda aditiva: "Nacionais.
interestaduais e internacionais".
"b) Os serviços e instalações de energia
elétrica no âmbito interestadual e o aproveitamento enerqétíco dos cursos d'água pertencentes ,11 União."
Também houve acréscimo.
"c) A navegação aérea. aeroespacial e a
utííízaçêo da infra-estrutura aeroportuária.'
Não houve alteração.
"d) As vias de transporte entre portos marítimos e fluviais e fronteiras nacionais, ou
que transponha os Imites de Estado ou Território. bem como a navegação aquaviária."
Houve uma alteração a partir de "Território":
"Bem como a navegação aquaviária".
"e) Os serviços e instalações de energia
nuclear de qualquer natureza."
Não houve alteração. (Pausa.)
Aqui. estou verificando que houve um lapso,
porque. em verdade, acolhi uma emenda que
acrescia esse inciso de uma outra letra, a letra
f, que teria o seguinte teor:
"f) O transporte coletivo de alta capacidade."
IS1lO. provavelmente, se deve ao acúmulo de
trabalho do Prodasen. Passei a noite inteira lá.
só saindo às 9h 30min - e vários relatores estavam na mesma situação. Com isso. não pude
fazer uma revisão mais adequada do texto, mas.
em verdade. acolhi uma emenda para incluir a
letra f nesse inciso, que diz respeito ao transporte
coletivo de alta capacidade, competindo à União
a exploração, diretamente ou mediante autorização ou concessão. do transporte coletivo de alta
capacidade.

Até pediria que se fizesse uma anotação no
texto. pois tenho a emenda.
")0/ - Manter cooperação econômica. administrativa, financeira e cultural com os Estados e outras pessoas jurídicas de direito
público interno."
Não houve alteração.
"XVI- Celebrar convênio e acordo para
a execução de leis e serviços federais.
XVII- Organizar e manter os serviços e
as instituições oficiais de estatística. geografia
e cartografia.
XVIII"
Infelizmente. o anteprojeto chegou agora e sequer tive tempo de fazer uma revisão. mas estou
verificando. realmente. algumas incorreções. À
medida que formos lendo. vamos procurar saná-Ias.
")0/ -Manter cooperação
.
XVI- Celebrar convênio
..
XVII- Organizar e manter o Poder Judiciário e o MinistérioPúblico do Distrito Federal e dos Temtôríos.'
Está certo. Acho que o erro foi meu. na hora
de ler.
"XVII1- Organizar e manter os serviços e
as instituições oficiais de estatística, geografia
e cartografia.
XIX - Disciplinar o acesso ao mercado interno. de modo a viabilizaro desenvolvimento
sócio-econômico, o bem-estar do povo e a
realização da autonomia tecnológica e cultural do País.
XX- Conceder anistia.
XXl- Legislar sobre:
a)

.

Aliás.o inciso XIX foi um acréscimo. Não constava do anteprojeto original. e acolhi emenda para
introduzir esse dispositivo.
"XX1- Legislar sobre:
a) Direito Civil. Comercial, Penal. Processual. Eleitoral, Marítimo. Aeronáutico. Espacial e do Trabalho e normas gerais do Direito
Tributário."
Não houve alteração.
"b) Organização e funcionamento dos
serviços federais."
Também não houve alteração.
"c) Desapropriação.
d) Requisição de bens e serviços civis.em
caso de perigo iminente. e militares. em tempo de guerra."
Não houve alteração.
"e) Águas. telecomunicações, informática. serviço postal. energia elétrica. térmica.
nuclear ou qualquer outra.
f) Sistema monetário e de medidas. título
e garantia dos metais."
Também não houve alteração.
"g) Política de crédito. câmbio e transferência de valores para fora do Pais, comércio
exterior e interestadual."
Não houve alteração.
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"h) Navegação marítima. fluvial e lacustre. regime dos portos.
i) Trânsito e tráfego interestadual em rodovias federais.
\
J) jazidas, minas. outros recursos minerais e metalurgia. potenciais de energia hidráulica, bem assim o regime do seu aproveitamento e exploração."
Também não houve alteração.

"I) Nacionalidade, cidadania e naturalização.
m) Populações indígenas. inclusive garantia de seus direitos."
Houve um acréscimo: "inclusive garantia de
seus direitos".
"IJ) Emigração. imigração, entrada. extradição e expulsão de estrangeiros.
o) Condições e capacidade para o exercício das proflssões,'

A letra P. no anteprojeto orígínal, falava em higiene e segurança do trabalho. Isso foi retirado
daqui e passado para a competência comum.
de maneira que p passou a ser "símbolos nacionais",
"q) Organização judiciária do Ministério
Público do Distrito federal e dos Territórios
e orga~ção administrativa dos Territórios."
Não houve alteração.
"r) Sistema estatístico e cartográfico nacionais:'
Não houve alteração.
".) Condições de exercício do direito de
reunião.
t) Outras matérias necessárias ao exercício da competência legislativa e dos poderes
que lhe são concedidos nesta Constituição.
(Também não houve alteração.)

CAPITULOm
Da Competência Comum da União,
dos Estados, do Diabito Federal
e dos Municípios
9
Art. 8 : .'

..

"São da competência comum da União.
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni·
cípios as seguintes atribuições:
10 _ Observar e fazer observar o cumprimento da Constituição Federal, das leis e
zelar pelas instituições democráticas.

Não houve alteração.
2 0 ' (O 2 já é uma inserção. em razão do acolhimento integral de uma emenda).
Estabelecer e executar planos de bem-estar social, visando à assistência e proteção
à infância, à adolescência, aos deficientes físicos. aos excepcionais e aos idosos.
3 9 Amparar e zelar pela guarda dos doeumentes, obras e locais de valor histórico ou
artístico, monumentos e paisagens naturais
notáveis, assim. como jazigos fossilíferos e
ferros, sítios arqueológicos. espeleológicos,
parques nacionais e- monumentos geológicos, al,ém de outros bens culturais de valor
histórico e artístico.
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Aí houve uma alteração, a partir de "como".
Quer dizer,houve uma inserção. De "jazigos fossilíferos", até "geológicos". A partir de "outros bens
culturais", já era da redação original.
4° Impedir a evasão de obras de arte, de
outros bens culturais e naturais de valor histórico e artístico.
5° Promover o turismo e colaborar para
sua promoção.
6° Proporcionar os meios de acesso à
cultura e à educação e promover a ciência
ea cultura.
7° Estabelecer, planejar e promover o desenvolvimento regional, bem assim as endomigrações.
8° Organizar, executar e controlar as
ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde.
Esse art. &;foi alterado.

9° E~tabelecer e executar planos de
abastecimento e habitação.
Aqui a alteração foi apenas para introduzir a
expressão "habitação", que antes fazia parte da
competência privativa da União.

10- Organizar a defesa civil permanente, em especial contra as calamidades públicas, as secas e as inundações.
11 Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
12 Preservar as florestas, a fauna e a
flora.
13 Combater a miséria e os fatores
de marginalização social do homem, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.
14(Também é uma introdução) Explorar diretamente, ou mediante autorização
ou concessão, na forma de lei complemen-

tar:
a) Os serviços intermunicipais e locais de
telecomunicações;
b) Os serviços de instalações de energia
elétrica de qualquer natureza, exceto os privativos da União, com aproveitamento de energia hidráulica de potência reduzida, em qualquer caso a captação de energia solar.
15 Legislar sobre:
a) Direito Financeiro e Orçamento;
b) Direito Agrário;
c) Direito de procedimento administrativo;

d) Direitodo trânsito e do tráfego nas vias
terrestres locais e intermunicipais;
e) Direito Urbanístico;
f) Direito Econômico;
g) Produção, consumo e sua propaganda
comercial;
h) Proteção ao consumidor, inclusive sistemas de consórcio e poupança;
i) Florestas, caça, pesca, fauna e conservação da natureza;
j) Proteção ao meio ambiente e controle
da poluíção,
I) Responsabilidade por danos ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico;
m) Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico;

n) Educação, cultura, ensino, desportos
e turismo;
o) Defesa e proteção da saúde;
p) regiões metropolitanas e de desenvolvimento;
q) Endomigrações;
r) (É um acréscimo também) Águas em
todo o seu ciclo hidrológico, sejam superficiais, subterrânea sou meteóricas;

Art. 9° AUnião, os Estados, o DistritoFederal e os Municípios poderão celebrar convênios para execução de suas leis, serviços
ou decisões, por intermédio de funcionários
federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais.
Art. 10. À União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios é vedado:
1 - Criar distinções ou preferências em
favor de uma dessas pessoas de direito público intemo contra outra;
2 - Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada a colaboração de interesse público na forma e nos limites da lei federal, exclusivamente no setor educacional, no assistencial e no hospitalar;
3 - Recusar fé nos documentos públicos;
Art. 11. Compete à União e aos Estados
a legislação comum sobre:
1 - Regime penitenciário;
2 - Registros públicos e notariais, juntas
comerciais e tabelionatos, custas e emolumentos remuneratórios do serviço forense;
3 - Criação, funcionamento e processo
do juizado de pequenas causas;
4 - Procedimentos judiciais;
5 - Direito Judiciário, organização e assistência judiciária. Ministério Público e Defensoria Pública;
6 - Efetivos e armamentos das polícias
militares e condições de sua convocação, inclusive mobilização;
7 - Seguridade e Previdência Social;
8 - (Também foi uma inclusão. Não existia no texto original, Higiene, segurança e inspeção do trabalho;
Art. 12. A legislação da União, no domínio das matérias da competência comum,
terá o conteúdo de normas gerais, com vaiidade e eficácia no âmbito nacional e denominação de lei complementar.
Art. 13. A legislação dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no domínio das
matérias da competência comum, terá o
conteúdo de normas suplementares, com validade e eficácia no âmbito da respectiva jurisdição territorial e denominação de lei suplementar.
§ 1° No exercício da legislação suplementar os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios observarão a lei complementar
.
de normas gerais pré-existentes.
§ 2° A vigência ulterior de lei cornplementar de normas gerais tornará ineficaz a
lei suplementar, naquilo em que esta conflitar
com a da União, relativamente à matéria da
competência comum.
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CapítuIoN

Da IntelVençáo Federal

A União não inteIVirá nos Estados e no
Distrito Federal, salvo para:
1Manter a integridade nacional.
2Repelir invasão estrangeira ou de
um Estado em outro.
3Pôr termo a grave perturbação da
ordem pública.
4Garantira livreexercício de qualquer
dos poderes estaduais.
5Reorganizar as finanças do Estado
que:
a) Suspenderem o pagamento de sua dí·
vida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo por motivo de força maior.
b) Deixar de entregar aos Municípios as
cotas que lhes forem devidas a titulo de transferência de receitas públicas de qualquer natureza, ou de participação na renda tributária,
nos prazos previstos nesta Constituição ou
em lei.
6Prover a execução da lei da União,
ordem ou decisão judiciária.
7Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
a) Forma republicana, democrática, representativa e federativa.
b) Respeito aos direitos humanos.

c) Temporariedade dos mandatos eletivos, cuja duração não exercerá à dos mano
datos federais correspondentes.
d) Harmonia e coordenação do poderes.
e) Garantias do Poder Judiciário e do Ministério Público.
g) Prestação de contas da administração
pública direta e indireta."
Aqui vem uma alteração, desde que entendi
acolher emenda do nosso ilustre colega, Consti·
tuinte Roberto Rollemberg, que condiciona o decreto de intervenção à prévia aprovação do Congresso Nacional.

"Art. 15. Compete ao Presidente da República, mediante prévia aprovação do Congresso Nacional, decretar a intervenção.
Parágrafo único. A decretação da intervenção dependerá:
_
a) No caso do inciso N, do art. 14, de
solicitação do Poder Legislativo ou Poder
Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário.
b) No caso do inciso VI, do art. 14, de
requisição do Supremo Tribunal Federal, ou
do Tribunal Superior Eleitoral, conforme a
matéria.
c) Do provimento pelo Supremo Tribunal
Federal de representação do Procurador-Geral da República, nos casos do inciso VI, primeira parte, e nos do inciso VII, ambos do
art. 14.
d) Nos casos dos incisos VI e VII, do art.
14, do decreto do Presidente da República
limitar-se-á a suspender a execução do ato
impugnado, se essa medida bastar para o
estabelecimento da normalidade no Estado."

Em razão dessa alteração, tive que fazer um
acréscimo, que é exatamente o art. 16:
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"O decreto intervenção que, se couber, no-

rneara o interventor, observará em sua amplitude prazo e condições de execução, os termos da autorização do Congresso Nacional,
que decidirá no prazo de vinte e quatro horas,
a contar do recebimento da mensagem do
Presidente da República
§ 1" Se não tiver funcionando, o Congresso Nacional será convocado, extraordinariamente, dentro do mesmo prazo de vinte
e quatro horas, para apreciar a mensagem
do Presidente da República.
§ 2" Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos
a eles voltarão, salvo impedimento legal.
CAPITULO V
Do IDistrito Federal e dos Territórios
SEÇÃO 1
Do Distrito Federal
Art. 17. O Distrito Federal é dotado de
autonomia política, legislativa, administrativa
e financeira.
Art. 18. A eleição do Governador e do
Vice-Governador do Distrito Federal far-se-á
por sufrágio universal, voto direto e secreto
e 05 mandatos coincidirão com 05 de Governador e Vice-Governador de Estado.
Art. 19. Lei orgânica, votada pela Assembléia Legislativa, disporá sobre a organização dos Poderes Legislativo e Executivo
do Distrito Federal, observadas as normas
e os princípios estabelecidos nesta Constituição.
Parágrafo único. A lei a que se refere este
artigo poderá:
1) Estabelecer descentralização administrativa do Distrito Federal.
2) Instituir nas administrações regionais
conselhos comunitários, nos quais admitirá
a participação popular mediante representação.
Art. 20. A representação na Assembléia
Legislativa do Distrito Federal, exercida por
deputados distritais, obedecerá ao disposto
nesta Constituição e na Legislação Eleitoral
Art. 21. À representação do Distrito Federal na Câmara Federal e no Senado da
República aplicar-se-á a legislação eleitoral
naquilo que dispuser para os Estados.
Art. 22. Cabe ao Distrito Federal organizar e manter os efetivos e armamentos de
sua Polícia Militar.
Parágrefo único. Aplica-se ao Distrito Federal o disposto nos incisos VI a VIl/, do art.
11 desta Constituição.
Art. :23. A União destinará ao Distrito Federal os recursos financeiros necessários ao
desempenho de atividades de interesse comum ao exercício das atribuições inerentes
à competência prevista no art. 8' desta Constituição, à manutenção de efetivos e armamentos à Polícia Militar e à superação, quando indispensável, das insuficiências da economia local.
Art. :M, São bens do Distrito Federal os
que lhe pertencem na data da promulgação
desta Constituição."

Art. 25 (Foi inserido em razão do acolhimento de uma emenda do Constituinte Jofran Frejet, nosso ilustre Presidente.)

"A representação judícral e a Consultoria
Jurídica do Distrito Federal competem privativamente aos seus Procuradores, cujo ingresso na carreira depende de aprovação em
concurso público de provas e títulos.
Parágrafo único. Respeitados os direitos,
deveres e impedimentos próprios. previstos
em lei, são assegurados aos Procuradores
do Distrito Federal os encargos em garantias,
assim como o tratamento remuneratório atribuído aos membros do Ministério Público.
Seção l/
Dos Territórios

Art. 26 LeI Federal disporá sobre a organização admímstrauva e judiciária dos Territórios, observadas as normas e os princípios
estabelecidos nesta Constituição.
Art. 27. A função executiva no Território
será exercida por Governador nomeado e
exonerado pelo Presidente da República,
com aprovação do nome pelo Senado Federal.
Art. 28. Os Terrítórios são divididos em
Municípios, salvo quando não comportarem
essa divisão.
Parágrafo úncio. Os prefeitos municipais
serão eleitos por sufrágio universal, voto direto e secreto.
Art. 29. As contas do Território serão
submetidas ao Congresso Nacional, nos termos, condições e prazos previstos nesta
Constituição.
Art. 30. A manutenção da ordem pública nos Territórios caberá aos órgãos policiais
instituídos em lei especial.
Art. 31. Lei complementar disporá sobre
a criação de Território, sua transformação
em Estado, sua reintegração ao Estado de
origem, ou qualquer das formas previstas no

art. 5'
Capítulo VI

Disposições Transitórias.
Art. 32

As primeiras eleições para Governador, Vice-Governador e a Assembléia
LegislatIva do Distrito Federal serão realizadas no dia 15 de novembro de 1988, tomando posse os eleitos no dia 1c de janeiro de
1989.
Parágrafo único. Os mandatos dos eleitos empossados, em conformidade com o
disposto neste artigo, coincidirão com os dos
atuais Governadores, Vice-Governadores de
Estado e Deputados Estaduais.
"Art. 33. A primeira representação na
Assembléia Legislativa do Distrito Federal,
composta nos termos previstos na legislação
eleitoral, votará a Lei Orgânica do Distrito
Federal de acordo com o estabelecido nesta
Constituição.
Parágrafo único. O Congresso Nacional
incluirá em seu Regimento Comum a Comissão Mista Permanente do Distrito Federal,
integrada, exclusivamente, pelos representantes deste na Câmara Federal e no Senado
da República, a quem caberá legislar para
o Distrito Federal, enquanto não for instalada
a sua Assembléia Legislativa na data prevista
no art. 31 destas disposições transitórias. "O

nosso Presidente, inclusive, apresentou uma
emenda neste sentido, na Câmara".
"M. 34. A União destinará os recursos
financeiros necessários à construção da sede
do Poder Legislativo do Distrito Federal."
"Art. 35. Os atuais Territórios de Roraima e Amapá serão transformados em Estados nos termos de lei complementar, aprovada pelo Congresso Nacional, até 90 dias
após a promulgação desta Constituição.
§ 1° Os limites territonais dos Estados
criados, na forma deste artigo, corresponderão aos dos atuais Territórios.
§ 2' A União, pelo prazo que a lei referida
neste artigo estabelecer, proverá os Estados,
assim criados, de recursos financeiros indispensáveis à sua instalação e manterá programa especial para a sua consolidação e seu
desenvolvimento.
§ 3° Noventa dias após a transformação
de que trata este artigo o Tribunal Superior
Eleitoral fixará data para a eleição do Governador, Vice-Governador, Deputados Estaduais e de três Senadores, cabendo ao menos votado deste, nos termos da legislação
eleitoral, exercer o restante do mandato de
quatro anos e os demais o de oito anos.
§ 4° O Governador, o Vice-Governador
e os Deputados Estaduais terminarão os seus
mandatos, com os demais eleitos, a 15 de
novembro de 1986.
§ 5° A representação dos Territórios na
Câmara Federal não será alterado até o término dos atuais mandatos."
"Art. 36. A União destinará os recursos
financeiros necessários à construção das sedes do Poder Legislativo dos Estados criados
em decorrência do disposto no artigo anterior."
"Art. 37. No prazo de dois anos, contados da promulgação desta Constituição, o
Congresso Nacional aprovará nova divisão
territonal do País, segundo disposto em lei
complementar. "
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
os nossos agradecimentos ao eminente Relator
Constituinte pelo esforço em apreciar, em tão exíguo prazo, essas 178 emendas e apresentar um
substitutivo ao anteprojeto, a Presidência desta
subcomissão suspende por quinze minutos esta
sessão para que os Srs. Constituinte possam apresentar os destaques às emendas apresentadas
para este anteprojeto.
Está suspensa a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Reiniciamos a sessão, trazendo aos Srs, Constituintes as
seguintes informações: o anteprojeto recebeu um
pedido de destaque para os seguintes artigos, parágrafos, incisos e alíneas, que são, art. 19, art.
2', art. 3°, art. 4°, art. 7·, incisos VI, VIII, XIII, XIV,
XVII e XX do art. 7°, inciso VIII do art. 8', alínea
"r", do inciso XV, do art. 8°, art. 11, inciso VII
do art. 14, art. 15, art. 17, art. 18, art. 19 e seu
parágrafo único, art. 20, art. 32, art. 33, art. 34,
art. 35, das Disposições Transitórias; e ainda três
emendas supressívas ou aditivas às Disposições
Transitórias.
Exceto esses artigos, parágrafos, incisos e alineas que foram mencionados, vamos votar o anteprojeto, destacados esses artigos, pardgrafos,
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incisos e alíneas que foram mencionados. O resto
do anteprojeto vai ser votado, menos isso que
foi destacado para a votação em separado.
Como os Srs. Constituinte sabem, a votação
de matéria constitucional é nominal.
Vou pedir ao Sr. Vice-Presidente da Subcomissão, Senador e Constituinte Meira Filho, com o
auxílio do noso Secretário, que, ao chamar pelo
nome cada um dos Srs. Constituintes, aqueles
que votarem a favor do anteprojeto, menos os
destaques, dirão "sim"; aqueles que votarem contra o anteprojeto, menos os destaques, dirão
"não". Os destaques não estão em votação; apenas o anteprojeto, exceto aquilo que foi destacado
anteriormente.
O Sr. Vice-Presidente Meira Filho vai proceder
à votação.
(Votação)
. O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - A Presidência vai proclamar o resultado da votação: votaram "sim" dezesseis Srs. Constituintes. Não houve
voto contrário.
Está aprovado o substitutivo apresentado pelo
Sr. Relator, exceto os destaques.
Passaremos, agora, à votação dos destaques.
Foram apresentados dois pedidos de destaque
ao artigo 1° O primeiro pedido de destaque é
do Sr. Constituinte Ruben Figueir6, sobre o art.
lo do anteprojeto. S. Ex' propõe uma emenda
substitutiva ao art. 1° com o seguinte teor: "O
Brasilé uma República Federativa constituída sob
regime representativo e sistema parlamentar de
Govemo pela união indissolúvel dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios."
Concedo a palavra ao nobre Constituinte para
a defesa do seu pedido de destaque.
O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, meu
pedido de destaque é tão-somente para ressaltar
o desejo, na Assembléia Nacional Constituinte,
de se estabelecer no País um sistema parlamentar
de govemo. Se estamos disciplinando aqui a organização do Estado, quer-me parecer que é da
competência desta Subcomissão também fixar
o sistema de governo. O anteprojeto do Sr. Relator, não obstante a precisão com que se apresentou, tem, com relação a esse art. lo, uma lacuna. Gostaria, portanto, que esta Subcomissão
apreciasse essa questão de ordem doutrinária
que, por certo, vai ser definida no esboço final
da Constituição da República. Era este o breve
esclarecimento que gostaria de transmitir a V. Ex"S
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Se alguém desejar contraditar, pode fazer uso da palavra. (Pausa.) Não havendo quem queira manifestar-se concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar.
Sou adepto desa forma de govemo, tendo, inclusive, a oportunidade de me manifestar a esse
respeito em recente reunião da bancada do
PMDB. Mas não me parece que seja prudente
decidirmos isto nesta subcomissão. Esta matéria
está afeta a outra subcomissão. Repetindo, não
seria prudente excluirmos um tema de outra subcomissão. Se se vier a aprovar o sistema parlamentarista de governo, seria o caso da redação
do art. 1° sofrer uma alteração, posteriormente,
na Comissão de Sistematização.
Mantenho, portanto, meu anteprojeto nesse dispositivo.

O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Passaremos à votação. Vou ler as duas proposições. O
anteprojeto do ilustre Relator diz: "a República
Federativa do Brasil é constituída sob regime representativo de Governo, de forma indissolúvel
da União, dos Estados e do Distrito Federal. A
emenda proposta pelo ilustre Constituinte Ruben
Figueir6 diz:"o Brasil é uma República Federativa
constituída sob regime representativo e sistema
parlamentar de Govemo pela união indissolúvel
dos Estados, do DistritoFederal e dos Territórios.
Aqueles que votarem pela emenda, ou seja,
que forem contrários ao que está no anteprojeto
dirão "sim", aqueles que votarem contra a emenda proposta pelo eminente Constituinte Ruben
Figueir6, dirão "não".
A Presidência repete que estamos votando a
emenda. Quem for a favor dela, vota sim. Quem
for contra ela, vota não. Constituinte Meira Filho,
por favor, proceda à votação.
(Votação).
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) votos contra ea três a favor.

Treze

Aprovada a proposta do Exms Sr. Relator.
Pedido de destaque à emenda: § 2° do art. lo
do anteprojeto. O § 2° do art. 1° no projeto do
Relator, diz: "Os Territ6rios integram a União".
A emenda apresentada pelo ilustre Constituinte
Maurício Corrêa diz:
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derativa do Brasil, e que seus Poderes legislativo,Executivo e Judiciário exercitam competência e jurisdição em todo o território nacional, no qual se inclui o espaço aéreo e
o mar territorial. Se não assim, fora no dia
em que não houvesse nenhum Território, a
União Federal deixari de existir. Ainda que
se pretenda interpretar o vocábulo "Territ6rios" comoqualquer espaço federal, não se
compreenderia como um bem formulado
preceito, porquanto o território nacional é
uno. Visto sob esse ângulo jurídico-constitucional, apresentamos a presente emenda
supressiva do dispositivo em tela "
Essa justificação provocou o seguinte parecer: vou-me permitir lê-Ia rapidamente,
porque V. Ex" provavelmente não tiveram
oportunidade para tanto, tendo em vista que
somente há pouco os avulsos chegaram a
este plenário - pretende-se a supressão do
§ 2° do art. lodo anteprojeto. Aosargumentos
aduzidos na suajustificação a melhor resposta seria um profundo exame de perfil e de
natureza jurídico-constitucional dos Territórios no âmbito da Federação. Como isso é
impossível, aqui e agora, convém fazer a redução do enfoque critico à argumentação
do ilustre autor no trecho da justificação, onde se afirma: "Se assim não fora, no dia em
que não houvesse nenhum Território, a
União deixaria de existir".

"Suprima-se o § 2 0 do art. l°, antigo art.

a, do anteprojeto".
É uma emenda supressiva pois elimina o §
2 0 ' do anteprojeto do Sr. Relator.
O autor da emenda não está presente, mas
manifestou-se no sentido de que as emendas fossem retiradas. Por uma questão democrática, porém, apresentamos todas.
Então, não há praticamente uma contradição,
mas, de qualquer maneira, passo a palavra ao
Relator para que S. Ex" se manifeste.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, até por consideração ao nobre autor
da emenda, vou-me permitir ler a justificação
constante de sua emenda. É um tema aparentemente simples, mas me tomou um certo tempo,
porque se trata da própria conceituação jurídica
do Território. Fiz inclusive, um parecer um tanto
quanto longo, provocado que fui pela emenda
do nobre Constituinte Maurício Corrêa. De meneira que me vou permitir ler a sua justificação
e o meu parecer, ainda que isso tome um certo
tempo de V. Ex"s
A justificação propõe que se suprima o § 2°
do art. a, que dizia, na redação original, que, em
verdade, acolhi em parte:
"A União Federal compreende os Territórios."
Ajustificação do nobre Constituinte é a seguinte:
"Parece-me prescindível do dispositivo,
tanto mais que estíola o conceito de União
Federal, emprestando-Ihe sentido jurisdicional em razão da territorialidade restrita aos
Territ6rios Federais como entes autárquicos.
Ora, todos sabemos que a União Federal
é em associação indisolúvel com os Estados
e o Distrito Federal, a pr6pria República Fe-

Ora, sabe-se que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os pr6prios Territórios são ficções jurídicas, embora, como tais, constituam entes jurídicos aos quais correspondern esferas de poder
e competências. Daí por que sem mais correto
designá-los por ordens federativas, às quais se
conferem poderes autônomos nos limites das respectivas competências estatuídas na Constituição. Parciais, porque não há poder nacional único
exercido sob base territorial una, sem fronteiras
jurídicas. Existem competências de âmbito nacional, é verdade, mas estas se exercem pela União
Federal, através de seus Poderes, nos casos previstos em lei.
Estas considerações convergem às seguintes
conclusões:
1° Está certo o autor quando afirma que a
Federação é a associação indissolúvel da União,
dos Estados e do Distrito Federal;
2° Está parcialmente correto o autor quando
afirma que os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário exercitam competência e jurisdição em
todo o tirrit6rionacional, no qual se incluio espaço
aéreo e o mar territorial. Só será dessa forma
quando a Constituição determinar e quando lei
nacional especificar ou disciplinar.
3° Está parcialmente certo o autor quando
assinala que o territ6rio nacional é uno, fisicamente, mas divididojuridicamente;
4° Está equivocado o autor, data venla, ao
afirmar o que se transcreveu há pouco: "A União
só deixará de existir jurídicamente quando desaparecer a Federação, que é forma jurídica do Estado brasilelro",
Se isto acontecer, desaparecerão a União, os
Estados, o Distrito Federal etc., permanecendo
o Territ6rio Nacional, base física da jurisdição nacional de um Estado unitário".
O equívoco da emenda é que ela confere à
Federação numa perspectiva físíca, geográfica.
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Ocorre que a Federação só pode ser compreendida sob a ótica jurídica.
Proposta a supressão do § 2°, do art. a do anteprojeto, sem localizar os territórios num panorama
federativo, significa emendar para pior o soneto.
Quer dizer, a supressão pura e simples não atende
ao·objetivo de aperfeiçoar o anteprojeto. Contudo,
o Relator reconhece que a redação do § 2° deve
ser aperfeiçoada.
Dessa forma, acolho no mérito a emenda.
O parecer é pela aprovação quanto ao mérito,
na forma do anteprojeto definitivo que apresento
neste momento e que deu origem..

o SR. CONSTITUINTE MEIRA FILHOdíveI.)

(Inau-

O SR PRESIDENTE (Jofran Frejat) a palavra V. Ex-

Com

() SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) -

(lnau-

o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Está
aprovado o § 2° do art. 19 como propôs o Sr.
Relator, com 16 votos contrário.
Destaque à emenda do art. 2° do anteprojeto
do Relator.
O projeto do Relator diz:
"São Poderes da União Federal o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre 51."
Destaque à emenda do Senador Mauricio Corrêa:
"São Poderes da União Federal, independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário."
Falta, naturalmente, a expressão "entre si" mas
foi pedido o destaque e cabe a esta Presidência
naturalmente aceitá-lo.
Não estando presente o Senador Mauricio Corrêa, passo a palavra ao Relator.

dível.),
O SR. PFIESIDENTE (Jofran Frejat) - S. Exdisse que ficaria a critério da Mesa a retirada dos
destaques, mas, democraticamente, pretendemos trazer todos eles para que V. Ex- s tomem
conhecimento.
O SR. RELATOR (Sigmannga Seixas) dfveI.).

(Inau-

O SR. PF1ESIDENTE (Jofran Frejat) - S. Exhavia pedido que se retirasse o destaque, se houvesse conveníência da Mesa. Mas esta atendeu
à solicitação de outros Constituintes, no sentido
de que possamos ouvir as opiniões de cada um.
E o que vamos tentar fazer é agilizar nosso trabalho para que os Srs. Constituintes possam votar
mais rapidamente.
Em votação o destaque à emenda apresentada
pelo Constituinte Mauricio Corrêa, que suprime
o ~, 2° do art. 1° Aqueles que votarem com o
Constituinte Mauricio Corrêa votarão sim. Aqueles
que estiverem de acordo com o anteprojeto votarão não.
Tem a palavra V. Ex- para uma questão de ordem.

o

SR. COI~STITUlNTE (Francisco Cameiro)Embora meu prezado amigo Mauricio Corrêa não
esteja presente, quero dizer que a conveniência
é no sentido de mantermos o artigo, porque novos
Territórios poderão ser criados e transformados,
futuramente, em Estados, como hoje há alguns
que serão transformados em Estados, após 44
anos como Territórios. Organizaram-se, estruturaram-se e puderão ser transformados em Estado.
Então, sou pela manutenção. Achei por bem
fazer este encaminhamento, a fim de que seja
mantida, na integra, a proposta do nosso Relator.
Obrigado.

o

SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) deçoa V. Ex'
Em votação.

(Votaçêo)

Agra-

O SR. RELATOR(Sigmaringa Seixas) - Desejo
apenas dar um esclarecimento. No texto original
a palavra "independente" não existia. E acolhi a
emenda Não me recordo agora se a de S. Ex',
mas de qualquer forma também a dele. Então,
está atendida.

o

SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Em votação Foi pedido o destaque, e ela foi atendida
em parte. Como o destaque foi pedido posteíormente ao atendimento, cabe a esta Presidência
acolhê-lo; embora o tenha acolhido em parte, provalvelmente, está querendo que seja acolhida no
seu todo. Então, cabe exercitar a votação.
Será pela substituição da redação do anteprojeto do Relator pela redação do Constituinte Maurício Corrêa, retirando, naturalmente, a única diferença "entre si" e a distribuição da frase.
Aqueles que votarem com a emenda do Consti- .
tuinte Maurício Corrêa, ou seja, com o destaque,
votarão sim. Aqueles que votarem com o Relator,
votarão não. Por favor proceda à votação.
(Votação)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) vado como disposto pelo Sr. Relator.

Apro-

Destaque ao art. 39 Proposta do Constítuínte
Felipe Mendes, que apresenta emenda aditiva ao
art. 3°, onde diz:
"A União promoverá prioritariamente o
aproveitamento econômico dos bens do seu
domínio, locahzados em regiões menos desenvolvidas do Pais."

É uma emenda aditiva ao art. 3°
Com a palavra o Constituinte Felipe Mendes.
O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES
-Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr'se Srs. Consti'\l.1'ltes, esta emenda foi originalmente entendida pelo Relator como própria de outra
Subcomissão. Na verdade insisti, destacando
este parágrafo, em que fosse acrescentada
ao texto do art. 3°, para obrigar a União, no
caso das regiões menos desenvolvidas do

Pais, a promover o aproveitamento econômico dos bens que, pela Constituição, são
colocados no seu domínio. Esta é a forma
direta de Governo Federal, juntamente com
os Estados e Municípios, promover a harmonia do desenvolvimento do nosso País Defendo a livre iniciativa, mas, no caso, acho
que a União deve ter precipuamente uma
obrigação para com as regiões menos desenvolvidas. E nada mais justo do que obrigar
a União a promover o aproveitamento dos
seus bens, como o subsolo, águas etc.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Algum
dos 51'S. Constituintes deseja fazer a contradita?
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Sigmannga Seixas) - Sr.
Presidente, trata-se de sugestão oportuna, mas
não acolhi a emenda porque entendi que o seu
exame e aproveitamento devem caber à Subcomissão da Ordem Econômica. Acho que, se se
estabelecer nesta Subcomissão um princípio
constitucional programático de natureza eminentemente econômica, isso não será aconselhável,
pelo menos do ponto de vista técnico. Mas a questão está em aberto
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Em votação. Aqueles que votarem a favor da emenda do
Constituinte Felipe Mendes queiram manifestar
sim. Aqueles que votarem contra, não.
(Votação)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Aprovada a emenda aditiva do Constituinte Felipe Mendes, com 14 votos favoráveis e 2 contrários.
Pedido de destaque do Constituinte Felipe Mendes para votação, em separado, do inciso XIX
do art 7°, que diz:
"Disciplinar o acesso ao mercado interno
de modo a viabilizar o desenvolvírnento sócio-econômico, o bem-estar do povo e a realização da autonomia tecnológica e cultural
do Pais."
S. Ex' não apresentou emenda. Trata-se de votação em separado do inciso XIXdo art. 7°
Com a palavra o Constituinte Felipe Mendes.
O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr'" e Srs. Constituintes,
se não me falhe a memória, esse dispositivo não
consta do texto original, portanto alguém deve
ter apresentado uma emenda aditiva. Um ponto
importante diz respeito à interferência indevida
do Governo, se esse dispositivo for aprovado, ferirá um dos princípios básicos da nossa Constituição, que ~ a livre iniciativa Por esse dispositivo,
tanto um, consumidor quanto um produtor esta, rão sob a égide e a tutela do Estado, no que
se refere 'ao que comprarem ou produzirem. Até
porque este, ai sim, é um assunto de competência
da Subcomissão da Ordem Econômica, a primeira subcomissão dos princípios gerélls da ordem ,~c~lI1ômica.
De forma que o meu destaque diz respeito à
supressão desse dispositivo do inciso XIX.
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o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Para
a contradita, tem a palavra o Constituinte Francisco Carneiro.
o SR. CONSmUINTE FRANCISCO CARNEI-

no capítulo de competências comuns da União
e dos Estados, tendo em vistaque algumas dessas
diversões públicas têm muito a ver com questões
regionais e estaduais. É no sentido apenas de
deslocar esse dispositivo para o capítulo de competências comuns da União e dos Estados.

RO - Sr. Presidente, Sr. Relator, meu prezado
companheiro Felipe Mendes, acho que esses terO SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Está
mos "o bem-estar do povo, o desenvolvimento
franqueada a palavra para a contradita.
sócio-econômico e a realização da autonomia tecCom a palavra o Sr. Relator.
nológica e cultural do País", sendo uma designação de competência privativada União Federal,
O SR. RElATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
comporta-se muito bem, se não vejamos. ser da
Presidente, essa classificação se dá em todo o
competência privativa da União Federal não quer
território nacional e, por isso, acho que a compedizerque ela vá, por si SÓ, através das suas organitência deve ser exclusiva da União, como é da
zações, ser a executiva disso, mas sim disciplinar. nossa tradição constitucional.
Trata-se de um assunto de murta importância,
com o desenvolvimento sócio-econômico, o
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - O Sr.
bem-estar do povo e a realização da autonomia
tecnológica e cultural do País, que não podem Constituinte Meira Filho pode iniciar a votação.
ficar na mão da iniciativaprivada.Defendo a iniciaV. Ex" lamentavelmente, perdeu a vez da contrativa privada, mas acho que isso deve ser de comdita. Aqueles que votarem pela supressão do incipetência da União.
Por isso, contradito e peço que seja votado tal so \!lU, votarão sim, com o Deputado Felipe Menqual como se encontra aqui, pelo nosso Relator. des. Aqueles que votarem pela permanência, com
o anteprojeto, votarão não.
Concedo a palavra ao Constituinte Francisco
o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com Carneiro.
a palavra o Sr. Relator.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEIo SR. RElATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr. Rq - Sr. Presidente, Sr. Relator, meu prezado
Presidente, o objetivo aqui é, em verdade, a prote- companheiro, quanto à inserção da classificação
ção do mercado nacional. Não vejo como o díscí- de diversões públicas a cargo da União e dos
plinamento do acesso ao mercado interno possa Estados, acho que é muito lógico e natural, e
ser de natureza estatizante. O que se pretende, estou de pleno acordo, mas...
e diz assim o dispositivo, é viabilizar o desenvolO SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Sr.
vimento sócio-econômico e a realização da autoConstituinte, V. Ex' perdeu a vez da contradita,
nomia tecnológica e cultural.
quando foi franqueada a palavra. O Relatorjá deu
a sua posição e estamos em votação. A contradita
o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Vamos teria
lugar logo após a explicação do Constituinte
passar à votação. Aqueles que forem pela supres- Felipe Mendes que foi o apresentador da prosão do inciso XIX, do art. 7°, queiram votar sim. posta,
Aqueles que votarem contra a supressão e a manutenção do inciso, como no anteprojeto, queiO SR. CONSmUINTE FRANCISCO CARNEIram votar não.
RO - Uma questão de ordem.

o SR. CONSmUINTE MEIRA FILHO - Gostaria que V.Ex' repetisse, pois não entendi bem.
O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Aqueles
que votarem com o Constituinte Felipe Mendes,
pela supressão do inciso XIX do art. 7°, votarão
sim. Aqueles que votarem pela manutenção do
inciso XIX, do art. 7°, como o Relator, votarão
não.
(Votação)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Aprovado, como no anteprojeto do Sr. Relator, com
13 votos contrários e 3 favoráveis.
Pedido de destaque para votação, em separado,
da emenda aditiva ao inciso XX, do art. 7°, do
Constituinte Felipe Mendes.
Suprimida a proposta do Deputado Felipe Mendes.
Destaque do inciso VIl! do art. 7° do Deputado
Felipe Mendes.
No anteprojeto consta do inciso VIII: "Exercer
a classificação de diversões públicas".
Com a palavra o Sr. Constituinte Felipe Mendes.
O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES Apenas entendi que esse dispositivo deveria ficar

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - V. Ex"
tem a palavra para uma questão de ordem.
Lamento muito, mas o tempo da contradita
já está esgotado.
O SR. CONSmUINTE FRANCISCO CARNEIRO - Não entendi bem se o ilustre Constituinte
apresentou a emenda e se vamos votá-Ia depois
ou se o destaque é para ela, também.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Vamos
votar o destaque da emenda supressiva do Constituinte Felipe Mendes, pedindo a supressão do
inciso VIII do art. 7°
O SR. CONSmUINTE FRANCISCO CARNEIRO - Mas ele apresentou uma emenda que também vai ser votada? Também vai ser destaque?
O SR. PRESIDEJ'lTE (Jofran Frejat) - A emenda é supressiva. E destaque ao inciso como foi
discutido regimentalmente.
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a supressão desse inciso. O Constituinte Felipe
Mendes apresentou um pedido de destaque à sua
emenda supressiva do inciso VIII.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEIRO -Mas a emenda suprime esse inciso? Quero
saber se S. Ex"apresentou emenda para colocar
isso em outro lugar, ou essa emenda foi aprovei.
tada? Há um destaque para ela?
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) A emenda é apenas supressiva do inciso.

Não.

O SR. CONSTITUINTE FELIPE MENDES Infelizmente, não tenho aqui a cópia da emenda
que apresentei, no sentido de transferir do capítulo
de competência privativada União para o capítulo
de competência comum da União e dos Estados.

o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Não há
entre as duas emendas nenhuma proposta nesse
sentido de transferência.
O SR. CONSTITUINTE FELIPE MENDES Então, retiro o meu destaque
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Então,
retirando o destaque, fica anulado o início da votação.
Destaque ao mcrso XIII, do art. 7° apresentado
pelo Constituinte Felipe Mendes.
O inciso III do anteprojeto diz: "manter o serviço
postal e o Correio Aéreo Nacional, vedada a permissão, autorização ou concessão". Não temos
emenda apresentada pelo ilustre Constituinte. V.
Ex' está pedindo destaque par a votação deste
inciso?
O SR. CONSTITUINTE FELIPE MENDES Sr. Presidente, Sr. Relator, entendo que o serviço
postal e do Correio Aéreo Nacional devem ser
assunto da União e, portanto, do Governo Federal.
Entretanto, existem algumas atividades postais
que já têm a permissão da União para serem
exercidas pela iniciativa privada dos Estados e
Municípios. O destaque é para ser suprimida a
expressão "vedada a permissão, a autorização ou
a concessão".
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Para
a contradita, o ilustre Constituinte Francisco Carneiro.
O SR. CONSmUINTE FRANCISCO CARNEIRO - Sr. Presidente, Sr Relator, se suprimirmos
a expressão "vedada a permissão", estaremos
proibindo que a União dê essa concessão aos
Estados e Municípios.
Não vejo por que suprimir isso, já que o Correio
Aéreo Nacional e o serviço postal devem ser, realmente, atribuição da União e, podendo ela permitir a autorização ou concessões, abriga os interesses dos Estados e dos Municípios. Por isso,
sou pela manutenção do texto, como está dito
pelo Relator.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) palavra o Sr. Relator.

Com a

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO CARNEIRO - Ainda não consegui enteder.

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, para agilizar os trabalhos, adiro aos
argumentos do nobre Constituinte Francisco Carneiro.

O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - A emenda do Constituinte Felipe Mendes, apresentada
à Mesa, não teve acolhida pelo Relator quanto

O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Em votação. Aqueles que votarem pela supressão da expressão "vedada a permissão, a autorização ou
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a concessão," votarão sim. Aqueles que votarem
pela manutenção do artigo. como no anteprojeto.
votarão não.
(Processo de Votação)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Não foi
aprovada a emenda. O artigo continua como está
no anteprojeto do Relator.
Pedido dle destaque do Constituinte Waldeck
Ornélas à emenda aditiva ao art. 7°. inciso XIV.
letra "f'. A inclusão da seguinte expressão "trensporte coletivo de alta capacidade". É uma proposta de emenda aditiva.Mas temos apresentação
do pedido de destaque pelo Constituinte Ruben
Figueiró. O Constituinte deseja fazer a justificativa
do seu pedido de destaque?
() SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ Este destaque foi por mim solicitado atendendo
ao nobre Relator. uma vez que foi omitido no
anteproleto, Portanto. quem deve expor as razões
da procedência do destaque é o ilustre Relator.

e> SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Alguns
dos Srs. Constituintes deseja fazer a contradita?
Com a palavra o Sr. Relator.
() SR.REI.ATOR (Sigmaringa Seixas) - É uma
emenda anditiva. Confesso que estou confuso.
porque já estou há três dias sem dormir. Mas.
tenho a impressão de que pedi um destaque. Trata-se da emenda do Constituinte Waldeck Ornélas, que acolhi. Mas. na leitura inicial que fízernos
doanteprojeto. percebi. confrontando com o texto
onde fiz as alterações, que não constava a expressão. De maneira que gostaria apenas de fazer
essa retifical;ão no texto que V. Ex" receberam,
a fim de induir esse dispositivo: "O transporte
coletivo de alta capacidade". Quer dizer. a União
explorará diretamente, ou mediante autorização
ou concessão. o transporte coletivo de alta capacidade.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Iniciemos, a votação, Trata-se de emenda aditiva.Acolheu-a, mas não está no projeto. Tenho de proceder à votação porque está nos Anais da Constituinte. Aqueles que estiverem de acordo com a
inclusão da expressão "transporte coletivo de alta
capecídade", com a letra "r'. do item XIV ...
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) -Acolhi
a emenda do Constituinte Waldeck Ornélas. Mas,
na leitura inicialdo anteprojeto, percebi que. certamente, por um lapso do PRODASEN, ela não
foi incluída no texto. Sou a favor. Acolhi essa
emenda e a incluí no texto original. Ela não constava do texto original.
O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) -Aqueles
que estiverem a favor da inclusão da letra "r'
do inciso XIV do art. 7°,queiram votar "sim". Aqueles que estiverem contrários à inclusão dessa expressão, votem "não".
(Votação.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Aprovada a proposta apresentada pelo Constituinte
Waldeck Ornélas. por quatorze votos contra dois.
que será incluída como letra "r' do inciso XIV
doart 7°
O SR. PRE:SIDENTE (Jofran Frejat) Sobre a mesma proposta de destaque para
emenda supressiva da letra "r" do inciso XXI do
art 7° do Senador Constituinte Maurício Corrêa.
que diz:

"r) sistema estatístico e cartográfico nacionais;"
Há uma discrepância entre a numeração do
anteprojeto original e o anteprojeto atual. Então
isto cria alguma dificuldade, porque o Constituinte
Maurício Corrêa apresentou suas emendas ainda
com a numeração do projeto anterior. O Sr. Relator está verificandopara ver se conseguimos elucidar esse problema.
A emenda supressiva do Constituinte Maurício
Corrêa corresponde, no original. à alínea "r" do
inciso XXdo art. F do anteprojeto; no novo anteprojeto corresponde à letra "q" do inciso XXI do
mesmo artigo, que diz:
"r) organização judiciária do Ministério
Público do Distrito Federal e dos Territórios;
organização administrativa dos Territórios".
Não havendo quem queira fazer a justificativa
pelo Constituinte MaurícioCorrêa. passo a palavra
ao eminente Relator.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente. não a acolho simplesmente porque
não propus, no meu anteprojeto, autonomia jurisdicional para o Distrito Federal. De maneira que
mantenho a proposta do anteprojeto.
O SR.PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Em votação. Aqueles que estiverem favoráveisà supressão
proposta pelo eminente Senador Constituinte
Maurício Corrêa. queiram manifestar-se com um
"sim". Aqueles que estiverem favoráveis ao que
está disposto no anteprojeto pela Relator.queiram
votar "não".
(Votação.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Aprovada a redação dada pelo Sr. Relator. por treze
votos contra três.
Sobre a Mesa proposta de destaque à emenda,
de autoria do Constituinte Maurício Corrêa, supressiva do inciso XVII do art. F do projeto original,
que corresponde ao inciso XVII do art. 7° do atual
anteprojeto. que diz:
"XVII-corganizar e manter o Poder Judiciário e o MinistérioPúblico do Distrito Federal e dos Territórios".
Aqueles que votarem a favor da emenda supressiva do Constituinte Maurício Corrêa queiram
dizer "sim"; aqueles que votarem com o Relator,
queiram dizer "não". Em votação.
(Votação.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Aprovada a redação do anteprojeto dada pelo Sr. Relator. por quatorze votos a dois.
Sobre a Mesa pedido de destaque à emenda
apresentada pelo Constituinte Felipe Mendes para
o inciso VI do art. 7° A emenda do Constituinte
Felipe Mendes diz:
"Suprima-se do inciso VI do art. F -agora
art. 7°- a expressão "vedada sua exportação
por empresa privada."
O inciso VI diz:
"VI- autorizar e fiscalizar a produção e
o comércio de material bélico de armas e
explosivos...."",
E a emenda suprime "vedada sua exportação
por empresa privada".
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Com

O SR CONSTITUINTE FEUPE MENDES Sr. Presidente, além de tirar a dúvida que o Relator
nos deixou. quero chamar a atenção para o fato
de que a minha emenda. que suprimia a expressão "vedada sua exportação por empresa privada", foi rejeitada, e no texto ela foi acolhida. A
questão é esta.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - (lnaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Se ele
acolheu essa supressão, então perde a razão a
votação.
Com a palavra V. Ex'
O SR. CONSmUINTE MESSIAS SOARES Aprovamos. na inicial, todo o anteprojeto, à exceção dos destaques. Pode haver problema. neste
caso. com relação ao texto.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Mas o
anteprojeto foi lido anteriormente. e V. Ex'" aprovaram o texto lido. Só não aprovaram os destaques. E esta é uma das proposições destacadas.
O que nos surpreende é que, eventualmente. até
por erro do Prodasen, o Sr. Relator crê que não
acolheu. Mas no inciso VI. que veio do Prodasen,
alguém acolheu a emenda a emenda pelo Relator.
(Risos.)
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Quemdo li o relatório, notei que havia uma discrepância
entre o texto que chegou hoje do Prodasen e
o texto constante do avulso. onde está inserida
efetivamente, no inciso VI do art. 7°, parte final,
a expressão "vedada sua exportação por empresa
privada". Recordo-me da emenda supressiva do
Constituinte Felipe Mendes. Mas quase posso afirmar que não a acolhi. Por isso estranhei o fato
na hora da leitura. Inclusive. neste momento eu
fazia a leitura acompanhando o texto do primeiro
avulso, tanto que cheguei. salvo engano. a me
referir a esta parte final. "vedada sua exportação
por empresa privada". quando fui alertado por
V. Ex'" Realmente estou achando isso estranho.
Talvez eu tenha aqui as emendas; são muitas e
terei de procurar uma a uma.
O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES O problema é que fica arquivado o parecer do
Relator rejeitando a minha emenda. Esta é a minha dúvida. Pelo parecer ele rejeita a emenda
supressiva da expressão. Por isso é que gostaria
que fosse esclarecida a posição do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Esta
Presidência é forçada a reconhecer que o erro
do Prodasen não pode alterar o sistema de votação. Naturalmente. a partir do momento em que
foi apresentado o anteprojeto com essa redação.
não há mais o que fazer. a não ser na Comissão
própria. Se quiserem. podem acrescentar aquilo
Qlle foi suprimido ou foi "acolhido" pelo Relator
e pelo Prodasen, para então se completar esse
inciso. Foi votada a autorização e fiscalização da
produção. o comércio de material bélico de armas
e explosivos. Só isso. A emenda apresentada pelo
ilustre Constituinte era no sentido de retirar uma
expressão contida no primeiro anteprojeto. No
segundo anteprojeto essa expressão foi suprimida. O relator informa que não acolheu essa emenda. Era para ter mantido. Mas o projeto que nós
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votamos aqui acolheu o anteprojeto como veio.
Foi lido pelo Relator. Então nós, praticamente,
perdemos a oportunidade de acrescentá-Ia nesta
Subcomissão. Agora, só poderá ser feito na Comissão própria. Está prejudicado o destaque. Fica
mantido texto do anteprojeto.
O SR. CONSTITQ/NTE MESSIAS SOARES Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) a palavra V. Ex'

Tem

O SR. CONSTITUINTE MESSIAS SOARES O Relator declinou, ainda há pouco, que havia
lido o texto anterior. Então, nós aprovamos o texto
anterior. Aprovamos o capítulo exatamente como
ele estava.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Não,
o texto apresentado à Subcomissão foi o que todos tiveram em mãos e acompanharam. Se veríficarrnos nas fitas gravadas, poderemos confirmar
se isto realmente ocorreu.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) -

Se

V. Ex" me permite, Sr. Presidente, até apelo para
V. Ex" Realmente posso estar equivocado, mas
notei que havia uma discrepância entre o texto
original e este que chegou do Prodasen. Como
procedia à leitura, nesse instante, do texto que
consta do primeiro avulso que nós recebemos,
tenho a impressão de que cheguei a ler a expressão "vedada sua exportação por empresa privada", quando fui alertado por V. Ex" para o fato
de que no texto que se encontra com V. Ex"a
essa expressão não existia.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - A emenda suprime a expressão "vedada sua exportação
por empresa privada", expressão esta que inexiste
no texto. Não há o que votar.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS SOARES Não existe no texto que está em nossas mãos,
mas existe no texto que S. Ex' leu. E esse texto
consta dos Anais da Casa. Este é que é o problema.
.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Realmente achei estranho, porque, se bem me recordo, não acolhi a emenda. Ela foi rejeitada. Então,
evidentemente, houve um lapso do Prodasen, porque, se ela foi rejeitada, a expressão "vedada sua
exportação por empresa privada" deveria constar
do texto do anteprojeto. Foi o que me chamou
a atenção. E realmente o texto veio do Prodasen
com essa parte final suprimida.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, não é possível que um simples
equívoco técnico venha mudar o relatório. O parecer do Relator é favorável à manutenção da expressão. Então, há que se considerar como constando. O equívoco de não constar e de não ter
havido coincidência na leitura não pode mudar
o fato concreto de que o pensamento do Relator,
aqui proposto, é para que conste esta parte final
do inciso, proibindo a empresa de exportar. Há
que se considerar e votar, aqui, a emenda supressiva. Se ela for acolhida, aí sim essa parte será
suprimida. Se ela não for acolhida, deve ser mantida no texto. Não é possível que a equipe do
Prodasen perturbe ou modifique a consciência
dos Constituintes, a intenção de voto de cada
um.

O SR PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Concordo com a colocação de V. Ex', em tese. Ocorre
que nós votamos o anteprojeto e existe um impasse técnico com relação àquilo que foi apresentado. Com a palavra o Constituinte Felipe Mendes.
O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES Penso que se pode, com bastante simplicidade,
resolver esse problema. Nos arquivos da Casa
vai ficar um parecer rejeitado pelo Relator. E nós
votamos um artigo diferente do que ele entendeu.
Então é simples: vamos colocar em votação o
artigo na forma que suprime a expressão "vedada
a exportação por empresa privada" ou na forma
original. Daí tira-se a dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) -Acolho
a proposta de V. Ex' Como não se trata de matéria
constitucional, vou fazer a votação simbólica para
decidirmos se devemos ou não votar novamente
o inciso. Aqueles que estiverem de acordo com
o parecer do Relator, que inclui a vedação à exportação por empresa privada, ou seja, que esteja
acrescentada, no inciso VI; a expressão "vedada
sua exportação por empresa privada", queiram
permanecer como estão... Não é a votação do
texto constitucional, mas uma votação simbólica.
Queremos saber se devemos votar ou não a inclusão, no texto apresentado, dessa expressão, para
que possamos votar a emenda supressíva como
matéria constitucional. Aqueles que estiverem de
acordo com a inclusão dessa expressão, com o
objetivo de fazer uma votação da emenda supressíva, queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada a votação do inciso VI, com a redação
do anteprojeto original do Sr. Relator. Aprovada
a inclusão da expressão no anteprojeto.
Vamos passar, agora, à votação da emenda
supressiva, de autoria do Constituinte Felipe Mendes, que retira a expressão "vedada sua exportação por empresa privada" do seguinte texto:
"autorizar e fiscalizar a produção e comércio de
material bélico de armas e explosivos, vedada sua
exportação por empresa privada". Com a palavra
o nobre Constituinte Felipe Mendes para encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES Sr. Presidente, Sr. Relator, a emenda que apresentei, suprimindo a expressão, no texto original
do anteprojeto do Relator, "vedada sua exportação por empresa privada", tem a seguinte argumentação: se a atividade já é controlada pelo Poder Público, pelo Govemo Federal, e trata-se inclusive, de uma área extremamente estratégica, não
tem sentido vedar a exportação desses produtos.
Entende-se que já foram fabricados sob a supervisão, controle e fiscalização da União, por empresa privada, o que significa que esses produtos
serão exportados eventualmente pelo próprio Govemo, o que não tem o menor sentido do ponto
de vista ecõTí5iffiCo, financeiro, empresarial, e
muito menos político. Daí minha intenção de suprimir a expressão.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o nobre Constituinte Francisco Cameiro,
para contraditar.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEIRO - Sr. Presidente, Sr. Relator, prezado Constituinte Felipe Mendes, as empresas privadas, a
meu ver, devem exportar os produtos, ficando
a fiscalização e a autorização com o Governo.
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Entendo, portanto que, o Governo não deve entrar
no processo de exportação.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Numa
concessão especial, permitimos ao Constituinte
Francisco Carneiro que, ao invés de contraditar,
apoiasse a emenda. Assim, daremos oportunidade a que outro Constituinte se apresente para
fazer a contradita. Com a palavra o Sr. Constituinte
Geraldo Campos.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, Srs, Constituintes, entendo que
o estimulo à iniciativa privada não deva ir à exportação de armamentos. Sabemos, inclusive, que
com esse procedimento as empresas fomentam
guerras em geral; envolvem-se em conflitos internacionais; são razão de ódio dos países que estão
em conflito. Se vendem a um lado, recebem o
repúdio do outro. Se ficar em mãos do Governo
o controle da exportação e, mais do que isso,
o próprio decisório de fazer a exportação, refletindo os anseios populares, nesse ou naquele caso, saberá o Governo se deve ou não exportar.
Não é possível deixar nas mãos de empresas privadas a decisão de como ou quando se exportar,
envolvendo, inclusive, o nosso País em conflitos
internacionais. Poder-se-ia dizer que tal medida
visa a proporcionar mão-de-obra, facilitar o enriquecimento do País, buscando dólares de qualquer jeito, dólares sujos, resultado de guerras que
não são convenientes. Por essa razão pedimos
que votem contra a emenda supressiva e que
seja mantido o texto, deixando em mãos do Governo a exportação de armas quando convier, e
refletindo o anseio da sociedade que se exercerá
sobre o Governo. Tenho dito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Pela ordem, tem a palavra o Constituinte Paulo Mincarone.
O SR. CONSmUINTE PAULO MINCARONE
- Sr. Presidente, V. Ex' foi muito tolerante em
permitir que dois Constituintes falassem favoravelmente à supressão. Já que concedeu essa permissão ao Constituinte Francisco Cameiro e ao
autor do destaque, permitirá V. Ex' que eu fale,
ensejando a oportunidade de outros também falarem.
Há um fato que os nobres colegas têm de sentir.
O Constituinte Geraldo Campos fala no universo
das guerras e da exportação de armamento pesado pela Engesa, por exemplo. Mas há que se
reconhecer que no Rio Grande do Sul existem
duas empresas tradicionais que exportam revólveres e espingardas de caça que conquistaram
os mercados de além-mar do mundo todo e que
têm uma qualidade excepcional. Hoje, nem o
Smith Wesson, americano, concorre com o Taurus. E por que proibir essas empresas, que investiram em know how e na mídia, que trabalharam
tanto no exterior, de exportarem revólveres e armas de caça? Entendo que a medida é injusta.
Especialmente eu, que sou do Rio Grande do
Sul, não poderia, Sr. Presidente, nesta hora, deixar
de dizer tudo isso aos nobres colegas, porque
poderia parecer que estamos preocupados com
guerras, com morte, em explorar carnificina. Não,
nós, do Rio Grande do Sul, que represento aqui,
estamos interessados em fazer com que as nossas
empresas gaúchas, que conquistaram os mercados internacionais, possam exportar espingardas,
pistolas, revólveres, porque elas têm qualidade,
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know ho1l'v e mão-de-obra especializada São fábricas que têm tradição. Proibir esse direito, creio,
é uma enorme injustiça. Inclusive, diz o Constituinte Ruben Figueiró, há outras empresas em
outros Estados como a Imbel e outras que também seriam prejudicadas. Entendo que seria uma
atitude muito drástica.
Perdoe-me por Insistir em falar, Sr. Presidente,
mas não podia deixar de fazê-lopara que os meus
nobres colegas e minhas nobres colegas também
possam sentir que vedar a exportação desses produtos por empresa privada será decretar a falência
de indústrias que neste País conquistaram um
lugar ao sol graças ao valor do técnico e do operárío brasileiro.

o SR. PRESIDENTE (Jofran

Frejat) - Agradeço a V. EX" a intervenção. Fizemos uma conces5ÉIO especial, onde dois Constituintes fizeram o
encaminhamento da votação favorável e houve
apenas uma contradita, de forma que rogo aos
Srs, Constituintes que obedeçamos ao Regimento
Intemo, onde há um apoiando a justificativa e
outro fazendo a contradita, para que possamos
dar curso aos nossos trabalhos. Agradeço a V.
BC' a cooperação.
Vamos colocar a matéria em votação.
Aqueles que votarem pela emenda do Constituinte FilipeMendes, supressiva da expressão "vedada a SU~1 exportação por empresa privada", no
inciso VI, do art. 7' que diz "autorizar e fiscalizar
a produção e o comércio de material bélico, de
armas e explosivos", queiram votar sim.
Aqueles que estiverem de acordo com a redação do SI'. Relator, que mantém a vedação à exportação por empresa privada, queiram votar não.
Com a palavra o Constituinte Meira Filho, para
encamínhar a votação.
(Votação).
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Aprovada a emenda supressiva da Constituinte Felipe
Mendes, por 14 votos contra 3.
Destaque para votação em separado.
A mesa informa aos interessados que o PFL
está todo presente.
Proposta de destaque à Emenda do Constituinte Felipe Mendes, referente à alínea "r", do
art, 8', que corresponde, no anteprojeto apresentado, ao art. 8Q, inciso >W, letra "r". A redação
do SI'. Relator é a seguinte:
"r) legislarsobre águas em todo seu ciclo
hidrológico, sejam superficiais, subterrâneas
ou meteóricas."
A proposta do Constituinte Felipe Mendes
é para votação em separado.
Com a palavra o Constituinte Felipe Mendes
para encaminhar a votação.

o SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES- Srs.
Constltumtes, a emenda visa apenas a excluir a
expressão "meteórica," que parece caída do céu.
Creio que o próprio Relator concorda com essa
exclusão ficando: "...sejam superfíciars ou subterrâneas."
o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) -

Algum

Constituinte deseja fazer a contradita?
Com a palavra o Sr. Relator,que está de acordo
com a supressão da palavra "meteóricas" do texto
original apresentado. Estando o Relator de acordo, ficaria ai seguinte redação:

"r) - legislar sobre águas em todo seu
ciclo hidrológico, sejam superficiais ou subterrâneas"
Em votação.
Aqueles que estiverem de acordo com a supressão da palavra meteórica, de acordo com a proposta feita pelo Constituinte Felipe Mendes, queiram votar "sim". Aqueles que estiverem contrários
à supressão votarão "não".
Com a palavra para proceder 'à votação o Sr.
Constituinte Meira Filho.
(Votação.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Aprovada a emenda supressiva do Constituinte Felipe
Mendes, com 16 votos favoráveis.
Destaque para votação em separado do inciso
VIII do art, 8° da emenda proposta pelo Constituinte Eduardo Jorge, que, no anteprojeto original,
diz nas competências comuns:
"- organizar, executar e controlar as
ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde."
A proposta do Constituinte Felipe Mendes será
defendida em Plenário. Com a palavra S. EX"
O SR. CONSTITUINTE FELIPE MENDES Sr. Presidente, Sr. Relator,Sr's e 51'S. Constituintes,
entendo como função básica do Govemo a prestação dos serviços básicos, aquilo que se costuma
dizer direitos essenciais do ser humano, entre os
quais a saúde e a educação. No entanto, esse
destaque diz respeito apenas à supressão desse
inciso, tendo em vista que apenas nesse anteprojeto pelo menos três outros incisos já tratam da
questão de saúde direta ou indiretamente, o inciso
11, XXIII e >W, letra o. De forma que esse inciso
XVIII dá a entender claramente que aí estaria a
estatização de todos os serviços de saúde. Como
já apresentei emendas semelhantes na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente,
trago aqui esse destaque para suprimir o inciso
VIII, tendo em vista que isso não prejudica o princípio de que o Estado deva cuidar da saúde da
população, a saúde coletiva, até porque já está
presente este princípio e vários outros dispositivos
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) a palavra o Sr. Relator.

Com

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Aqui
escolhi a expressão "saúde pública", porque ela
se refere, provavelmente, a endemias. Apenas procurei compatibilizar o dispositivo com o princípio
de que cabe ao Poder Público promover a saúde
do cidadão.
O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Em votação. Aqueles que estiverem favoráveisà supressão
do inciso VIII, do art. 8° da competência comum,
queiram votar "sim". Aqueles que estiverem de
acordo com a redação do Sr. Relator, queiram
votar "nâo
Com a palavra o Sr. Constituinte Meira Filho.
ti.

(Votação.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Aprovada a emenda supressiva do Constituinte Felipe
Mendes, por 10 votos contra 6. Fica retirado o
inciso VIII, do art, 8'
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Destaque para a emenda do Constituinte Maurício Corrêa, substitutiva ao art. 11, caput do atual
anteprojeto, que diz:
"Compete à ~ião e aos Estados a legislação
comum sobre: ...
Aproposta do Constituinte MaurícioCorrêa, diz:
"Compete à União Federal, ao Distrito Federal
e aos Estados a legislação comum sobre:..."
A palavra está franqueada ao constituinte que
desejar fazer encaminhamento a favor da proposta do Constituinte Maurício Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs, Constituintes, encaminho favoravelmente a proposta do companheiro Maurício Corrêa, porquanto o Distrito Federal
é uma Unidade da Federação. Se é da competência da União e dos Estados, e o DistritoFederal
é uma Unidade da Federação, creio que está muito bem posta a competência do Distrito Federal
também para legislar sobre esses assuntos. Por
isso, encaminho-a favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o ilustre Constituinte Roberto Rollemberg.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO ROLLEMBERG - SI'.Presidente, preliminarmente, queria,
embora já estejamos quase no fim da votação,
que V. Ex' reexaminasse o critério de encaminhamento a favor e contra, porque geralmente V.
EX" está dando ao autor do destaque o encaminhamento mais a palavra a favor, portanto, está
sobrando, realmente, a palavra de um orador só.
Entendo que, ao encaminhar, o autor do destaque
deveria falar, e depois um Constituinte a favor
e um contra. Apenas a título de sugestão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agradeço a V. EX" a intervenção. Acontece que, não
estando presente o autor da emenda, qualquer
constituinte poderá fazer o encaminhamento positivo, porque regimentalmente teremos <Ie ter
uma exposição a favor e outra contra. Como o
autor da emenda não está presente, franqueei
a palavra para o encaminhamento da votação de
forma positiva, e V. Ex' está com a palavra para
a contradita.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO ROLLEMBERG - Não estou prejudicado nesta oportunidade. Estive em outras.
Sr. Presidente, sou pela manutenção do projeto,
simplesmente pela leitura em que diz:
"Compete à União Federal e aos Estados a
legislação comum sobre:
I- regime penitenciário;
11- registros públicos...
U1- criação, funcionamento e etc."
Então, essa legislação é comum, e as unidades
são exatamente a União e os Estados. Fiz uma
proposta de extensão ao município, e o nobre
Relator não a recebeu, no que dizia respeito ao
Judiciário. Colocando os municípios no enfoque
também como participantes da unidade da Federação, ficou entendido que o Município era uma
subdivisão do Estado. Entendo que aqui não se
pode dar competência ao Distrito Federal para
legislar sobre todos esses assuntos, embora reconheça a dedicação dos representantes, aqui, do
DistritoFederal. Mas não posso concordar porque
o Distrito Federal, neste caso, não se desvincula
da União.
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o SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Vamos
iniciara votação. Aqueles que estiverem de acordo
com a emenda substitutiva do nobre Constituinte
MaurícioCorrêa, que incluio DistritoFederal entre
os competentes para legislação comum, queiram
votar "sim"; aqueles que estiverem de acordo com
a redação oferecida pelo ilustre Relator, queiram
votar "não".
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Meira
Filho para efetuar a chamada do processo de
votação.
(Votação).
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Está
aprovada a redação oferecida pelo ilustre Relator,
por 11 votos contra 5.
Destaque para votação em separado, apresentado pelo ilustre Constituinte Felipe Mendes, para
o inciso VII do art. 14, que diz:
"VlI- assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:"
"Art. 14. A União Federal não intervirá
nos Estados e no Distrito Federal, salvo para:"

Dizo inciso VII deste referido artigo:
"VlI- assegurar a observância dos seguintes princípios constitucinais:"

É isso que V. Ex' está lendo aí?
O SR. CONSTITUINTE FEUPE: MENDES (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Vamos
corrigir o que a Presidência errou. O inciso VII,
do art. 14, diz: "VII - assegurar a observância
dos seguintes principios constitucionais:"
Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Felipe
Mendes.
O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, atrevo-me a entrar em terreno que não é meu, que
é o do DireitoConstitucional. Mas creio que, quando o Relator acrescentou dispositivos aos textos
constitucionais, que temos em nossa tradição
constitucional, como este novo inciso vn, que diz:
"assegurar a observância dos seguintes princípios
constitucionais: "ele, no caso, estaria deixando
de lado outros princípios constitucionais básicos.
Então, a minha idéia seria a de suprimir onde
se enxugar um pouco este artigo, para não deixar
margem à interpretação de que se um Estado
infringirum princípio constitucional que não esteja aqui relacionado, não haveria intervenção. Acho
que qualquer princípio constitucional que não for
assegurado pelos Estados, pelas unidades da Federação, merecem, logicamente, a intervenção federal. Seum Estado não está cumprindo a Constituição, em qualquer que seja o ponto, aí cabe
a intervenção federal. A minha idéia é apenas de
reduzir mais, sintetizar mais este artigo.
O 8R. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Algum
dos Srs. Constituintes quer fazer uso da palavra
para contradita?
Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, arrolei, nesse inciso, princípios que
são da tradição constitucional brasileira, mas se
trata de questão preliminar. Salvo engano, e V.
Ex' me corrija se for o caso, nobre Constituinte

Felipe Mendes, não há nenhuma emenda aditiva
ou supressiva. Quer dizer, não tive nem oportunidade de examinar outras hipóteses Essas são
as que me ocorreram no momento, que, aliás,
fazem parte do elenco de princípios que existem,
por longa tradição, no Direito Constitucional brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Ilustre
Constituinte Felipe Mendes, a colocação de V.
Ex' dificulta, seguramente, o encontro de uma
outra solução que não seja apresentada. Se V.
Ex' apresentar uma emenda supressiva ou aditiva
- se tivesse apresentado uma dessas emendas
- ou mesmo modifícatíva, seguramente poderemos votá-Ia mas rearrumar a colocação das disposições feitas pelo Relator, tomará, realmente,
extremamente difícil essa colocação
O SR. CONSTITUINTE FEUPE MENDES Sr. Presidente, para não complicar realmente a
votação e tendo em vista que esses relatórios e
os anteprojetos serão sistematizados na Comissão Temática e na Comissão de Sistematização,
retiro o destaque
O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Foi retirado o pedido de destaque. Agradeço a V. Exa atenção.
Proposta de votação em separado, feita pelo
Ilustre Constituinte Ruben Figueiró, da expressão
"Presidente da República", no art. 15.
Dizo art. 15:

"Compete ao Presidente da República,mediante prévia autorização do Congresso Nacional, decretar a intervenção."
Aproposta do ilustre Constituinte Ruben Figueiró é a votação em separado da expressão "Presidente da República", contida no caput do art.
15.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ruben
Figueiró.
O SR. CONSTITUINTE RUBEN FIGUEIRÓ Sr. Presidente, realmente havia sugerido, numa
reunião prévia hoje cedo, que a redação do caput
desse artigo fosse a seguinte:
"Compete ao Poder Executivo", eliminando-se,
portanto, a expressão "Presidente da República".
Mas acontece que não existe nenhuma emenda
modificativa.Nesse sentido, retiro o destaque porque não há sentido em votar a supressão da expressão "Presidente da República", porque o artigo ficaria com redação vaga.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agradeço a V. Ex' a atenção.
Proposta de destaque à emenda do ilustre
Constituinte Maurício Correa, substitutiva ao art.
17, do projeto original. Diz o art. 17 da proposta
do Relator:
"O DistritoFederal é dotado de autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira."
A emenda do ilustre Constituinte Mauricio Correa diz:
"O DistritoFederal é dotado de autonomia
política, legislativa, judiciária, administrativa
e financeira."
Creio que esta emenda já está prejudicada, porque este assunto já foi discutido e foivoto vencido
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em outra parte desse anteprojeto. Então, vamos
retirá-lo. Matéria prejudicada.
Ao art 17, emenda de autoria do nobre Constituinte Ruben Figueiró, destaque da Emenda n°
007, a esse artigo. Diz o seguinte o projeto do
Relator:
"O DistritoFederal é dotado de autonomia
política, legislativa, admimstrativa e financeira."
O ilustre Constituinte apresentou a seguinte
proposta:
"O Distrito Federal terá autonomia para
eleger o seu Prefeito e a sua Câmara de Vereadores."
"§ 1° O Distrito Federal, município neutro e Capital da República, receberá da União
os recursos financeiros imprescindíveis às
atIvidades inerentes à sua condição, bem como recolherá os mesmos Impostos e taxas
atribuidos aos Estados e aos Municípios.
§ 2° Haverá, no âmbito do Congresso
Nacional, uma comissão mista do Distrito
Federal, constituída pelos representantes
desta unidade federativa a quem caberá:
1- a proposição da leiorgânica do Distrito
Federal e de suas eventuais alterações;
11- apreciação, em grau de revisão, de todas as proposições legislativasaprovadas pela Câmara Municipal."

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ruben
Figueiró para o encaminhamento da votação.
O SR. CONSmUINTE RUBEN FIGUEIRÓ Sr. Presidente, Sr. Relator,Srs. Constituintes, acredito que a apreciação desta emenda representa
o maior interesse desta Comissão neste instante.
O meu objetivo é atender a uma natural vocação
do povo do Distrito Federal, que deseja escolher
o seu dirigente maior. Por isso apóio também
a idéia da autonomia política, mas desejo que
esta autonomia tenha lastro na Históriae nas tradições republicanas. Na Históna, porque, durante
o período imperial, a Capital da República constituiu-se num município neutro. Na República, com
a Constituição de 1891, os Constituintes da época,
louvando-se na experiência americana, criaram
a figura do Distrito Federal e não aceitaram tãosomente que o seu dirigente, o prefeito, fosse
eleito - como, aliás, acontece nos Estados Unidos com Washington, Capital do Distrito Federal,
que elege o seu prefeito.
Estou procurando, com a minha emenda, estabelecer uma verdade histórica e constitucional,
adequando-a aos tempos modernos, quando o
povo realmente deseja dirigir os seus próprios
destinos.
Mantendo essa tradição, tenho certeza de que
o DistritoFederal terá todo o apoio de que necessita da União e, portanto, de todas as unidades
irmãs da República.
Tenho verificado, nos debates desta Subcomissão, que há uma certa dúvida quanto à autonomia
financeira do Distrito Federal. A responsabilidade
do Distrito Federal, pela sua própria condição de
sede da Capital da Nação, traz muitos ônus que
absolutamente não podem ser cobertos tão-somente pelos recursos oriundos da receita do seu
território.
Ainda ontem todos os presentes leram um artigo no prestigioso Jornal de BruiIia, no gual
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se dizia que o Distrito Federal cobre tão-somente
30%, das suas despesas com o pessoal. O restante, os oitenta e três mil funcionários do Distrito
Federal são pagos com recursos advindos do Poder Público federal.
A figura do Governador, gostaria de lembrar
também, foí criada, se não me falha a memória,
pela Emenda Constitucional n° 1, e oriunda de
urna disposição, quero crer, discricionária, porque
visava a atender ao desejo de um cidadão que,
escolhido para dirigir o Distrito Federal, afirmou
que só aceitaria esta incumbência se o cargo tivesse o título de Governador. Portanto, ferindo uma
tradição existente de muitos e muitos anos.
Sr. Presidente, evidentemente o assunto foi debatido exaustivamente por todos os membros da
Comíssâo. Conhecemos perfeitamente as razões
pelas quais os representantes do Distrito Federal
com tanto ardor defendem sua autonomia. Defendem-na, quero crer, não para eleger propriamente
o Governador, mas para eleger um cidadão que
se sintonize perfeitamente com os anseios maiores da sua população.
Gostaria, portanto, com a minha emenda, que
se restabelesse uma verdade histórica e uma tradição constitucional do nosso País. Este o propósito
da minha emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o nobre Constituinte Roberto Rollemberg para contraditar.
-

o

SR. CONSTITUINTE ROBERTO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, vou apresentar, minha
tese. Acho que depois, se algum Constituinte quiser falar a favor, deverá ter tal direito. Se assim
não for, acho que vou encerrar a discussão, embora acredite que mais alguém poderia falar.
Sr. Presidlente, 51's.Membros da Comissão, seguindo a análise feita em nome da tradição histérica e do Direito, eu também poderia concordar
com o destaque. Mas quero defender o projeto.
Em primeiro lugar, porque o que aqui está um esforço dos representantes do Distrito Federal
- naturalmente não foi incluído neste projeto
por uma simples razão política, mas fundamentalmente pela representação obtida junto à população do Distrito Federal, para atender às suas
reivindicaçôes. Portanto, são absolutamente justas. Em todas as emendas que forem destacadas
em relação ao projeto, vou ficar sempre com ele,
por ser o resultado daquilo que a população do
Distrito Federal quer e que da Comissão temática
em diante será uma visão nacional do problema.
Estudamos, inclusive com a assessoria, uma proposta, que acabamos não apresentando, para avalizartudo que está neste anteprojeto. Era um estudo no sentido de que se reduzisse o espaço físico
e a competência administrativa do Distrito Federal, libertando as cidades-satélites, dando-lhes autonomia como municípios. Mas resolvemos, finalmente, nada apresentar, para ser estudado posteriormente
(;lueria desde já deixar clara minha posição a
favor do projeto, contra qualquer destaque que
altere as reívíndícações do Distrito Federal, consubstancíadas nos artigos aqui elaborados e apresentados.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - O fato
de todos estarmos trabalhando na Capital da República merece uma atenção especial da Mesa
com relação à discussão de um problema tão

grave e tão importante para a nossa cidade. Embora a Mesa tenha sido até bastante rigorosa no
sentido de permitir apenas o encaminhamento
e a contradita, vou, pela excelência do assunto,
pela sua importância, fazer uma exceção, concedendo inicialmente a palavra ao nobre Constituinte Francisco Carneiro, que está ali, ávido, para
apresentar suas colocações a respeito das eleições no Distrito Federal.

o

SR. CONSTITUINTE FRANCISCO CARNEIRO - Muito obrigado pela distinção, Sr. Presidente. Prezados colegas, quero responder ao nobre Constituinte Ruben Figueiró, quando S. Ex'
diz que sente que o projeto apresentado por ele
corresponde mais ou menos às aspirações dos
brasilienses. Creio que há uma total inversão da
realidade. Dos cerca de 156 Parlamentares, candidatos à primeira legislação do Distrito Federal
- que resultaram em 3 Senadores eleitos e 8
Deputados - todos unanimemente pregaram em
seus comícios, nas CIdades-satélites, em todos
os locais, em todos 05 sítios do Distrito Federal,
perante 1 milhão e 600 mil habitantes, através
da televisão, a necessidade da eleição para Governador, VIce-Governador, bem como autonomia
política, administrativa e financeira para a região.
Antes mesmo desta pregação cívica, isso já constituía o interesse maior dos brasilienses, calejados
que estão, há 27 anos, de serem administrados
por estrangeiros, que nos criaram problemas praticamente irreversíveis, problemas inerentes à própria condição humana, qual seja de abastecimento de água, de esgoto, além de outros que nunca
resolveram. Então a população de Brasília é frontalmente contra isso. V. Ex' pode ir a qualquer
local e consultar até crianças de 7 anos, 8, 10
anos, que verá que não é por esse caminho que
devemos perlustrar.
Quanto à História, estamos escrevendo uma
nova Carta Magna, não nos podemos firmar na
História ou na Constituição velha. Se fossemos
firmar-nos nisso, os erros seriam um acervo que
nos ia tomar o tempo todo. Estamos escrevendo
uma nova Carta Magna para uma nova sociedade,
uma sociedade totalmente diferente da nossa
época. Queremos autonomia política para o Distrito Federal e digo a V. Ex' que esse é o desejo
de toda a população de Brasília.
Portanto, contradito com veemência este projeto. Quanto à autonomia financeira, logo que assumi a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
fui encarregado pelo Governo do Distrito Federal
de apresentar uma reforma tributária, que foi encammhada à União. Por ela somos quase independentes financeiramente. Somos a quarta cidade arrecadadora de Imposto de Renda do País;
somos a sétima em ICM e ISS. Temos quarenta
mil empresas índustriais e comerciais aqui instaladas. Crescemos à razão de oitenta mil pessoas
por ano - uma nova grande cidade se instala
aqui por ano. Então não é com um governo "biônico" que podemos resolver os nossos problemas. Autonomia financeira, nós a temos em quase toda a sua totalidade. Mas com isso não dizer
que não possamos ter uma verba determinada
pelo Governo. V. Ex' pode rir, mas me permita
falar. Eu o ouvi com atenção, não tenho a vocação
oratória nem os conhecimentos de V. Ex' mas,
na realidade, podemos ter autonomia financeira,
não viver de pires na mão pedindo à União tudo

o de que necessitamos. Se tivermos uma verba
determinada por um certo período, podemos ter
a autonomia financeira programada.
Quanto ao Correio Brazlllense, sabemos as
razões da sua campanha. Sabemos tudo que há
com relação ao Correio BrazlUense, com relação ao BRB. Não nos convém trazer à baila estes
problemas do Correio BrazUiense, que não defende a autonomia financeira e política do Distrito
Federal.
Encaminho a votação pedindo aos colegas, todos os que aqui se encontram, que votem na
integra a proposição do nosso Relator, que foi
amplamente discutida não só aqui, mas em vários
lugares, como é exigência da população de BraSÍlia. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agradeço a V. Ex' a intervenção. Ainda sobre o mesmo
assunto, rogando ao ilustre Constituinte que seja
breve, para que possamos terminar ainda com
a luz da lua, porque senão vamos para a madrugada. Concedo a palavra ao Constituinte Paulo
Mincarone.
O SR. CONSTITUINTE PAULO MINCARONE
-Sr. Presidente, SI'.Relator, nobres Constituintes,
esta é realmente uma matéria muito importante
para todos nós, especialmente para os Constituintes do Distrito Federal, a quem nos une os
melhores laços de respeito, amizade. Estamos
plenamente convencidos de que o Distrito Federal
tem que ter efetivamente autonomia, tem que ter
o direito de escolher seu dirigente. Mas, em virtude
do respeito que tenho a todos os representantes
do Distrito Federal e aos colegas presentes da
Subcomissão, devo dizer que a criação do Governador é do regime autoritário. Bem disse o nosso
Constituinte Ruben Figueiró que é tradição política do País, e não só de outros países que têm
constituições democráticas e que têm um Distrito
Federal, como os Estados Unidos, onde Washington chegou à autonomia elegendo o s~ prefeito.
Não vejo esta diferença tão profunda entre ter
um prefeito eleito e um govemador eleito pelo
povo do Distrito Federal. Desde que ele tenha
autonomia política administrativa, financeira, que
eleja a sua Câmara de Vereadores, com participação de todas as cidades-satélites, não haverá
capltis diminutlo para o governador ou para
o prefeito.

É consenso geral, Sr. Presidente, que o povo
do Distrito Federal tem que ter o direito fundamentaI de escolher o seu dirigente. Mas estou
francamente inclinado a aceitar o destaque do
nosso nobre colega Ruben Figueiró, atribuindo
direito aos homens, às mulheres e aos eleitores
de Brasília de escolherem o seu prefeito e a sua
Câmara de Vereadores, dando-lhes toda a autonomia possível, porque, volto a repetir, governador
é status para militar aqui no Distrito Federal. Eles
é tinham interesse em colocar governador para
poderem premiar os seus áulícos. Não é o caso
do povo de Brasília. Este ficará feliz, satisfeito,
se tiver um prefeito ativo. É até muito melhor,
no nosso entender, para avaliação de uma obra
administrativa, que se tenha um prefeito com uma
boa Câmara de Vereadores, realizando o de que
este Distrito Federal precisa, especialmente nas
suas cidades-satélites, onde há milhares e milhares de crianças totalmente abandonadas, confor-

me sabemos,
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Por isso, Sr. Presidente, voto com o destaque
do nosso nobre Constituinte, Ruben figueiró.

o SR PRESIDENTE (Jofran Frejat) - A votação será como de praxe. Aqueles que votarem
pelo destaque da emenda do ilustre Constituinte
Ruben Figueiró, votarão "sim". Aqueles que votarem pela manutenção da redação oferecida pelo
ilustre Relator, votarão "não"

o

SR. CONSTITUINTE MEIRAFILHOvenção fora do microfone, inaudíveI.)

(Inter-

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - V. Ex"
tem razão. De fato foi um esquecimento. Em virtude da empolgação desta presidência com a vizinhança da autonomia política do Distrito Federal,
fui até capaz de cometer injustiça de esquecer
o meu querido amigo e ilustre Constituinte Relator. Peço-lhe desculpas.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Não
é que V. Ex' tenha esquecido, é que V. Ex" ainda
estava embevecido pelas palavras do nosso ilustre
companheiro Francisco Carneiro, que bem demonstrou as razões pelas quais devo manter a
estrutura organizacional do Distrito Federal na forma como proposta no meu anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Reparada a injustiça, vamos à votação. Aqueles que
votarem "sim", estarão votando com a emenda
apresentada pelo Constituinte Ruben Figueiró, de
termos eleição no Distrito Federal para prefeito
e vereadores Aqueles que estiverem com o Relator, votarão "não".
(Votação.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Treze
votos contra e três a favor. Aprovado o art. 17,
que dota o Distrito Federal de autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira. (Palmas)
O SR. nador.

Resta saber quem vai ser o gover-

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) -

Se V.

Ex" se transferir para cá, tenho certeza de que
terá grande número de votos.
O nobre Constituinte Ruben Figueiró apresentou uma outra proposta de emenda ao art. 17
e creio que está prejudicada.
Com a aprovação desta emenda, ficarão prejudicadas as propostas de emenda, também do
Constituinte Ruben Figueiró, ao art. 18, ao art.
19 e a seu parágrafo único, e ao art. 20.
A emenda seguinte é do ilustre Constituinte
Mauricio Corrêa, que se refere ao art. 19. Trata-se
de emenda substitutiva, que naturalmente está
prejudicada porque inclui aqui, como de outras
feitas, o Poder Judiciário, art. 19.
Diz a emenda: "Lei orgânica votada pela Assembléia Legislativa disporá sobre a organização
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
do Distrito Federal, observadas as normas e os
princípios estabelecidos na Constituição."
Como apenas inclui o Judiciário nesta lei orgânica, e como já foi matéria vencida, está prejudicada.
V. Ex' falou com relação aos territórios Não
há emendas propostas entre os arts. 26 e 31,
que correspondem ao capítulo dos territórios.
O art 35 refere-se a disposições transitórias,
nas quais entraremos. Mas comunico a V. Ex"

que especificamente, no capítulo de territórios
não apresentaram nenhuma emenda.
Vamos agora à primeira emenda com relação
às disposições transitórias, de autoria do Ilustre
Deputado Ruben Figueiró, que pede votação em
separado para o art. 32.
Dizo art. 32: "As primeiras eleições para Governador, Vice-Governador e Assembléia Legislativa
do Distrito Federal serão realizadas no dia 15 de
novembro de 1988, tomando posse os eleitos
no dia lo de janeiro de 1989."
Com a palavra o ilustre Constituinte.
O SR. CONSmUINTE RUBEN FIGUEIRÓ Sr. Presidente, não há mais sentido. Está prejudicado o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) dicado.

Preju-

Também pedido para votação em separado do
mesmo art. 32, solicitação de destaque do Constituinte Felipe Mendes. (Pausa.)
Prejudicado.
Proposta de detaque à Emenda rr 32, das Disposições - transitórias, do ilustre Constituinte
MaurícIo Corrêa.
S. Ex" propõe, no parágrafo único, a seguinte
redação: "Os mandatos dos eleitos empossados,
em conformidade com o disposto neste artigo,
serão de dois anos para os Deputados e de seis
anos para o Governador e Vice-Governador". O
artigo original do anteprojeto diz: "O mandato
dos eleitos empossados, em conformidade com
o disposto neste artigo, coincidindo com os atuais
governadores, vice-governadores de estado e deputados estaduais".
A proposição do ilustre Constituinte Maurício
Corrêa é no sentido de que seja de dois anos
para os deputados - naturalmente, deputados
distritais - e de seis anos para governador e
vice-governador.
Está franqueada a palavra para a justificativa
da emenda proposta.
Não havendo quem queira fazer o encaminhamento em favor da emenda proposta pelo ilustre
Constituinte Maurício Corrêa, franqueio a palavra
a quem queira contraditá-Ia.
O SR. CONSmUINTE FRANCISCO CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, acho que
não há como apresentar contradição a isso, porque a própria proposição já é uma contradição.
Ora, se vamos ter eleições, os deputados teriam
o mandato de dois anos, o governador, de seis.
Em primeiro lugar, governador com seis anos?
Eu pessoalmente, não pretendo um mandato
tampão de dois anos, porque neste tempo um
governador não pode fazer praticamente nada.
Mas quero contraditar na íntegra a proposta do
nobre Constituinte Maurício Corrêa, para que seja
respeitada totalmente a proposta feita pelo nosso
Relator, porque a emenda de S. Ex"é uma contradíção. Os deputados têm dois anos de mandato,
o govemador tem seis anos. Por que não os deputados e o governador com dois anos?
Sou contra a emenda e solicito que seja mantida na íntegra a proposta do nosso Relator.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
a palavra o ilustre Relator.
O SR. RELA.TOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, trata-se de uma proposição impossfvel
de ser acolhida, porque simplesmente estabelece
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prazo em desconformidade com os estabelecidos
para o mandato dos governadores. Mantenho
meu anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Em votação. Os que estiverem de acordo com a emenda
apresentada pelo ilustre Senador Constituinte, ou
seja do mandato de dois anos para deputados
e de seis anos para governador, queiram votar
sim. Aqueles que estiverem de acordo com a proposição apresentada pelo ilustre Relator, queiram
votar não.
Aprovada a proposta como consignada pelo
ilustre Relator, o que, aliás, não me surpreende,
porque quando se fala em redução de mandato
presidencial, ampliar o mandato de govemador,
me parece, no mínimo, uma incoerência.
Pedido de destaque para votação em separado
do art. 33, proposto pelo ilustre Constituinte Ruben Figueiró.
V. Ex' retirou ou não? (inaudível.)
Agradeço a V. Ex' a atenção.
Prejudicado.
Indago de V. Ex' se a proposta ao art. 34 está
prejudicada.
Prejudicada.
Proposta de destaque ao art. 34, feita pelo ilustre
Constituinte Geovani Borges, pedindo votação em
separado do artigo que diz: "A União destinará
os recursos financeiros necessários à construção
da sede do Poder Legislativo do Distrito Federal."
(Intervenção fora do microfone)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - É possível. Faremos a modificação. Então será o art. 35,
que versa sobre os territórios, nas disposições
transitórias.
"Os atuais Territórios de Roraima e Amapá
serão transformados em estados, nos termos
de lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional, até 90 dias após a promulgação
desta Constituição."
O SR. CONSTITUINTE GEOVANIBORGESSr. Presidente, apenas para assegurar meu direito
de voto em separado a respeito deste artigo, pedi
o destaque. Peço que a matéria seja submetida
ao Plenário, em separado.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Trata-se
do art, 35 do anteprojeto que se encontra nas
mãos do Presidente da Subcomissão e que transforma os territórios em estados.
A palavra está franqueada para a contradita do
encaminhamento do ilustre Constituinte.
Tem a palavra o Constituinte Chagas Duarte.
O SR. CONSmUlNTE CHAGAS DUARTE Sr. Presidente, queremos até mesmo nos congratular com a posição do companheiro Geovani
Borges, pela sua demonstração de coerência. Sabemos que, durante os debates sobre a transformação dos territórios em estados, S. Ex' se posicionou contrário à medida:
Já foi enfática e conclusivamente discutida a
transformação dos nossos territórios em Estado.
Sabemos que esses esses territórios têm 44 anos.
Foi bastante demonstrado aqui que são reivindicações do povo desses dois territórios em se tornarem autônomos politicamente.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, estou certo
de que os membros desta Subcomissão, depois
de terem ouvido nossos anseios, depois de terem
ouvido os debates travados pelos governadores
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que aqui estiveram, serão favoráveis à transformação desses territórios em estados. Votarão conosco, darão autonomia a eles. Creio que farão
justiça, não somente para nos anteder, mas sobretudo para satisfazer esse povo, que tanto deseja
merece, pelo seu trabalho, que esses dois Territórios atinjam o lugar de destaque que lhes está
reservado no seio da Federação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) a palavra o Relator.

Com

O SR. RELAOR (Sigmaringa Seixas) - Sr. Presidente, apenas tive a sensibilidade de interpretar
OH anseios mais do que justos desses nossos valorossos companheiros representantes dos Territórios de Roraima e Amapá que, com toda razão,
querem ver seus territórios transformados em estados. Por isso mantenho meu anteprojeto neste
ponto.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) -Aqueles
que estiverem de acordo com a proposta do Relator, queram votar sim. Aqueles que não estiverem
de acordo com a proposta do Relator...
(Intervenção fora do microfone.)
Não há proposta, trata-se só de uma questão
de votar em separado. O ilustre Constituinte não
apresentou qualquer proposta. S. Ex' simplesmente pedliu que fosse feita uma votação em separado, Nilo há razão para que se vote sim uma
proposta que não foi apresentada.
Aqueles que estiverem de acordo com o subscrito pelo ilustre Relator, queiram votar sim. Os
que não estiverem de acordo, queiram votar não.
"Sim" será para transformação dos territórios em
estados. "Não" será pela supressão, naturalmente, dessa tr ansformação.
Quinze sim, um não. Esta aprovado o art. 35,
que transforma os Territórios de Amapá e de Roraima em estados.
Emenda modificativa, de autoria do ilustre
Constituinte Maurício Corrêa, ao artigo das Disposíções Transitórias do antigo anteprojeto, que corresponde ao art. 35. Está prejudicada, porque já
foi votada. Já foi aprovada a redação definitiva,
na votação que se seguiu há pouco.
Na dúvida, o ilustre Constituinte apresentava
uma proposta de eleições até 31 de dezembro
de 1989 e realização de suas primeiras eleições
em novembro de 1990. Como já foi aprovado
aqui o Tribunal Superior Eleitoral definirá a data.
Fica prejudicada a emenda.
Destaque à emenda do Sr. Constituinte Ruben
Finueiró sobre a alínea "h", das Disposições Transitórias. Então, é uma emenda aditiva às Disposições Transitórias.
A emenda do Sr. Constituinte diz o seguinte:
"A União fica obrigada, pelo prazo de dez anos,
na data da promulgação desta Constituição, a
estratíâcar programa de proteção ecológica e de
aproveitamento econômico do Pantanal matogmssense, com ênfase ao turismo e à pecuária,
na qual aplicará naturalmente recursos da ordem
de cinco milésimos da Receita Federal".
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Ruben
Fi~lueiró para sua justificativa, encaminhando a
votação.
O SR. CONSmUINTE RUBEN FIGUEIRÓ Sr. Presidente, quero crer que para preservar o
Pantanal mato-grossense não é preciso justificativa aqui. É, um patrimônio nacional, é um patri-

mônio da humanidade. Portanto, peço aos Senhores membros desta Subcomissão que consagrem no texto constitucional, mesmo nas Disposições Transitórias, o dispositivo que modestamente apresentei.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Se alguém quiser contraditar pode fazer o uso da palavra.
Não havendo quem queira contraditar, passo
a palavra ao ilustre Relator.
O SR. RELATOR (Roberto Rollemberg) - Sr.
Presidente, o objetivo dessa emenda é dos mais
nobres. Apenas não me parece que esta seja a
Subcomissão adequada para tratar desta questão.
Só por isso não acolhi a emenda do nobre Constituinte Ruben Figueiró.
O SR. CONSmUINTE RUBEN FIGUEIRÓ Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Com
muito prazer, concedo a palavra ao nobre Constituinte.
O SR. CONSmUINTE RUBEN FIGUEIRÓ Sr. Presidente, gostaria de lembrar ao nobre Relator que aqui apreciamos inúmeras propostas que
também não cabem nos propósitos desta Subcomissão. Mas o fizemos. Poderia enumerar várias
matérias aqui, mas, por uma questão de economia de tempo, deixarei de fazê-lo.Acho que nesta
Subcomissão poderemos apresentar tudo tjue for
de interesse da Nação, mesmo porque teremos
à frente, pelo menos, cinco estágios para reanalisarmos as propostas aqui aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Aqueles
que estiverem de acordo com a inclusão nas Disposições Transitórias da emenda apresentada pelo Sr. Constituinte Ruben Figueiró votarão "sim";
aqueles que não estiverem de acordo com a inclusão desta emenda aditiva ao texto constitucional,
votarão "não".
Peço ao nobre Senador e Constituinte Meira
Filho que proceda à votação.
(Votação)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - A Presidência vai proclamar o resultado da votação:
Votaram "sim" quatorze 51'S. Constituintes. Votou "não" um Sr. Constituinte.
Está aprovada a inclusão da emenda do Sr.
Constituinte Ruben Figueiró. (Palmas.)
A Mesa pede aos Srs. Constituintes que aguardem mais um pouco para se retirarem, a fim
de que tenhamos número para votação, pois já
estamos no término da reunião.
Proposta de destaque à emenda apresentada
pelo Sr. Constituinte Ruben Figueiró, também
emenda aditiva, que propõe o seguinte: "Ficam
prorrogados por cinco anos, a partir da promulgação desta Constituição, os prazos dos programas de assistência financeira ao Estado de Mato
Grosso e de Mato Grosso do Sul - Promate e
Prosul, estabelecidos na Lei Complementar rr 31,
de 11 de outubro de 1978".
Passo a palavra ao ilustre Constituinte Ruben
Figueiró para encaminhar a votação.
O SR. CONSmUINTE RUBEN FIGUEIRÓ Sr. Presidente, Sr. Relator e Srs. Constituintes, esta
proposição visa a prevenir o futuro para os novos
Estados de Roraima e do Amapá, inclusive o Distrito Federal que foram consagrados, aqui hoje.
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Sou testemunha da negligência do Governo Federal com relação ao cumprimento da Lei Complementar n° 31, que estabeleceu a obrigatoriedade do Governo Federal em promover programas de desenvolvimento de Mato Grosso, através
do Promate, e de Mato Grosso do Sul, através
do Prosul. Pois bem, o Estado de Mato Grosso
do Sul- e acredito que também o de Mato Grosso - não recebeu nem 10% daquilo que a Lei
Complementar n°31 estabelecia como obrigação
do Governo federal. Agora, através deste texto
constitucional, é bem possível que a União cumpra esses compromissos. Será, também, um
exemplo para os novos Estados, porque nas suas
leis complementares naturalmente serão estabelecidos programas de desenvolvimento, não só
em Roraima, mas no Amapá e também aqui no
Distrito Federal. Então entendo que essa minha
proposição, além de ser um alerta, é a consagração de um direito dos novos Estados.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Concedo a palavra ao Constituinte Roberto Rollemberg.
O SR. CONSmUINTE ROBERTO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, 51'S. Constituintes, às vezes, no mérito, a propositura é justa e simpática.
No caso, muito mais simpática do que justa. Ocorre que, é claro, não temos que analisar os fatos
sob o aspecto da Constituição em vigor. Estamos
fazendo uma nova Constituição, portanto não há
que se alegarem aspectos de ser constitucional
ou não. Mas, de qualquer forma, entendo que
a par da simpatia, da justeza e da advert~n~ia,
como foi bem colocado pelo nobre Constitumte
Ruben Figueiró, a Constituinte e a Constituição
não podem ser efetivamente constituídas de artigos, mesmo em disposições transitórias, no sentido de notificação e preservação de direitos. Ou
é um direito ou não. Quando os Constituintes
lutam pelo restabelecimento das suas prerrogativas na elaboração de orçamentos, e orçamento
efetivamente democrático, a partir desse princípio
poderemos em diversas áreas condicionar por
algum tempo, cinco ou dez anos, a elaboraçao
do orçamento e até o seu controle antecipadamente. A realidade de hoje é uma, a de amanhã
é outra completamente diferente. Estamos votando aqui a autonomia dos Territórios, transformando-os em Estados, e fortalecendo sua autonomia.
Portanto, quanto à justificativa de que o Estado
não tem cumprido sua obrigação, ou não a cumpriu, vemos que, na verdade,. o. E_stado n~o fez
cumprir nem mesmo as Constítuíções antenores.
Não creio ser aconselhável colocarmos antecipadamente limites constitucionais aos orçamentos futuros, pois a realidade poderá ser completamente diferente, principalmente se se der aos Estados ou aos Municípios participação na contratação, na exploração das riquezas minerais, como
já se discutiu aqui. Vincular um orçamento por
um atual errado, quando o estamos corrigindo,
constitui para mim erro antecipado. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) a palavra o Sr. Relator.

Com

O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, assim como o nobre Constituinte Roberto Rollemberg, entendo que a proposta do ilustre Constituinte Ruben Figueiró é das mais justas
e simpáticas. Apenas não acolhi a emenda porque
entendo que não cabe à Constituição, mesmo
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em Disposições Transitórias, prorrogar prazo de
lei. Apenas por isso.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Vamos
passar à votação. Aqueles que estiverem de acordo com a inclusão da emenda aditiva do Constituinte Ruben Figueiró queiram votar sim. Aqueles
que não estiverem de acordo com a inclusão desta emenda queiram votar não.
(Votaçâo.)

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Nove
votos a favor e seis contra. Em virtude de não
termos conseguido número de votos suficiente
para maioria absoluta, a emenda foi rejeitada. Deviamos ter conseguido dez votos sim. Lamentavelmente o nosso querido Constituinte só conseguiu nove,mesmo com o apoio desta Presidência.
Solicitação de destaque para votação em separado da emenda do Constituinte Felipe Mendes,
que inclui nas Disposições Transitórias o seguinte
artigo:
"Lei complementar disporá sobre a criação, os recursos financeiros e as atribuições
da Companhia de Desenvolvimento do Vale
do Parnaíba, com sede e foro em Teresina."
Lembro a V. Ex'"que esta corresponde à emenda semelhante à que foi votada em 1946, sobre
o Valedo São Francisco e que ofereceu condições
especiais para o desenvolvimento daquela área.
Não há nenhuma inclusão de dispositivo nesse
sentido no anteprojeto. Portanto, será uma emenda aditiva às Disposições Transitórias do projeto
do Relator.
Tem a palavra o ilustre Constituinte.
O SR. CONSTITCIlNTE FEUPE MENDES Sr. Presidente, Sr. Relator,SI"" e Srs, Constituintes,
apresentei uma sugestão que infelizmente foi encaminhada à outra Subcomissão pela Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte. Em tempo,
apresentei-a à Subcomissão, e o nosso ilustre Relator acolheu-a no mérito, mas julgou pela prejudicialidade em função de entender que esta matéria
pertence à outra Subcomissão. Para apresentar
essa emenda, baseei-me no roteiro que o Prodasen nos entregou no início dos nossos trabalhos
a respeito do que seria competência da União,
item 1.3.5, o subitem 1.3.5.1 criação de órgãos
de desenvolvimento regional.
Como já adiantou o nosso Presidente, a Constítuição de 1946, na verdade, incluiu uma série
de dispositivos não em capítulo apenas, mas no
Ato de Disposições Transitórias. Esse Ato das Dísposições Constitucionais Transitórias tem incluo
sive uma particularidade com relação ao meu Estado, o Piauí Cerca de duzentos anos depois não me recordo qual a data - o Marquês de
Pombal, ao expulsar os jesuítas, incorporou ao
patrimônio da União, vamos usar os termos modernos, o que seriam fazendas de gado, que, por
sua vez, tinham sido dadas em herança aos jesuítas pelos primeiros povoadores do Estado, no
caso, especificamente, por Domingos Mafrins. E
estas terras que, na verdade, correspondiam a
cerca de 12 milhões de hectares, só vieram a
passar para a propriedade do Estado do Piauí
pela Constituição de 46, pelo art. 7° do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Por este mesmo Ato,o art. 29 obrigava o Governo Federal, no prazo de 20 anos, a executar plano
de aproveitamento totaI das possibilidades econômicas do rioSão Francisco e seus afluentes, inclu-

sive aplicando anualmente quantia não inferior
a 1 % de suas rendas tributárias.
Mais tarde, numa emenda constitucional de
1965, estende dispositivos semelhantes aos do
Nordeste todo para a Amazônia.
De modo que a questão da localização do assunto nesta Subcomissão me parece de perfeito
entendimento. Apelo para os ilustres Constituintes
no sentido de que acolham à emenda aditiva que
proponho, para que nesta Subcomissão venhamos a aprovar aquilo que é um pleito do Estadó
do Piauí,do Estado do Maranhão e parte do Ceará,
mas que, na verdade, se insere naquilo que é
uma política que o Govemo Federal deveria adotar, mas que infelizmentenão adota. Ou seja, para
que através de mecanismos eficientes e eficazes
de suas instituições próprias, em conjunto com
os Estados e Municípios, possam revigorar uma
região reconhecidamente carente deste apoio direto do Governo Federal.
De modo que apelo para V. Ex" a fim de que
esta emenda aditivapossa ser aprovada, inclusive
apelo para o nosso Relator.
O SR.PRESIDENTE(Jofren Frejat) - O ilustre
Relator não pretende manifestar-se a respeito da
emenda apresentada pelo Constituinte Felipe
Mendes. Assim sendo, passamos à votação.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, não cheguei a examinar o mérito porque mantive o entendimento inicial, quando V.
Ex" a apresentou como sugestão. Acho que esta
matéria deveria ser tratada em outra Subcomissão, especificamente na Subcomissão das regiões.
O SR.PRESIDENTE (Jofran Frejat)- em votação. Aqueles que votarem pela introdução, isto
é, pela adição da emenda do Constituinte Felipe
Mendes, votarão sim. Aqueles que votarem contra
a inclusão desta emenda, votarão não.
Aprovada a inclusão da emenda apresentada
pelo Constituinte Felipe Mendes.
Últimaemenda: Requerimento de destaque para votação em separada da emenda apresentada
pelo Constituinte VIValdo Barbosa.
A emenda não especifica nenhum artigo em
especial, refere-se a vários artigos do anteprojeto.
O ilustre Constituinte pretende que se substitua
do texto do anteprojeto a palavra "União" por
"República". Alternativamente, dependendo do
contexto, poderá ser usada a palavra "Federação".
A proposta do Constituinte VIValdo Barbosa é
no sentido de que se suprima - ou melhor, embora esteja a palavra "suprima", tenho impressão
de que ficariamais correto "substitua" - a palavra
"União" por "República" e, altemativamente, dependendo do contexto, poderá ser usada a palavra
"Federação".
Algum dos Srs. Constituintes quer fazer encaminhamento da votação?
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, desejo apenas esclarecer que "República" é regime político, e "União" é especialmente utilizadapara designar o Estado brasileiros.São
palavras que evidentemente não se confundem.
O SR. PRESIDENTE(Jofran Frejat) - Não havendo quem queira manifestar-se a favor, colocamos a matéria em votação.
Aqueles que estiverem de acordo com a substituição das palavra "União" por "República" ou
por "Federação", de acordo com o contexto, como foi solicitado pelo Constituinte VIValdo Barbo-
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sa, votarão sim. Aqueles que desejar manter a
palavra "União", como consignado pelo ilustre
Relator, votação não.
O SR. CONSTITUINTE ANNIBAL BARCELLOS
- Acho que a palavra "União" é fundamental
para nós.
O SR.PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Em votação.
Rejeitada a proposta de emenda apresentada
pelo Constituinte Vivaldo Barbosa.
O SR. CONSmUlNTE MESSIAS SOARES _
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) cedo a palavra a V. Ex"

Con-

o SR. CONSmUlNTE MESSIAS SOARES Desejo apenas registrar meu aplauso ao trabalho
de V. Ex- e do Sr. Relator, bem como de todos
os companheiros e da assessoria. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agradeço ao ilustre Constituinte Messias Soares, do
Rio de Janeiro, as palavras bondosas com que
brindou todos nós que trabalhamos nesta Subcomissão.
Quero fazer meu agradecimento. Nossa Subcomissão fez um trabalho realmente excepcional,
sem grandes divergências, buscando encontrar
o melhor para nosso Pais.
Aqui colhemos informações importantissimas,
de todos os companheiros. Cada um trouxe, da
sua região ou de sua experiência nacional, o fruto
do que adquiriu durante tantos anos de labuta.
Quero fazer um agradecimento especial, também, aos companheiros que assessoraram, nesta
Subcomissão, os trabalhos da Presidência e do
Relator, que seguramente fará de seu gabinete
o agradecimento pessoal.
Esta Subcomissão se houve com muita tranqüilidade na busca do entendimento entre todos
os seus pares. De forma que merece os maiores
elogios o trabalho aqui desenvolvido: merecem
elogios aqueles que colaboraram na assessoria
e, particularmente, o ilustre Relator, que noites
indormidas teve de transpor para apresentar a
tempo, dentro da exiguidade do prazos, os magnl.
ficos relatório e anteprojeto que todos gostariamos de ter feito pessoalmente.
Para encerrar nossas palavras, comunico à
Subcomissão que três propostas foram retiradas,
sete foram prejudicadas, seis foram aprovadas
e vinte foram rejeitadas.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Tem
V. Ex" a palavra.
O SR. RELATOR (Sigmaringa Seixas) -Antes
que V. Ex" encerre a sessão, quero, nesta oportunidade, formular meus agradecimentos a todos
aqueles que durante este período colaboraram,
nesta parte inicial,na formulação do nosso anteprojeto de Constituição. Prefeririafazê-lona última
sessão, que, na verdade, não é esta. Esta é uma
sessão para aprovação da redação final. Em verdade, a tarefa do Relator, como a de V.Ex"', ainda
não se encerrou. Teremos, evidentemente, uma
outra reunião, rápida, apenas para atender às formalidades. Mas, nesta oportunidade, gostaria de
formular meus agradecimentos, de forma que fi-
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ : . . . . - - : . ._ _..:-_--_....:...:...~~-=...:.
Júnior, Davi Alves Silva, Renato Bernardi, Guilherquem registrados nos Anais da Assembléia Nacioo SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) nal Constituinte. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) a palavra V. Ex"

Com

O SR. CONSmUINTE CHAGAS DUARTESr. Presidente, quero apenas propor que, ao ensejo do término dos nossos trabalhos, na próxima
reunião, seja tirada uma foto como registro histórico de nossa presença, de todos os que constituírarn esta Subcomissão, para que nosso trabalho não fique apenas registrado nos Anais desta
Casa, mas também que cada companheiro nosso
tenha uma foto dessa nossa passagem histórica
por esta Subcomissão.
O SR. RRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agradeço a V. EX' a lembrança.
'Com a palavra o Constituinte Ruben Figueiró.
O SR. CONSmUlNTE RUBEN FIGUEIRÓSr. Presidente, é realmente um acontecimento
histórico o trabalho que aqui estamos realizando.
Em adendo à sugestão do Constituinte Chagas
Duarte, gostaria de sugerir também que se extraíssem autógrafos dos Constituintes, membros desta Subcomissão, para que também levássemos
como lembrança deste nosso trabalho em favor
da Nação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - Agradeço a V. Ex' a lembrança.
Encerrando esta reunião, convoco nossos
companheiros para a leitura da redação fínal do
anteprojeto, na segunda-feira, às 14 h.
l'Ieste momento vamos providenciar também,
dando certo tempo ao Relator, para que S. Ex"
possa ultimar a sua redação final.
O SR. CONSmUINTE MESSIAS SOARES Esf:amos tendo dias difíceis de trabalho até nos
fins de semana Para que alguns de nós possamos
retomar aos nossos estados, gostaria de sugerir
a V.Ex' que' remarcasse esta reunião para a parte
da noite, na segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE (Jofran Frejat) - lamentavelmente, ilustre Constituinte, temos de entregar
o anteprojeto pronto no dia 25, segunda-feira.
Queremos ter tempo suficiente para entregá-lo
no final da tarde. Se protelarmos para a noite,
seguramente vamos atrasar um dia no nosso
compromisso de apresentar a redação final.Neste
sentido, peço a compreensão de V.Ex" Na ocasião
queremos tirar também - e pedimos à Mesa
aw:ílio - uma fotografia histórica, inclusive da
assinatura elos documentos, como foi sugerido.
Agradeço a todos os companheiros a colaboração. Boa noite.

Subcomissão dos Estados
13' Reunião OrdInária

As dez horas e trinta e cinco minutos do dia
doze de maio de um mil novecentos e oitenta
e sete, reuniu-se a Subcomissão dos Estados sob
a presidência dó Constituinte Senador Chagas Roclri!Jues. Compareceram os Constituintes: Chagas
Rodrigues, Presidente; Valmir Campelo, PrimeiroVice-Presidente; Femado Gomes, Segundo-VicePresidente; Siqueira Campos, Relator; José Teixeira, Fernando Velasco, Carlos Cardinal, Nabor

me Palmeira, HilárioBraun, Amilcar Moreira e Ronaldo Carvalho. Compareceu também o ConstituinteJosé Carlos Vasconcellos. Havendo número
regimental foi declarada aberta a reunião. O Constituinte Valmir Campelo pediu que fosse dispensada a leitura da Ata por terem sido distribuídas
cópias da mesma a todos os membros. A Secretária fez a leitura do expediente. O Presidente esclareceu que a finalidade da reunião era a apresentação do Relatório com o anteprojeto e passou
a palavra ao Relator, Constituinte Siqueira Campos, que iniciou a leitura do mesmo. O Constituinte José Teixeira pediu que fosse dispensada
a leitura do Relatório e que o Relator fizesse apenas destaque dos pontos que forem mais relevantes. Acolhida a sugestão, o Senhor Relator Constituinte Siqueira Campos agradeceu a colaboração
do Instituto Nacional de Reforma Agrária -lncra,
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, na elaboração do trabalho
de cartografia, cedendo os funcionários DI'. Miguel
Rosa, Desenhista; Engenheiro Cartógrafo Edaldo
Gomes, do Incra, e Engenheiro Davi Almeida de
Freitas, do IBGE, graças aos quais foi possível
inserir no mapa do Brasil as diversas propostas
de criação dos novos Estados, e fez uma exposição sucinta de como desenvolveu o seu Relatório. O Senhor Presidente lembrou que é de cinco
dias o prazo para o recebimento de emendas e
disse que a palavra estava franqueada. Fizeram
uso dela os Constituintes: Femando Gomes, José
Teixeira, Hilário Braun, Valmir Campelo, Nabor
ator a questão da criação dos novos Estados,
bem como a do prazo para se discutir o Relatório;
a convocação de reuniões para esse fim e o convite do Constituinte Femando Gomes para que
os membros da Subcomissão visitem os municípios de ltabuna e llhêus, situados em área do
proposto Estado de Santa Cruz. Foi sugerido que
visitas como estas sejam feitas também às outras
regiões, objetos da criação dos outros novos Estados. O Constituinte José Carlos Vasconcellos disse que vai apresentar emenda visando à reíncorporação da Comarca de São Francisco ao Estado
de Pernambuco, corrigindo-se com isso um erro
histórico. Foi colocada em votação, pelo Senhor
Presidente, e aprovada a convocação de uma reunião para o próximo dia catorze às dez horas.
Em seguida, foi também votada e aprovada.a
viagem dos Constituintes a Itabuna e Ilhéus. O
Presidente pediu que se fizesse a comunicação
da viagem ao Governador da Bahia, aos Prefeitos
e aos Presidentes das Câmaras Municipais das
duas cidades a serem visitadas. O Relator pediu
que fosse registrado ainda seu agradecimento ao
Secretário da Comissão Edson Nogueira da Gama; à Secretária da Subcomissão e a todos os
funcionários nela lotados; ao Senhor Mozart Vianna de Paiva, Coordenador da Secretaria Geral
da Constituinte; ao DI'. Antônio Estanislau Gomes,
DI'. José Queiroz Campos que o assessoraram
nos trabalhos de cartografia e de redação, respectivamente, bem como aos funcionários da Gráfica
que contribuíram para que o Relatório já fosse
apresentado em avulsos. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião às doze horas e
cinquenta e cinco minutos, convocando-se outra
para o dia catorze de maio, às dez horas. E, para
constar, eu, Maria Inês de Bessa Uns, Secretária,
lavrei a presente Ata que, lida aprovada, será assinada pelo Presidente.

Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da reunião da Subcomissão dos Estados.
A SI" secretária procederá à leitura da ata da
reunião anterior.

o SR. CONSmUINTE VALMIR CAMPELO Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Tem a palavra V.Ex", para uma questão de ordem.
O SR. CONSmUINTE VALMIR CAMPELOSr. Presidente, peço a V. Ex" que seja dispensada
a leitura da ata, uma vez que ela já foi distribuída
aos presentes. Peço que seja colocada em votação, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Atendida a solicitação de V. Ex"
Em discussão. (Pausa.) Encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.) Aprovada.
Peço a 'SI" Secretária que proceda à leitura do
expediente.
(Leitura do Expediente)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)Srs. Constituintes, na forma regimental. e de acordo com o art. 17 do Regimento Intemo da Assembléia Nacional Constituinte, o Relator da Subcomissão elaborará os seus trabalhos com base nos
subsídios encaminhados e apresentará o relatório
fundamental com o anteprojeto da matéria. Peço
a atenção dos Srs. Constituintes para o fato de
que na Subcomissão do Poder Executivo, o trabalho do Relator, Senador José Fogaça, ainda está
distribuído, desta maneira datilografado. Quero
apresentar minhas congratulações a esta Subcomissão, porque o trabalho do nosso Relator já
veio assim, devidamente impresso. Na forma regimental e de acordo com o organograma, apresentados o relatório e o anteprojeto, teriamos quarenta e oito horas para a distribuição de avulsos,
mas o Sr. Relator providenciou com tal presteza
que já vai, agora, distribuir os avulsos para os
Srs. Membros da Subcomissão. Evidentemente
a distribuição será feita, nesse período de quarenta
e oito horas, para outros Constituintes que queiram vir aqui apanhar o trabalho - como eu já
o fiz na Comissão do Poder Executivo.
Concedo a palavra ao nobre Relator, Constituinte Siqueira Campos, para, na forma do art.
17, apresentar o seu relatório com o anteprojeto
da matéria.
O SR. REIJ\TOR (Siqueira Campos) - Sr. Presidente antes da leitura do meu relatório, que contém o parecer sobre diversas suqestões alvitradas
e analisadas, ao longo dos nossos debates, quero
agradecer a V. Ex" as palavras elogiosas. O Relator
SÓ, ontem, teve condições de entregar o seu trabalho para publicação, conforme determina o Regimento lntemo, em função do apoio de V. Ex'
Não poderia deixar de agradecer a V. Ex" e aos
nobres pares o apoio que também nos ensejaram.
Esta Subcomissão trabalhou até aqui unida e,
a Deus querer, vai permanecer assim, defendendo
os interesses do País, conquanto aquilo que é
de nossa responsabilidade inserir na nova Constituição, e, assim, vamos continuar tendo condições de entregar em dia o melhor trabalho possível.
Seria injusto também se eu não me referisse
à nossa ilustre secretária, D. Maria Inês, e aos
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seus auxiliares, abnegados servidores da Secretaria desta Subcomissão, que trabalharam durante todos esses dias - dia e noite, até nos fins
de semana - para dar assistência e apoio totais
e completos, a fim de que o Relator tivesse meios
de apresentar seu trabalho no dia previsto no Regimento, sem falhas quanto ao cumprimento do
prazo. De forma que ficam registrados esses agradecimentos a V. Ex-, aos ilustres colegas membros
da Subcomissão, à nossa Secretaria, comandada
pela D. Maria Inês, e ao pessoal de imprensa que
esteve aqui, sempre procurando levar para seus
veículos as informações relativas aos nossos trabalhos, motivando sempre o comparecimento a
esta Subcomissão, não somente dos colegas que
vêm normalmente, mas de outros parlamentares
e de brasileiros interessados numa boa elaboração deste capítulo da nova Carta Magna e também dos demais capítulos.
. Passo à leitura do meu Relatório.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Concedo a palavra a V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, eu não poderia deixar de, em meu
nome exclusivamente, mas consciente de que por
certo estarei expressando o sentimento de todos
os companheiros membros desta Subcomissão,
nos juntarmos às expressões de S. Ex' no que
diz respeito ao reconhecimento público da proficiência da competência e do zelo, além do espírito
democrático, demonstrados pelo Sr. Relator na
preparação do relatório do anteprojeto. Da mesma forma, queremos colocar-nos ao lado do Sr.
Relator quando manifesta seu agradecimento a
todos os membros administrativos, aos funcionários e auxiliares desta Subcomissão, que, na
verdade, foram competentes e zelosos no seu ofício. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)Ficam registradas as palavras de V. Ex'
Com a palavra o nobre Relator.
O SR. REL\TOR (Siqueira Campos) - Sr. Presidente, antes de iniciar a leitura do parecer, quero
também registrar nossos agradecimentos ao pessoal que o IBGE e o Incra gentilmente colocaram
à nossa disposição. Esses dois órgãos colocaram
à nossa disposição, comandados pelos Drs. David
Almeida de Freítas,e Edaldo Gomes, técnicos dos
mais experientes e capazes, e graças a eles pudemos fazer nosso trabalho de cartografia e inserir
no mapa do Brasil as diversas propostas que foram aproveitadas pelos colegas. Quero ressaltar
aqui também mais uma coisa da maior importância e significação: a contribuição valiosíssima
do Dr.José Queiroz Campos assessor do Senado
. Federal, ora auxiliando a Constituinte, esta Subcomissão e particularmente este Sub-relator, que
incansavelmente, dia e noite, madrugada adentro,
realizou um trabalho brilhante no que conceme
à elaboração do texto do nosso projeto, nos pareceres inerentes a esse texto. Sem esses pareceres
e essa assistência, não chegariamos a um bom
trabalho. Sem a assistência dos técnicos do IBGE
e do lncra e sem o apoio da nossa secretaria
e do Dr. José Queiroz Campos, e sobretudo sem
o apoio de V.Ex- e dos ilustres Pares, não teríamos
chegado a este trabalho. Muito obr;igado.

Anteprojeto. Parecer do Relator:
Convocada pelas pressões dos diversos segmentos da sociedade, a Assembléia Nacional
Constituinte atende ao clamor por mudanças profundas e urgentes na vida e na organização nacional, elaborando uma Carta Magna digna do seu
desenvolvimento.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, uma questão de ordem. O prazer que
temos de ouvir o Sr. Relator não nos impede,
entretanto, de levantar uma questão que beneficia,
parece-me, o prosseguimento dos nossos trabalhos. Temos todos os avulsos relativos ao relatório, ao parecer e ao anteprojeto apresentados pelo
Sr. Relator, de maneira que gostaria de sugerir
que fosse dispensada a sua leitura, pedindo, entretanto, ao Sr. Relator que destaque, para comentários da Subcomissão, aqueles pontos que lhe
pareçam essenciais no encaminhamento do seu
raciocínio e das posições por ele tomadas em
relação ao anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Parece-me que V. Ex- deseja que seja dispensada
a leitura do relatório, mas gostaria que o Relator
procedesse à leitura do anteprojeto.
O SR. CONSmUINTEJOSÉ TEIXEIRA -Aos
comentários, porque o outro projeto também
consta dos avulsos. Não é verdade?
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Desejaria V. Ex-" que fosse lido o anteprojeto, tão-somente?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA Não. Repito minha sugestão, Sr. Relator: que ao
invés da leitura, fossem feitos por V. Ex' apenas
destaques e comentários a respeito de passagens
consideradas relevantes para o entendimento do
texto.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Certo.
Então passo a destacar do texto alguns trechos.
No exame das sugestões:
Totalizando 185 sugestões - o que revela o
interesse demonstrado pela matéria - abrangentes de todo o Capítulo "Dos Estados", nas normas
gerais e disposições transitórias e finais - foram
acolhidas 124 proposições, rejeitada 36, e 25 redistribuídas a outras Subcomissões.
Antecipando os trabalhos de exame das indicações, a Subcomissão realizou oito audiências públicas, conforme demonstrativo, e uma missão
extema à cidade de Imperatriz.
ASubcomissão recolheu também subsídios de
constitucionalistas, particularmente de Rosah
Russomano, Osny Duarte Pereira e José Alfredo
de Oliveira Baracho, seguindo os lineamentos da
Proposta Afonso Arinos, apreciada e acolhida em
grande parte pela nossa Subcomissão.
Na elaboração do texto de todo o capítulo "Dos
Estados" cuja redação se inicia pelas "Disposições Preliminares", seguidas das seções "00 Poder Legislativo","00 Poder Executivo", "Do Poder
Judiciário" concluída na seção "Do MinistérioPÚblico", introduzimos normas modernizadoras
com que buscamos atender os desejos gerais
de descentralização do poder, de molde a que
esta descentralização repercuta beneficamente
sobre todos os diversos aspectos da vida nacional.
Quanto "As Disposições Transitórias e Finais",
resolvemos submeter aos nossos ilustres Pares
e realização de reformas que, embora tímidas,
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correspondem em parte às expectativas nacionais, quanto à criação de novos Estados (seis).
Aponto o Estado do .Juruá, que abrange a região do Alto Amazonas, do rio Juruá, fazendo
fronteira com o Estado do Acre, com o Peru e
a Colômbia. A criação do Estado do Tapajós, com
o desmembramento de área do Pará. Para o Estado do Juruá houve desmembramento apenas do
Estado do Amazonas. O Estado do Tapajós
abrange toda a região do Trombeta, à esquerda
do Amazonas - é a região do Tapajós - e à
direita do Amazonas forma o Estado do Juruá,
desmembrado do Estado do Pará. O Estado do
Tocantins, nessa velha e conhecida proposta,
com desmembramento apenas do Estado de
Goiás. O Estado do Maranhão do Sul, uma antiga
luta, hoje liderada pelo Constituinte Davi Alves
SIlva,no sul do Maranhão, com desmembramento desse Estado. Daí passamos para o Estado
de Santa Cruz,uma antiga luta liderada pelo Constituinte Fernando Gomes, com o desmembramento da parte sul e oeste da Bahia, dividindo-se
com Goiás e Minas Gerais. Há, também, a última
proposta, aprovada, do Estado do Triângulo, com
desmembramento apenas de área de Minas Gerais. Essa proposta é de autoria dos Constituintes
Chico Humberto, Homero Santos e outros ilustres
companheiros, além de ser subscrita e encaminhada por mais de vinte Câmaras Municipais e
pelo Prefeito de Frutal. Tivemos elevados à condição de Estado os Territórios de Roraima e Amapá,
pois desejávamos contribuir para a eliminação
dessa figura esdrúxula, de intervenção descabida,
em áreas dos Estados, forma que o Poder Central
sempre encontra para intervir em áreas de Estados; cria Territórios. Portanto, extinguimos da vida
nacional essa figura esdrúxula de Terntóríos, e
pela nossa Subcomissão não poderemos estatuir
normas que regulem essa atividade. Se eu pudesse fazer isso, tena sugerido que só em caso emergencial, de relevante interesse para a segurança
nacional, ou problema social agudo, poderíamos
criar Territórios federais, assim mesmo por um
período de cinco anos. Se dentro desse período
houver condições de emancipação, erige-se em
Estado a área transformada em Território Federal
ou ela se reincorpora ao Estado do qual foi retirada. Com relação ao Território Federal de Fernando de Noronha, tivemos a sua extinção e reíncorporação dessa ilha a quem realmente tem todo
o direito de pleiteá-Ia, o Estado de Pemambuco.
Essa proposta foi assinada pelo Constituinte Mau·
rício Corrêa, e o Constituinte José Carlos Vasconcelos, respeitando essa iniciativa, não quis apresentá-la, solidarizando-se com ela numa demonstração de desarnbíção, de solidariedade para com
seu colega. Mas a esta Subcomissão, por mais
de trinta vezes, S. Ex' trouxe argumentos que levaram o Relator a se convencer da justeza da causa,
incorporando com toda a satisfação a sua proposta, que submete hoje à esta Subcomissão.
Há propostas que não foram contempladas
. com a aprovação do Relator; podemos destacálas como justas, mas por determinadas razões
não foram apreciadas. Nesse caso está a apresentada pelo Constituinte José Fernandes, defendida
com empenho pelo Dr, Marlan, ou seja a criação
do Estado de São Francisco. E por que não
estudamos essa proposta de modo a aprová-Ia?
Porque tem precedência sobre ela a apresentada
pelo Constituinte Femando Gomes. E a área proposta pelo Dr. Marlan, via Constituinte José Fer-
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nandes, sobrepõe-se, em parte, à área do projeto
do Constituinte Fernando Gomes. Assim, não poderíàmos ter pontos conflitantes no nosso relatório, e demos o direito de preferência, conquistado,
à proposta do Constituinte Fernando Gomes.
Há outra proposta relativa ao Estado de São
Francisco, que, envolve tão-somente área da Bahia, como é o caso da apresentada pelo Constituinte José Fernandes, que se refere apenas ao
desmembramento de área da Bahia, formando
o Estado de São Francisco apenas com área desmembrada desse Estado.
Temos a proposta apresentada pelo movimento Pró-Criação do Estado de São Francisco, encabeçado com muito ardor, com muita competência, pelo DI'. Expedito Mendonça. A criação desse
Estado envolve áreas de dois Estados. Desmembraríamos áreas de Minas Gerais e da Bahia. Superpunha-se à área prevista nesta proposta a do
Estado de Santa Cruz, iniciativa do Constituinte
Fernando Gomes, e a área do Estado de São
Francisco, na proposta do Constituinte José Fernandes, inspirada pelo DI'. Marlan.
-1'Ião contemplamos, também,'as propostas que
.objetivavam a criação do Estado do Meio Oeste.
Esse Estado, que envolveria Brasília, com desmembramento de área dos Estados de Minas Gerais e Goiás, é um assunto muito complexo, pois
envolve área do Distrito Federal e iria mexer muito
na estrutura político-administrativa já criada. Haveria, na realidade, uma movação que levaria a
conceítuações diferentes' das adotadas para que
se estabelecesse a atual estrutura político-administrativa do País - o mapa geopolitico, principalmente, Tivemos, ainda, uma proposta que prevê
a criação do Estado do Araguatins, envolvendo
áreas de Goiás e Pará. Esta também deixou de
ser contemplada com a aprovação do Relator,
pois envolve áreas de dois Estados. O assunto
não foi muiltodebatido, como deveria, e não poderemos, também, aquilatar se seria de interesse
da população. No caso de Goiás, eu lhes assegum, com a vivência dos problemas, pois sou
representante majoritário, essa proposta não se
coaduna com as aspirações populares da minha
área Quanto ao Pará, não ouvi manifestação favorável e nem contrária.
Ainda existe uma outra proposta com relação
à criação de Estados, em que o autor prevê que
todIas as capitais com população acima de quinze
milhões de habitantes, seriam transformadas em
Estados. Pareceu-me uma proposta que precisaria ser melhor examinada. O Relator entende
que, nesta hora, cumpre-nos analisar aquilo que
corresponde efetivamente ao desejo de mudança
da população. A Constituinte, no meu entendirnento, deve procurar tirar o povo dessa profunda
decepção em que se encontra, em relação ao
presidencíalísmo, que se exauriu pela omissão,
pela falta ele objetividade nas suas decisões, e
até aqui não atende, não corresponde às maiores
aspirações da Nação brasileira.
O regime presidencialista, ao longo do tempo,
vem-se colocando como que em cima do muro,
isto é, deixando de enfrentar os grandes desafios,
deixando de resolver grandes questões, deixando
de levar à frente reformas que a Nação reclama
desde os pnimórdios do Império, haja vista o mapa
geopolítico do Brasil.
A rigor, podemos dizer que o Brasil ainda é
o mesmo do tempo do Império, nada mudou.
Veliflquem 'os nobres companheiros que, quando

se eleva um Distrito à condição de Municipio,
esse fato, em um, dois ou três anos, repercute
tão beneficamente em toda a área do antigo Muni·
cipio que melhora a qualidade de vida das suas
populações. Então, no Estado aconteceria a mesma coisa. Com a criação de novos Estados conseguiríamos, no mínimo, mais parceiros para cerregar o difícil andor da Federação brasileira. Os
ombros dos atuais, poucos e reduzidos, parceiros
que carregam o andor da Federação brasileira
já estão cheios de calos e hematomas. Precisamos de mais parceiros no labor produtivo e benéfico da exploração das nossas riquezas potenciais,
que têm de ser transformadas para que o povo
viva melhor. A transformação dessas riquezas potenciais só pode ser feita com a presença do Govemo nas vastidões territoriais do Brasil que com
ela não contam.
Ulysses Guimarães, ao referir-se ao Estado de
Tocantins, teve uma presença e uma frase muito
felizes, quando disse: "Sou favorável, porque entendo que onde está o homem deve estar a admínistnação."
Exato. Onde está o homem tem de estar o
Governo.
Junuá é uma área onde há riquezas imensas,
como petróleo, gás, que, aliás, já estão sendo
exploradas, pois já se constatou a sua presença.
Mas como fazer a exploração dessas riquezas sem
governo? Não é possível, porque se somente o
setor de exploração mineral for para lá, vai ficar
o buraco e a população não será assistida. Nesse
caso, é necessário ir o governo no seu conjunto.

É preciso ser criado o governo regional para
que a exploração das riquezas seja feita ao mesmo
tempo em que elas vão sendo repartidas com
as populações locais, para que aufiram e tirem
proveito dessas riquezas, e que não fiquem s6
com os buracos, como vem acontecendo desde
os tempos do Brasil-Colônia.
De forma que, também no que conceme a outras propostas, procuramos inserir no texto constitucional - ora nas Normas Gerais; Ora Nas Disposições Transitórias e Finais - critérios que venham a dirimir determinadas dúvidas.
Os limites de fronteiras, hoje, é questão que
ocupa populações e governos, uns em confronto
com os outros. Não se tem quasetempo de trabalhar neste País. O Brasil está virando um conflito
generalizado por falta de decisões.
A nova Constituição, no que nos cabe e, acredito, no que cal:>e aos demais companheiros integrantes das outras subcomissões, trará, sem dúvida alguma, os meios para se decidir questões
nacionais que estão aí, para serem resolvidas, há
séculos e que aOigem sobremaneira o nosso povo.
Entendemos que o Governo deve ser exatamente o instrumento de realização do povo. Se
não for assim, não é preciso govemo. Se não
for um instrumento de bem-estar para melhorar
as condições de vida, para fazer o País progredir,
para promover as reformas, as mudanças e para
estabelecer as condições de vida a que o povo
tem direito, merece e pode ter, então não é necessário governo.
Assim, espero que esta subcomissão possa dar
uma contribuição para resolver esse estado de
coisas até aqui imperante. E que ao final dos
nossos trabalhos possamos mostrar que a tônica
hoje é a descentralização, é a modernização, é
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a democratização deste País. Esses desejos prevaleceram neste relat6rio da subcomissão.
Estamos procurando fixar critérios, que visam
à democratização à modernização, e à melhoria
da qualidade de vida do povo brasUeiro, integrando essas vastidões territoriais ao processo de desenvolvimento nacional e estabelecendo um pacto social, um contrato social maior, que mostre
ser o Brasil uma grande e modema Nação, uma
sociedade democrática, pluralista, sobretudo solidária, soberana e justa.
De forma que, emintentes Pares, são estas as
considerações que desejava fazer. E, de acordo
com a forma sugerida pelo nobre Constituinte
José Teixeira, destaquei aqueles pontos que me
pareciam mais importantes no nosso relatório e
no anteprojeto que nele se insere. Mas entendo
que através de interpelações, poderia levar esclarecimentos a quem julgar necessário, não obstante o relatório. E, ao mesmo tempo, como está
fixado no relatório escrito, quero dizer da pouca
condição de tempo para análises, não somente
das diversas sugestões dos Constituintes e de entidades dos diversos segmentos da sociedade, mas
também de tudo o que foi resultado das exposições e dos debates das audiências públicas realizadas e também das reuniões ordinárias que a
nossa subcomissão levou a efeito.
Assim, Sr. Presidente, meus nobres Pares, coloco-me à disposição dos eminentes Pares para
qualquer explicação que for julgado necessária.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Srs, Constituintes, V. Ex-" ouviram o relatório, as
referências do nobre Relator ao seu trabalho e
ao seu anteprojeto. De modo que darei a palavra
a qualquer de V. Ex" que quiser pronunciar-se.
Quero lembrar que, na forma regimental, teremos
cinco dias para discutir e apresentar emendas
ao trabalho do nobre Relator. Estamos ganhando
quase 48 horas, porque já estamos - pelo menos
nós, os membros da Subcomissão - de posse
do trabalho. Então, do dia 14 até o dia 19 deveremos estar discutindo e, ao mesmo tempo, apresentando emendas ao anteprojeto, nos termos
do dispositivo por mim já mencionado: § 1Q do
art. 17, que diz:
"§ 1o O anteprojeto será distribuído, em
avulsos, aos demais membros da Subcomissão para, no prazo dos 5 (cinco) dias seguintes, destinados à sua discussão, receber
emendas."

Então, teremos cinco dias para proceder a discussão e cinco dias para o oferecimento das
emendas. Isso não impede que nesta reunião
apreciemos - os que assim desejarem - com
antecipação, o trabalho do nobre Relator, conquanto a discussão propriamente dita da matéria
só deverá ser iniciada depois de decorridas as
48 horas, ou seja, a do dia 17 até o dia 19.
O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Sr. Presidente, o Relator, como disse a V. Ex", coloca-se
à disposição da Subcomissão desde já. V. Ex'
sempre conduziu esta Subcomissão de forma que
ela tivesse o maior rendimento nos seus trabalhos.
E esse espírito de trabalho de V. Ex" criou, realmente, um clima favorável. Então, nós nos colocamos à disposição de V.Ex" para receber emendas
e ir desde logo estudando-as. Não há problema
algum. A partir de hoje o Relator as recebe com
imenso prazer, sem ferir o Regimento. Isso, abso-
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lutamente, não vem ferir o Regimento. A Assembléia Nacional Constituinte pode tudo o que não
for ilegítimo. E ilegítimoé aquilo que sofrer contestações justas, porque estas devem ser levadas
sempre ao exame de quem de direito. De forma
que, o trabalho é aberto, vamos receber todo tipo
de proposta, porque o Relator, como dizia, teve
muito pouco tempo, dado o tumulto que se estabeleceu. V. Ex' viu que, mesmo naqueles dias
que tínhamos para nos debruçar sobre as diversas
propostas, fomos convocados - V. Ex' e eu para reuniões que, no entanto, não tinham tanta
urgência, mas que outros setores entenderam que
eram urgentes. Foram reuniões de Comissões
que têm pela frente dois, três meses de prazo,
ou de cúpulas, que têm outros prazos para a decisão de determinadas questões. No entanto, perdemos mais de um dia com essas reuniões. Então,
além de erros e de limitações intelectuais, há também omissões do Relator em função do tempo.
E esses erros e omissões poderão ser corrigidos
pelos ilustresPares, já que agora teremos diversos
dias para analisar melhor as propostas, nos debruçarmos sobre elas e reconsiderar determinadas
questões que nos foram apresentadas antes ou
novos aspectos que venham a ser colocados pelos membros da Subcomissão e pelos Constituintes em geral.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Bem, V. Ex" ouviram o nobre Relator. O que não
podemos é reduzir o prazo de cinco dias, mas
nada impede que a partir de hoje à tarde, os que
assim o desejarem, já a título de colaborar, ofereçam as suas emendas.
O SR. CONSmUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) V.Ex' tem a palavra.
O SR. CONSmUINTE FERNANDO GOMES
Gostaria de saber se os cinco dias do prazo
são a partir de hoje ou a partir de amanhã.

-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)O prazo termina no dia 19, de acordo com o
organograma aprovado pela Mesa e pela Comissão de Sistematização. Então, teremos até o dia
19 para discutir e oferecer emendas.
O SR. CONSmUINTE FERNANDO GOMES
- Muitoobrigado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, uma questão de ordem. Durante esses
dias, de hoje até o dia 19, pretende V. Ex' convocar
a Subcomissão para debater questões gerais do
anteprojeto?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Recebemos agora o trabalho e acredito até que
muitos dos Srs. Constituintes estão também recebendo relatórios apresentados em outras Subcomissões. Mas no que nos diz respeito, queremos
submeter a decisão à Subcomissão. Gostariamos
de realizara nossa primeira reunião já no dia 14,
às 10h. Recebemos agora o trabalho, vamos proceder ao seu exame, e os que quiserem já irão
apresentando as suas emendas. A nossa primeira
reunião, portanto, seria no dia 14, às 10h, para
discussão - inclusive, se concordar o nobre Relator, iremos não só discutindo o projeto, mas também as emendas que forem sendo apresentadas.

O SR.RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Presidente, o Relator está de acordo. O espírito é
este e faremos tudo o que for de entendimento
de V. Ex' e dos nobres companheiros para que
esses trabalhos tenham o melhor rendimento
possível. É uma grande satisfação para nós.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Realizaríamos as nossas reuniões do dia 14 ao
dia 19, diariamente, às 10 h da manhã, para discutirmos, se for possível, até artigo por artigo. No
período de 14 a 19 - 14 é quinta, 15 é sexta,
16 é sábado, 17 é domingo, e teríamos 18 e
19. Não sei como irão proceder as outras subcomissões, mas como temos prazo antes e depois,
se a Subcomissão concordar não teremos reunião no sábado e no domingo, mas mesmo nesses dias haveria aqui um plantão para recebimento de emendas.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)Pois não.
O SR. CONSmUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, encaminhei um oficio à Subcomissão, na semana passada, fazendo um convite
para uma reunião igual às que já realizamos em
dois Estados. Estívemos em Goiânia, na semana
atrasada, participando da reunião da Assembléia
Legislativa, e no dia seguinte tivemos outra reunião, em Imperatriz, no Maranhão, quando discutimos sobre aquele Estado. E eu havia feito um
convite para esta Subcomissão fazer também
uma reunião em Itabuna e Uhéus, duas cidades
irmãs, na próxima sexta-feira. Peço a V. Ex' que
coloque em votação o convite,porque já consegui
até o avião para levar a Subcomissão. Vou até
ler o roteiro de como seria a viagem. Sairíamos
daqui na sexta-feira,dia 15 - falta apenas confirmar o horário, se às 12h30 ou às 14h, dependendo tão-somente de acordo com a FAB num avião Brasília, direto para Uhéus. Chegaríamos lá às 16h, porque são duas horas de vôo.
Uma parte iriapara o hotel, uma parte ficariahospedada na Ceplac, perto de ltabuna, e às 20h
teríamos uma reunião na Câmara de Vereadores
ou num local chamado Câmara Pequena, pois
há muitas pessoas querendo participar dessa audiência pública. Talvez tenhamos que mudar de
local - estamos dependendo de confirmação.
Ficaremos na Câmara de Vereadores, ou, então,
em outro local que comporte mais pessoas, para
uma grande discussão, talveznum clube ou num
colégio.Após a reunião do dia 15, à noite teríamos
também um jantar. No dia 16 a subcomissão
visitaria a indústria da Nestlé em ltabuna, que produz seiscentos millitrosde leitepor dia e quarenta
toneladas de cacau por ano; visitaríamos ltabuna,
depois de passarmos pela Ceplac, órgão da lavoura cacaueira, a Fespi e, em seguida, Centro industrial de Ilhéus e o Porto Intemacional. Almoçaríamos às 13h, em Ilhéus, e às 15h do sábado
teríamos uma outra reunião em Ilhéus, debates
com todos os prefeitos e lideranças de todo o
novo Estado de Santa Cruz, evidentemente até
a noite, E encerraríamos aí a primeira tarefa
No dia 17 - quem trabalha merece descanso,
porque é um domingo - faríamos um passeio
de turismo às praias de Ilhéus e ltabuna; almoçaríamos às 14h e, em seguida, pegaríamos o avião
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de retorno a Brasília, chegando aqui ainda no
domingo à tarde.
Reiteroo convite a esta Subcomissão, pois não
quero que V. Ex" votem pela criação do Estado
de Santa Cruzsem conhecer a realidade da situação e da região - isto é muito importante. Espero
que o nosso Relator considere essa proposta, já
que está dando pareceres a respeito desses projetos de criação de Estados, e também porque haveremos de ir a outros Estados. Quero lembrar
que temos ainda, além da Subcomissão, que passar pela Comissão, pela Sistematização e pelo
Plenário. Portanto, acho que devemos ir a todos
os Estados para conhecer de perto os problemas
dessas regiões. Por isso, Sr. Presidente, reitero
esse convite, esperando que a Subcomissão, que
já foi a dois Estados, possa também ir ao sul
da Bahia, porque tenho certeza de que V. Ex'"
voltarão de lá com outra imagem daquela região
e de qual é, realmente, a nossa proposição em
relação ao Estado de Santa Cruz.
Este é o meu convite e espero que seja aceito.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Os Srs. Constituintes ouviram o convite do nobre
Constituinte.Temos, de acordo com o cronograma do dia 14 até o dia 19, discussão e oferecimento de emendas. Se prevalecer o entendimento de que devemos nos reunir nos dias 14 e 15,
pela manhã - dia 15 é sexta-feira- e o Constituinte Fernando Gomes está reiterando o convite
para sairmos de Brasília na sexta-feira à tarde...
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sairíamos daqui após o almoço, para não atrapalhar os nossos trabalhos na Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)Teríamos, então, a nossa reunião e passaríamos
sábado e domingo no sul da Bahia, retomando
na segunda-feira para a nossa reunião da Subcomissão.
O SR. CONSmUINTE FERNANDO GOMES
- Voltaríamos domingo à tarde.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Segunda-feira pela manhã estaríamos aqui. Agora, não podemos, porque o Regimento não permite, realizar reunião de audiência pública. Seria
apenas uma visita para tomarmos conhecimento
da realidade, e não para uma reunião destinada
à audiência pública, pois já esgotamos o número
permitido.
De modo que, reiterado o convite, gostaria de
ouvir o nobre Relator e os Srs. Membros desta
Subcomissão.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Presidente, o Relator entende ser do nosso dever
analisar todos os aspectos das propostas feitas
a esta Subcomissão.
Na realidade, o Relator já conhece a área que,
na proposta do Constituinte Femando Gomes,
será transformada no Estado de Santa Cruz; conhece da viabilidade econômica e do desejo da
sua população, mas conhece sem ter estudado,
no local, todos esses aspectos que S. Ex' magistralmente coloca na sua proposta. Agora, conhecer sem ter estudado a possibilidade de emancipação da área é uma coisa e analisar as propostas
já objetivando essa emancipação é outra. Acho
que a visitaserá benéfica, embora não possamos
mais realizaraudiências públicas. Mas nada nos
impede ouvir, como pessoas que decidem uma
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questão - e nós decidimos no âmbito, da Subcomissão. Vamos ter que adotar posições, vamos
ter que decidir. Acho que será benéfica a visista
sob esse aspecto. Não há nada que nos impeça
de ir, apesar dos nossos compromissos nesta
Subcomissão, porque realizaremos a reunião da
sexta-feira às 10h da manhã, almoçaremos normalmente e poderemos viajar à tarde. Além do
mais, é uma visita, uma missão externa, cada
Constituinte terá que decidir se acha conveniente
ou não aceitar o convite que o Constituinte Fernando Gomes nos faz. Sou favorável à missão
externa, conquanto ela se inicie por volta das
14h30, que o nosso embarque seja em tomo desse horário, porque chegaríamos lá na parte da
tarde e, assim, teríamos tempo de deixar tudo
orqanízado, na nossa Subcomissão, mantendo
um plantão, inclusive para esses dois dias - sábado e domingo - para receber as emendas que
os Colegas queiram apresentar. Não haverá prejuízo com aiviagem; pelo contrário, haverá ganho.
É o parecer do Relator em relação a essa questão.
O SR. ~RESIDENTE (Chagas Rodrigues)Em discussão a matéria.
O SR. CONSTITUINTE HILÁRIO BRAUN Gostaria de' colocar aqui a necessidade de visitarmos, não só o Estado de Santa Cruz, como os
demais Estados que pretendem a sua emancipação. De um lado, como muito bem colocou
o Sr. Relator, teremos subsídios para tomar decisões. Apesar de a maioria dos elementos necessários já terem sido colocados, as audiências públicas realizadas em Goiânia e Imperatriz nos forneceram informações mais do que dispúnhamos
até então.
Entendo que também deveríamos realizar audiências públicas nessas demais regiões emancipadas, corno nos casos de Santa Cruz, do Triãngullo Mineiro, do Tapajós e do Juruá. Não acaba
na instância da Subcomissão o trabalho de contato com essas regiões. Temos ainda as seguintes
fases: a da Comissão, a da Comissão de Sistematízação e, depois, a do Plenário. E para que possamos estar devidamente instruídos, principalmente
para últimas etapas, deveremos ouvir a comunidade, a sociedade, como um todo, dessas regiões.
Por isso, deixo aqui a proposta de que esta Comissão realize audiências públicas nesses quatro novos Estados, que estão em fase de emancipação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Os Srs. Constituintes ouviram a sugestão do nobre Constituinte HilárioBraun, que deseja um contato, um dláloqo. Talvez fosse melhor não usarmos o termo "audiência pública". Poderíamos travar contatos com as associações e com as pessoas, ouvindo-as. Enfim, seria uma visita a título
de tomar conhecimento da área, do pensamento
das pessoas, sem usar o termo "audiência pública", no sentido formal do mesmo. Esta é a minha
sugestão,
A matéria continua em discussão.
Concedo a palavra ao Constituinte Femando
Gomes.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
_ Sr. Presidente, parabenizo-o pela sua inteligência, quando apenas modifica o termo "audíêncill pública" para reunião. O mais importante,
acredito, é que possamos atingir nosso objetivo,
qual seja, ltomarmos conhecimento das coisas,

ouvindo as lideranças e o povo. O debate que
teremos em ltabuna, espero, não será como o
que tivemos em Goiânia e em Imperatriz, onde
apenas os Deputados participaram. O povo também tem que falar, assim como as entidades de
classe, 05 Vereadores, os Prefeitos. O povo repito - também tem que se expressar.
O SR. CONSTITU[NTEHILÁRIO BRAUN -Nobre Deputado Fernando Gomes, gostaria de aparteá-lo apenas para dizer que as sugestões e as
colocações das comunidades devem estar registradas nos Anais da Assembléia Nacional Constituinte. Por isso, Sr. Presidente, insisto em que
sejam realizadas audiências públicas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) A letra regimental diz que as audiências públicas
são de no mínimo cinco e de no máximo oito.
Poderíamos, então, realizar reuniões públicas,
atingindo, desta maneira, 05 mesmos objetivos,
sem ferir a letra do Regimento, que dá o limite
máximo para as audiências públicas. Assim os
objetivos seriam atingidos, da mesma maneira.
O trabalho do nobre Relator, iremos discuti-lo
a partir da primeira reunião, no dia 14. Mas parece-me que agora a matéria mais importante é
justamente a que diz respeito às visitas. Mas os
companheiros que se quiserem pronunciar sobre
o relatório, sobre o anteprojeto, poderão fazê-lo.
Concedo a palavra ao nobre Relator, pela ordem.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Para
dirimir de vez essa questão relativa às missões
externas que venhamos a realizar, o Relator deixaria a seguinte proposta: seriam realizadas missões
externas em todas as áreas relativas às propostas
criadoras de novos Estados, dividindo-se a Comissão em grupos, sendo que 05 colegas poderiam escolher as áreas que gostariam de visitar.
Acredito que poderíamos ir todos ao futuro Estado de Santa Cruz. Acredito que, em seguida, grupos de três parlamentares ou mais poderiam se
dirigir a Carauari, futura capital do fututo Estado
do Juruá; a Santarém, futura capital do futuro
Estado do Tapajós, como também às cidades
mais importantes do futuro Estado do Triângulo
Mineiro, caso 05 autores das propostas ou as partes interessadas acharem conveniente se fazerem
ouvir pela Comissão. Fica, então, esta proposta.
Quanto aos acertos, seriam feitos depois, elaborando-se um roteiro dessas missões externas, em
entendimento que manteríamos com os colegas
interessados em delas participarem.
O SR. CONSTITU[NTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, ainda no sentido de discutirmos
esta matéria, estenderia o convite às senhoras
dos Constituintes que desejassem participar de qualquer maneira, será uma oportunidade de
elas participarem, ao invés de ficarem presas em
um apartamento em Brasília. Mesmo que o avião
já esteja com todos 05 lugares ocupados, sei que
há um avião de carreira da VASPque sai de Brasília às 8:15h da manhã - elas poderiam ir com
a rnmha senhora - chega em Salvador às 10:00h,
sai de Salvador às 11:00h e chega em Ilhéus às
11:30h. Chegariam lá, digamos, às 4h da tarde.
Elas retornariam também no domingo, tomando
o avião das 17:45 h para Salvador; lá pegariam
o avião das 19 h para Brasília e aqui chegariam
às 20:40 h. Esta é uma maneira de as senhoras
dos Constituintes participarem. Mesmo que não

haja lugar no mesmo avião, que nos levará, haverá
esta outra possibilidade delas fazerem essa viagem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Parece-me, também, que este é o desejo da Subcomissão, qual seja, visitar o maior número possível de regiões. Temos, no entanto, que verificar
o calendário para nos certificarmos se essas reuniões se harmonizarão com as que virão a ser
realizadas posteriormente nesta Subcomissão, e
assim por diante. Parece-me que este é o desejo
da Subcomissão, qual seja, o de atender ao maior
número possível de reuniões. Gostaria que os Srs.
Constituintes se manifestassem a respeito deste
assunto. Já temos duas colocações sobre se a
Subcomissão deve ou não ir ao futuro Estado
de Santa Cruz.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Valmir
Campelo.
O SR. CONSTITUINTEVALMIR CAMPELO Sr. Presidente, primeiro, gostaria de transmitir ao
nobre Relator Siqueira Campos os meus parabéns
pelo brilhante trabalho que apresenta. Eu, particularmente, tenho estado em contato com outras
Subcomissões na busca de outros relatórios, e
estou tendo a felicidade de, na minha própria Subcomissão, ter, em primeira mão, este documento
da maneira como está sendo apresentado. Como
disse V.Ex-o nobre Constituinte Siqueira Campos
teria o prazo de 72 horas para apresentar um
modelo na forma de avulso. Hoje, ele teria que
ler este modelo em forma de rascunho. Mas o
nobre Relator antecipou-se.
Não poderia deixar, também, Sr. Presidente, de
dizer, nesta primeira etapa que estamos vencendo, da satisfação, da convivência amiga e saudável que estamos tendo aqui com todos os nossos
companheiros Constituintes. [550 colaborou muito para que V. Ex- tão bem nos liderasse durante
esta primeira etapa.
Parabéns também a todos 05 componentes da
nossa Subcomissão, aos funcionários administrativos, desde o mais humilde servidor até o mais
graduado. Se Deus quiser, venceremos as outras
etapas que nos faltam, para que a nossa Subcomissão dos Estados possa dar um exemplo de
integração e de competência, como até então
se vêm desenvolvendo os nossos trabalhos.
Referindo-me ao convite do nobre Constituinte
Femando Gomes, penso que devemos ir não só
ao futuro Estado de Santa Cruz, porque também
comungo da idéia de visitarmos todos os outros
futuros Estados. A nossa ida não traz nenhum
ônus para o Estado, para a Câmara dos Deputados. Acredito que precisamos estar bastante familiarizados com o assunto, porque no plenário, nas
discussões finais para as votações, seremos sabatinados - e muito. Precisamos conhecer muito
sobre a região, pois somos responsáveis por esta
Subcomissão e muitos nos indagarão o porquê
da criação do Estado do Juruá, e não temos ainda
muitas informações e argumentos para defender
o que desejamos ver aprovado em primeira linha,
em primeira mão, aqui na Subcomissão. Acredito
que o máximo possível de companheiros Constituintes deve comparecer aos demais locais, até
mesmo como uma forma de prestígio não só
para a Constituinte, mas também em respeito às
demais regiões que estão sendo propostas para
a criação desses novos Estados.
Eram estas as minhas palavras.
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o SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Presidente, quero agradecer ao Constituinte Valmir
Campelo pelas suas manifestações. Lembro, também, que só conseguimos essa publicação em
prazo record devido não só à entrega do relatório,
para o que tivemos a colaboração da nossa Secretária D. Maria Inês, do nosso corpo de auxiliares,
mas também, especialmente neste aspecto, do
Secretário da Comissão da Organização do Estado, Édson Nogueira da Gama, do funcionário da
Secretaria Geral da Constituinte Mozart Viana de
Paiva e, obviamente, da Gráfica do Senado, que
com tanta rapidez colocou em nossas mãos esta
separata do relatório. Se não fossem esses servidores eméritos da Constituinte e do Congresso
Nacional não conseguiríamos, absolutamente,
chegar à apresentação do relatório dentro do prazo e à sua publicação em avulso.
Quero agradecer ao Constituinte Valmir Campeio a sua sugestão. O Relator está de acordo
com a proposta de S. Ex': devemos ir às regiões,
é um dever nosso ouvir o povo para elaborarmos
uma Constituição que reflita as aspirações nacionais.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)Tem a palavra o nobre Constituinte Nabor Júnior.
O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR- Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, preliminarmente,
desejo apresentar ao ilustre Relator, Constituinte
Siqueira Campos, minhas congratulações pelo
trabalho que está apresentando a esta Subcomissão, depois de examinar exaustivamente todas
as matérias encaminhadas à Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte, fruto da apresentação das
propostas dos Constituintes. É um trabalho alentado, onde S. Ex' procura analisar em profundidade todas as propostas e conclui pela apresentação desse parecer, que culmina com a proposta
de criação de vários Estados-membros da Federação.
Em segundo lugar, quero também emprestar
meu apoio pela proposta ao Constituinte Hilário
Braun que formulou no sentido de que a Comissão, ou membros dela, visite todas as áreas que
se propõe transformar em novos Estados-membros da Federação - não só à sede de algumas
dessas áreas futuros Estados, pois pode haver
algumas disputas pela condição de sede desses
novos Estados. No caso específico do futuro Estado do Juruá, que conheço razoavelmente, há uma
situação toda peculiar, porque está situado entre
dois grandes vales: o Vale do Solimões, abrangendo os Municípios de Benjamim Constant, Santo Antônio do Içá, Atalaia do Norte e outros; e
o Vale do .Juruá, abrangendo os Municípios de
Caramari Gírunepé. Envira, Ipixuna e outros. A
comunicação entre esses Municípios é apenas
fluvial ou via aérea, sendo que a região do Solimões é muito mais desenvolvida do que a região
do Juruá. Assim, pode ocorrer o fato de as populações desses Municípios situados no Solimões reivindicarem que algum desses Municípios seja a
sede do Estado do Juruá, enquanto, certamente,
as populações dos Municípios do Vale do Juruá
também poderão reivindicar que a sede seja em
Caramarí ou em Eirunepé. No caso específico
do futuro Estado do Juruá, sobre o qual falo com
conhecimento de causa - sobre os outros não
tenho, realmente, elementos para fixaruma posição - haveria necessidade de que a Comissão

ou alguns de seus membros se deslocassem até
o Valedo Solimões, nos Municípios de Benjamim
Constant, Santo Antônio do Içá, Atalaia do Norte,
para ouvir a opinião dos seus habitantes, a fim
de que não se decida aqui, à revelia da sua vontade, onde será a sede do novo Estado. Nesse caso
o com certo conhecimento de causa, porque morei na região, que é vizinha ao meu Estado do
Acre. Deixo a critério dos outros companheiros
fazerem sugestões idênticas com relação aos outros Estados cuja criação está sendo proposta
pelo eminente Constituinte Siqueira Campos no
seu relatório.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)A palavra continua franqueada para os que quiserem se pronunciar sobre os trabalhos do Relator
e sobre nossa ida à região do futuro Estado de
Santa Cruz.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Tem V.Ex' a palavra.
OSR. RELATOR (Siqueira Campos)-Sr. Presidente, as ponderações do ilustre Constituinte
Nabor Júnior - que conhece muito bem a área,
pois foi Govemador do Acre, representante daquele Estado e da Região amazônica em geral,
há muitos anos, não somente no Congresso Nacional, mas em todos os postos que honrou e
ilustrou na sua jornada já longa, apesar de ser
ele ainda jovem - têm que ser levadas em conta
pelo Relator. O Relator acha muito bom poder
tomar sua decisão conhecendo profundamente
as questões e propostas que lhe forem apresentadas, além dos diversos aspectos da realidade
local e regional. Realmente, na proposta que havíamos feito na condição de Presidente da Comissão da Redivisão Territorial e Política Democrática, que há dez anos realizou um trabalho na
Câmara, escolhemos Eirunepé como capital para
o Estado de .Juruá, e previamos a criação de um
outro Estado no Alto Amazonas, lá no Sollrnões,
porque entendíamos áreas diferentes. Ocorre que
o autor da proposta é representante majontário
daquela região, votando nas duas áreas: do Juruá
e do Solimões. Os argumentos que nos trouxe
nos convenceram de que aquelas duas áreas passam a constituir apenas uma, pois integradas pelos seus interesses, pelos traços que unem a cultura das suas populações, a economia e tudo mais,
e que poderíamos apresentar esses relatórios sem
que estivéssemos abrigando conflitos. É necessário que possamos, no pouco tempo que nos
resta, analisar melhor ainda, antes da aprovação
final, essa sugestão hoje contida no relatório que
apresentamos aqui, para que na conclusão possa
haver melhores critérios quanto à criação do Estado do Juruá. As observações do Constituinte Nabor Júnior são acatadas e acolhidas pelo Relator,
que se coloca à disposição para fazer parte dessas
missões externas onde venham a ser realizadas,
mesmo que isso represente um esforço inaudito
do Relator. Não há problema algum que nos possa impedir de estar presentes nessas áreas, nas
missões externas que possamos realizar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Apenas para um melhor esclarecimento, gostaria
de saber do nobre Constituinte Femando Gomes
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- nossa Secretária também poderia esclarecer
isso - se chegou a haver algum convite do Presidente da Câmara Municipal de Itabuna ou do Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus. Na hipótese de não ter chegado aqui o convite, o nobre
Constituinte nos poderia dizer se a maioria das
duas Câmaras Municipais está de acordo. Gostaríamos de saber isso para nossa orientação.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
- Sr. Presidente, não toquei nesse fato porque
não fizsolicitação para convidá-los, mas o convite
também é do Prefeito de Ilhéus. No caso do Prefeito de ltabuna, não quero colocar na Comissão,
porque é a favor do Estado, mas inimigo político
do Constituinte. Então, as coisas se chocam. O
Prefeito de ltabuna foi eleito por mim. De quarenta
e oito mil votos apurados na última eleição, tive
trinta mil votos. Mas ele rompeu politicamente
comigo, é meu adversárío, mesmo sendo do meu
partido, o PMDB. A Câmara de Vereadores, que
tem onze vereadores do PMDB- o Prefeito tem
três, eu tenho seis e dois são independentes não fiz a solicitação, mas, se for o caso, não há
problema algum. As Câmaras de Ilhéus e de ltabuna passarão automaticamente um telegrama nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)Pedi um esclarecimento e agradeço, porque se
vamos a um Estado - esta é uma sugestão minha - e a duas grandes cidades, que poderiam
ser até duas modestas cidades, acho que deveríamos antes comunicar ao Governador, ao Prefeito
e aos presidentes das Câmaras, pelo menos. Eles
poderiam até considerar uma indelicadeza se chegássemos ao Estado sem que o Governador tivesse conhecimento. Não vamos pedir autorização
ao Governador, vamos comunicar-lhe; também
não vamos pedir autorização, mas comunicar, ao
Presidente da Câmara e ao Prefeito. Acho que
seria o mínimo a fazer. Pensei nisso porque do
programa - V. Ex" está com tanta boa vontade
e com tanto espírito de colaboração - não consta, como houve em Goiânia, uma reunião com
representantes. No caso da Bahia, a reunião seria
com vereadores, não prevista nem em Dhéusnem
em ltabuna. Estamos aqui examinando o assunto.
Se for o caso, a Subcomissão poderá dar sua
colaboração. O que estamos vendo é o nobre
Deputado Femando Gomes, com o maior espírito
público, tratar deste assunto.
V. Ex-' ouviram os esclarecimentos que S. Ex'
deu.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GOMES
-Sr. Presidente, para um melhor esclarecimento.
Se é em fiel análise, e com razão, o Governador
- que é meu melhor amigo, tive uma hora e
meia de conversa com ele ontem no Palácio evidentemente não pode ser favorável ao Estado
de Santa Cruz; sou consciente disso. Na Bahia,
no lado de cá, são dois milhões e oitocentos mil
eleitores; e lá são dois milhões, nessa nossa região. Ele não pode, naturalmente, posicionar-se
favorável à divisão do Estado. É o mesmo caso
de Goiás, do Maranhão e de outros Estados, cujos
governadores não vão querer, é evidente, a divisão. Quanto ao convite, virá da Câmara dos Vereadores, porque a maioria das reuniões vai ser em
Ilhéus. O Prefeito está coordenando toda a infraestrutura, inclusive almoços e jantares, que são
organizados por ele. O jantar de ltabuna eu ia .
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assumir, mas já o Prefeito de Santa Cruz de Cabrália ontem me telefonou e me disse que faz questão
de participar e quer dar um jantar para a Comissão. Lá estarão muitos prefeitos não só do sul
da Bahia, do extremo-sul, mas também do sudoeste da Bahia. É evidente que o lado de cá
da IBahia nâo quer a divisão do Estado, porque
estão dizendo que a região é rica e eles vão ficar
pobres. Mas V. Ex'" verão a realidade: são realmente ricos para produzir, miseráveis e mendigos
para receber. Então, a Bahia do lado de cá não
quer a divisão porque sabe que irá perder um
grande quínhâo, mais de um bilhão e duzentos
milhões de dólares por ano só do cacau. Ninguém
quer perder essa riqueza, é natural. Quanto aos
telex do Prefeito de Uhéus e das Câmaras, até
amanhã estarão aqui.
() SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) A oligem do convite, propriamente, no meu modo
de ver, já que suscitei a matéria, não considero
tão importante, já que V. Ex" é um constituinte.
Mas acho que seria imprescindível, pelos menos,
que comunicássemos aos prefeitos dos municípios que serão visitados. Pelo que V. Ex" disse,
iremos visitar os Municípios de Uhéus e ltabuna.
V. E:.x- falou também em Cabrália?
O SR. CONSmmNTE FERNANDO GOMES
- l'lão, mencionei Santa Cruz de Cabrália dizendo
que o Prefeito quer participar, inclusive oferecer
um jantar à Subcomissão em ltabuna, e o Prefeito
de ltabuna está convidado.
O SR. PFIESIDENTE (Chagas Rodrigues) Então, os dois municípios visitados seriam apenas
llhêus e ltabuna?

o

SR. CONSmmNTE FERNANDO GOMES
- Sim, apenas ltabuna e Uhéus. Mesmo antes
de iir ao plenário, irei convidar alguns constituintes
para irmos ,3 Vitóriada Conquista e talvez ao São
Francisco, digamos, à Lapa, para um debate lá
também. Isso é posterior. O Prefeito de Ilhéus
estará presente, todos os prefeitos estão convidados. Faço isso não só como constituinte e membro desta Comissão, mas como deputado eleito
exclusivamente em minha região com sessenta
e dois mil votos, sem os votos do outro lado da
Bahia, Sou, evidentemente, o deputado majoritárío, o que veio depois de mim teve dez mil votos.
Veja esta Subcomissão como é a minha liderança
nesse novo Estado. Quando fiz a campanha, defendi o Estado de Santa Cruz. Os votos que obtive
foram baseados no futuro Estado de Santa Cruz.
É Isto o que minha região quer. Por isso, pedi
um plebiscilto no meu projeto.
() SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Vejo
aqui, na sugestão de V. Ex", que no dia 15 haverá,
às 20 h uma reunião em Itabuna. Certamente
todos os vereadores estarão avisados e comparecerão a esta reunião.
() SR. C()NSmOlNTE FERNANDO GOMES
Sim. Incllusive toda a Câmara de Vereadores
deverá comparecer. Estou querendo mudar o local, porque a Câmara é pequena para o número
dos que querem ir e que me telefonam. Mas acho
que não vai ser possível, pois não haverá lugar
para todos, e é desagradável colocar as pessoas,
por 2 ou 3 horas, sem condições de conforto.
Estou pensando em conseguir um espaço maior,
com mil lugares, que dê condições para todos

-

se sentarem,

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) -Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) No dia seguinte, às 15:00 h, teremos uma reunião
em Ilhéus, no auditório da CEPLAC.
Então, estas seriam as duas grandes reuniões,
que certamente seriam abertas, dentro do espírito
do que disse o Constituinte HilárioBraun: reuniões
públicas em que cada um manifeste seu pensamento.
O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Sr. Presidente, acho que seria interessante submetermos
à votação se devemos ou não fazer esta missão
externa. Os detalhes da missão externa combinaremos com V. Ex", porque o importante é saber
se iremos no dia 15, às 14h 30 min, ou 15h,
e se voltaremos no domingo, dia 17, às 16h. Este
é o ponto báSICO para que possamos assumir
o compromisso. O resto constitui detalhes que
podemos acertar posteriormente. A comunicação
ao Governador, aos Constituintes da Bahia e às
diversas autoridades é dever da nossa missão,
e isso já não se insere neste contexto da discussão.
São estas as sugestões que o Relator queria
deixar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Os Constituintes que estiverem de acordo com
a nossa ida, mantenham-se como estão. (Pausa.)
Está aprovado.
Também seria interessante que cada um que
pudesse ir - acredito que todos queiram - mformasse à Secretaria, para que esta tenha conhecimento prévio sobre o número provável de Constituintes que deverão ir a Ilhéus e a ltabuna.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) V. Ex"tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, comungo do pensamento do nobre
Constituinte HilárioBraun e do Constituinte Valmir
Campelo no que diz respeito à conveniência de
formarmos nosso próprio pensamento a respeito
da oportunidade de desmembramento de áreas
no Pais. Claro, através de depoimentos longos
e, até mesmo, sintéticos, complementados por
leituras de documentos, poderemos, daqui de
Brasília, formar opiniões a respeito dessas áreas.
Por exemplo, não fomos à área específica proposta para a criação do Estado do Tocantins.
Entretanto, tivemos um proveitoso debate em
Goiânia, lemos documentos sobre o assunto, e
a mim me parece que estamos hoje preparados
para nos pronunciarmos a respeito. O mesmo
ocorreu no caso de Maranhão do Sul, da mesma
forma será com o de Santa Cruz e, agora, o nobre
Constituinte Nabor Júnior propõe e sugere a nossa ida à área do futuro Estado do Juruá.
Parece-me, Sr. Presidente, que deveríamos, em
contato com os autores desses projetos, levar a
idéia de que a Subcomissão tem a intenção, na
medida do possível, de ir às áreas, onde se travariam debates e se trocariam informações a respeito. Na verdade, o nobre Constituinte Valmir Campelo tem razão em que é sobretudo no plenário
da Câmara, quando essas propostas lá chegarem,
que nós da Subcomissão - não apenas o ilustre
Relator, que é competente e está preparado para
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falar sobre a matéria - nós todos, membros da
Subcomissão, devemos ter opinião formada para
defender aquilo que aprovamos no seio da Subcormssão,
Dito isto, Sr. Presidente, gostana de me reürír
ao anteprojeto relativo à parte de organização dos
Estados. Alguns pontos me levantaram dúvidas.
Uns pela propriedade da matéria, como, por
exemplo, cito à falta de outra indicação, números
não muito preciosos Quem sabe, mas, na página
7, o primeiro parágrafo do artigo que, parece-me,
desce em detalhes não muito convenientes para
a Constituição, aconselhando a troca de favores
entre Estado e Umão pela cessão de funcionános.
Parece-me que no § 2°, se retirarmos a expressão
"economia" da última linha, quem sabe atIngiremos também o interesse do primeiro parágrafo.
Na página 8, último artigo, tive algumas dúvidas
sobre a utilização dos critérios aqui abordados
para a criação de Estados: por exemplo, por que
3 habitantes por km? Por que 100 mil krn>
Em relação ao plebiscito, estou de pleno acordo.
Em relação à renda per capita hoje, não estou
informado qual é o Estado brasileiro que tem
a menor renda per capita. Julgo ser o Acre se é, não sei qual a sua renda per capita. Ou
poderá ser o Piauí - também não sei qual sua
renda. Acho que poderemos sohcítar ao nobre
Relator que, por gentileza, forneça-nos depois essas referências, para que possamos julgar com
maior segurança.
Da mesma forma, gostaríamos que essas informações que estão sendo levantadas sejam dispostas em lei complementar, como é idéia do
nobre Relator. Mas no que diz respeito, por exemplo, à infra-estrutura de serviços e transportes sufiCIentes ao processo de desenvolvimento, quem
julga e atesta? Quem sabe os órgãos oficiais da
Umão podenam subsidiar os processos de novos
Estados, com o fomecimento desses atestados
e informações ou certidões, conforme tenham
imaginado?
Fico muito satisfeito em ver a idéia do nobre
Relator na página 9, no primeiro artigo, quando
específica as áreas onde o Estado pode legislar
em caráter suplementar. Há algumas dúvidas que
estou levantando apenas de maneira geral, é claro,
às quais voltaremos oportunamente quando fomos discutir.
Entretanto, Sr. Presidente na página 10, sobre
o art. 1°, que fala das atlvidades típicas dos Estados-membros, e os parágrafos subsequentes inclusive o 4°, tenho dúvida sobre esse "o todo"
Tenho dúvidas e tenho medo de que na Constituição estejamos criando privilégios para a classe
especifica de servidores públicos Não sou contra
o que está dito aqui, até por que muito do que
aqui está já é norma constitucional, como, por
exemplo, o concurso público, mas o meu temor
é que possamos dar aqui um destaque a uma
categoria funcional específtca, por mais respeito
que mereça da nossa parte, por mais importante
e nobre que seja a sua rmssão. Da mesma forma,
estranhei - aí talvez por falta, quem sabe, de
informações acadêmicas adequadas - a expressão "diplomacia" na penúltima página, quando
se refere à atividade ..
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V. Ex"
me permite, para que possamos bem ordenar
a discussão? Daria algumas explicações iniciais
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a V. Ex", já que hoje não é bem o dia adequado
para que levemos uma discussão maior e tomemos decisões. Mas é o dia adequado para dar
as explicações necessárias sobre o relatório, pnncipalmente. São explicações necessárias e constituem dever do Relator.
Quanto ao artigo lo da proposta, a expressão
"economia" a que V. Ex" se refere, integra o texto
da redação que nos foi proposta eminente Constituinte Afonso Arinos, ou, ainda, pelo Senador José
Ignácio Ferreira, por Jorge Arbage e outros Constituites. Tais propostas foram fundidas, mas seguem a mesma linha do anteprojeto Afonso Arinos.
Algumas dúvidas não foram elucidadas nem
extirpadas do texto, mas o serão oportunamente,
quando do comentário sobre as mesmas. O propósito do projeto é exatamente esse. Levarei em
consideração a proposta de V. Ex', que servirá
de subsidio para maior objetividade do texto.
Quanto aos criténos para criação de novos Estado, além de terem sido propostos pelos eminentes colegas, também são de convencimento
do Relator O Estado com área menor do que
100 mil km 2 é praticamente inviável,segundo nosso entendimento, a meno~ que seja tão rica que
possa viabilizar o Estado. Area maior do que 300
mil km 2 é exagerada, madministrável, dentro do
entendimento do Relator - que está aberto, como sempre esteve, a que outras propostas venham convencê-lo do contrário
Quanto à densidade de três habitantes por krrr',
o Tocantms, apesar de ter 1 milhão e 200 mil
habitantes, tem uma extensão tão grande que a
densidade está por volta de 3, 8, 4 habitantes
Em regiões amazônicas, veja V. Ex': Manaus é
uma cidade que já vai atingir mais de 1 milhão
de habitantes, no entanto há vazio demográfico
no interior. Teríamos que dar condições à criação
de estados cujas áreas tenham no seu centro metrópoles, grande urbes, grandes populações em
termos de cidades e pólos para onde convergissem populações e interesse, não podendo ser
levado em conta o vazto demográfico existente
no restante da área. A situação brasileira é muito
complexa, porque a densidade demográfica do
País é pouco mais do que isso, porque temos
uma área de 8 mil e 500 km 2 com uma população
de 130 milhões de habitantes - pouco acima
de 10, 12 habitantes por krrr', Se tirarmos a grande
São Paulo, o Rio de Janeiro e Belo Horizonte,
o restante do País tem uma densidade menor
do que essa. Exatamente para melhorar distribuirmos ou redestribuirmos a pelo população pelo território é que fixamos esses critérios, visando
a facilitar o desmembramento e a criação de novos Estados. Se chegássemos a uma densidade
demográfica igual à do Brasil, não críarímos Estados nenhum praticamente. É este problema: o
conjunto de coisas estudadas pelo Relator trouxe-lhe esse convencimento.
O SR CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA -

V.

Ex"me permite um aparte? Saiba que eu próprio
tive intenção de apresentar sugestões em relação
aos critérios para criação de novos Estados. Não
o fiz no prazo definido, na iten'ção de fazê-lo aqui
no seio da Subcomissão. Devo declarar ao nobre
Relator e a todos os companheiros que não farei
mais tal sugestão porque, digo de público, a matéria tratada pelo Relator o foi de forma muito mais
própria e completa do que a intenção que tive.

Deixo-a de lado e adoto por mteiro os critérios
de V Ex".

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Agradeço a V. Ex" a generosidade Quero explicitar
a proposta do Deputado Davi Alves Silva Imperatriz,sozmho, tem 400 mil habitantes. O restante
da área proposta para a criação do Estado do
Maranhão do Sul tem 200 mil habitantes. São
situações que temos de analisar Imperatriz tem
condições de fazer sobre toda a área maiores
benefícios se a emanciparmos, transformando-a
em Estado, para que tenha poder de decisão sobre a área. Mas se fôssemos adotar um critério
de a densidade demográfica ser mais elevada,
talvez não pudéssemos levar tanto benefício às
regiões atrasadas do Pais, por falta, exatamente,
da presença de governo.
Não tenho a veleidade de que convencer V.
Ex", homem brilhante, que já exerceu tantos cargos importantes, inclusive Secretário de Planejamento, um dos melhores Constituintes que temos
mtegrando esta Constituinte de 1987, mas qUIS
trazer-lhe os dados que foram colhidos ao longo
de análises feitas nesses 15 anos que me dedico
à causa.
O SR. CONSmUlNTE JOSÉ TEIXEIRA - E
que são extremamente convincentes.
Sr. Presidente, continuando a observação geral,
que farei muito mais com intenção de uma apreciação sobre o projeto, dizendo das minhas inquietações, refiro-me às questões colocadas na
página 12 com relação ao Poder Legislativo e
ao Poder Executivo. Pessoalmente, estou convencido de que o mandato de 4 anos para Prefeitos,
Governadores e Presidente da República é curto.
Pela minha vivência, e acompanhando a realização de obras do governo, cheguei a este convencimento. O nobre Relator propõe o mandato de
quatro anos para o Poder Executivo. Quero dizerlhe que muito provavelmente farei uma emenda
sugerindo que o mandato de Governador seja
de cinco anos, e imagino o mesmo para os Deputados Estaduais. A propósito, Sr. Relator, tenho
dúvidas se seria esta sessão oportuna para se
tratar do tema, que encaminho em seguida, por
que de natureza idêntica ao tema tratado na sessão relativa ao Poder Executivo. Quero dizer a
V.Ex'" e aos nobres companheiros que hoje tendo
a achar que todas as eleições do Brasil deveriam
ser majoritárias, deixando o critério de eleição proporcionai. Temos visto na História do Brasil inúmeros exemplos de candidatos a Deputado Estadual e Federal, a Vereador, serem os mais votados
e não lograrem sua eleição pelo critério da proporcionalidade, que presume a existência de partidos
não apens fortes, mas sobretudo ideológicos, o
que não é o caso brasileiro e que, a mim parece,
pelo que conheço da cultura do povo, não acontecerá tão cedo. Ora, não sendo assim, não há por
que punirmos o povo quando escolhe os critérios,
a competência e a história de um determinado
cidadão, sufraga seu nome e não o vê como seu
representante na Câmara Municipal, na Assembléia ou na Câmara Federal. Sr. Relator, tendo
a achar que deveríamos propugnar pela eleição
majoritária para todos os cargos eletivos.
O SR. RElATOR (Siqueira Campos) - V. Ex'
me permite um aparte? Esclareceria a V. Ex" também essa questão. A posição do Relator também
é idêntica à de V. Ex" Nesse aspecto, porém, não
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cabe ao Relator analisar o problema do tipo de
eleição, que é de outra Subcomissão. Quanto ao
mandato do Governador, sim, é de nossa competência. Acolhi aqui várias proposições, mas a que
mais contribuiu para o texto desse artigo é o do
Deputado Antonio Britto, que prevê inclusive a
realização de eleições em dois turnos; havendo
um candidato que ganhasse inicialmente, com
maioria absoluta dos votos, não haveria o segundo turno, mas isso não acontecendo, os dois candidatos mais votados participariam do segundo
turno. Não me alentei em prever a reeleição um mandato de 4 anos parece-me ser desejável
por todos - por ser uma questão inerente à outra
Subcomissão, mas sou favorável. O texto se ajustaria ao critério de reeleição, porque tudo o que
possa ser aplicado para a eleição de Presidente
da República poderá sê-lo para Governador de
Estado. Acredito que prevalecerá 4 anos de mandato para Presidente da República, com possibilidade de reeleição. Se isso acontecer, estaremos
adotando esse critério a nível estadual.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Tenho ainda duas questões fínaís, Sr. Relator. Na
primeira comungo também do pensamento de
V. Ex" no que diz respeito à existência de Territ6rios. Parece-me que temos como tratar da questão em um artigo que diga mais ou menos o
seguinte:
"É vedado o desmembramento ou junção
de áreas de Estados para a criação de Territórios."
Assim, vedaremos a existência de Territórios.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Digo
a V. Ex" que fico aguardando-o, até com ansiedade. Realmente, a inteligência de V. Ex"faz com
que esta Subcomissão ganhe competência para
tratar do assunto. Acolherei a sugestão de V. Ex'
com prazer e vou submetê-lo aos companheiros.
O SR. CONSmUINTEJOSÉ TElXElRA- Depois de devidamente esclarecido por V. Ex" pude
produzir este pensamento.
Por fim, Sr. Relator, quero dizer que de algumas
proposições que fiz visando à nova Constituição,
parece-me que algumas deveriam ser tratadas
aqui, no capítulo relativo à organização dos Estados. Vejo que, provavelmente por questão de tempo ou por entendimento diferente da Mesa, elas
aqui não vieram. São duas, e me parecem oportuno que sejam tratadas nesta Subcomissão. A
primeira delas é sobre a proibição aos Estados
de contraírem empréstimos externos. Fundamentando a minha idéia, digo que os empréstimos
externos contraidos pelos Estados são avalizados
pela União, que assume perante o credor externo
a responsabilidade pelo pagamento da divida.
Aliás, a própria União detém todos os mecanismos para saldar essas dívidas. Como tem ocorrido
na prática, em muitas ocasiões, os Estados- membros não podem saldar essas dívidas e a União
é obrigada a honrar esses compromissos. Ora,
não é justo que o Maranhão, por exemplo, se
endivide externamente para construir obras de
interesse da sua população exclusivamente, e que
a União tenha que pagar por isso retirando recursos advindos de todos os outros Estados do Pais.
Por esta razão, sou contra a continuação da faculdade dos Estados de contraírem empréstimos externos. Entretanto, complemento esta sugestão
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pedindo que seja dito, nas disposições transitórias
da nova Constituição, que a União assume todas
as parcelas vincendas, a partir da aprovação da
nova Constituição, das dividas externas dos Estados. Acho esta uma maneira justa de tratar a questão por Inteiro, Não vejo essas proposições aqui
colocadas, talvez tenha sido pelo acúmulo de serviço.

o

SR. REL.ATOR (Siqueira Campos) - Realmente, elas não me chegaram às mãos. Mas são
proposições muito oportunas, que analisaremos
com bastante interesse e com empenho, para
que sejam aprovadas, uma vez que se harmonízem com o texto apresentado. Certamente elas
não me chegaram às mãos por problemas de
prazo, que não permitiu à Mesa fazer a distribuiçào, Tenho ciência, por exemplo, de proposta do
Senador Mauro Borges relativamente a critérios
pera a criação de novos Estados, S. Ex" me falou
disso particularmente, mas não me mandou uma
cópia, pelo menos até hoje não chegou a esta
Subcomissão. Ouço comentários de que muitas
outras teriam sido apresentadas, mas não me chegElfam às mãos e não pude analisá-Ias. Ficarei
a~ruardandto, porque elas poderão constar do nosso anteprojeto em forma de emenda. Acolherei
todas aquelas que achar conveniente submeter
ao Plenário da Comissão.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Com a palavra o Sr. Constituinte José Carlos Vasconcelos,
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.
Constítuíntes, tinha o pensamento de fazer uma
intervenção sobre o relatório do nobre Constituinte Siqueira Campos na reunião do dia 14.
Mas, animado pela antecipação que faz o nobre
Constituinte José Teixeira, gostaria de dizer poucas palavras, uma vez que o tempo é curto, sobre
o relatório desta Subcomissão. Antes, porém, não
poderia deixar de destacar, porque tenho participado de debates em inúmeros comissões, a seriedade com que se comportam os membros desta
Subcomissão, não só apresentando emendas,
mas também debatendo e se dirigindo a todas
aquelas regiões que deverão constituir os futuros
Estados brasileiros. Não poderia deixar de me
referir também ao trabalho do Relator Siqueira
Campos, meu velho companheiro de três mandatos de deputado federal, homem que dedica
toda seriedade ao trabalho que faz. Dou este depoimento como adversário de S. Ex' desde o tempo em que ocupávamos as lideranças de nossos
partidos...
O SR. RELATOR(Siqueira Campos) -Amigos
-- permita-me dizê-lo.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLds VASCONCELOS - ...eu integrando o MDB e S. Ex"
a antiga Arena. Sei da sua seriedade e do uso
que S. Ex' faz da sua inteligência para produzir
bons trabalhos no Poder Legislativo e, agora, na
Constituinte, bem como do seu espírito democrático, que se abre à aceitação das idéias de
todos os nossos companheiros constituintes.
Depois destas palavras, que fui obrigado a dizer
até num tributo de justiça ao trabalho da Comis-

são e do Relator, gostaria de falar especificamente
sobre uma proposta que apresentei a respeito
da reintegração da Comarca do Rio São Francisco
ao Estado de Pernambuco. Posteriormente, remeterei a cada membro da Subcomissão esse livro,
que é um resumo do direito que Pernambuco
tem sobre a comarca. Hoje, antecipo-me em dizer
que Pernambuco é um Estado, como tantbs outros no Brasil, que teve uma presença muito marcante nos movimentos nativistas, Iibertários e afirmativos que ocorreram no Brasil. Em 1654; participamos da insurreição Pemanbucana que expulsou os holandeses. Já em 1710, houve em Pernambuco o primeiro movimento da implantação
da República no Brasil, quando o Senado de Olinda, tendo à frente Bernardo Vieirade Melo, promoveu o grito de implantação da República. Posteriormente, em 1817, dentro da idéia de liberdade
e de República, nós nos levantamos e fomos os
primeiros no Brasil a expulsar as forças portuguesas que ocupavam nosso território. Com a
dissolução da Assembléia Constituinte pelo Imperador D. Pedro I, promovemos, pela República
e em defesa da Federação, a chamada Coníederação do Equador. Vejam bem: não nos conformávamos com a Constituição outorgada, de
1824, manifestávamo-nos contra a dissolução da
Assembléia Constituinte de 1823, defendiamos
a República contra o poder absoluto do Imperador, e defendiamos também a Federação, teses
que hoje são amplamente vitoriosas - tanto a
República como o sentido de federação, que rege
nossa Constituição e que não vai ser tocada. Em
conseqüência disso, o que ocorre? Pernambuco
recebe uma severa punição por parte do Imperador D. Pedro I,que retira do território de Pernambuco toda a Comarca do Rio São Francisco e
a anexa, em 1824, através de decreto, ao Estado
de Minas Gerais. Em 1827, anexa-a ao Estado
da Bahia, também através de decreto. Há uma
vasta e exuberante documentação mostrando que
aquele decreto é inconstitucional e que não era
o instrumento adequado, porque já vigia a Constituição outorgada de 1824, que determinava, em
seu art. 2', que o Império somente poderia fazer
a criação de novos Estados e não poderia anexar
regiões de um Estado a outro. Nesses dois decretos, de 1824 e 1827 - o primeiro anexa a Comarca de São Francisco a Minas Gerais, e o segundo à Bahia - D. Pedro I toma a posição de
que essa anexação é provisória. Primeiro, é uma
punição e, segundo, é para evitar que as idéias
libertadoras de Pernambuco se propagassem para aquela região. Daí eu imaginar que, no momento em que vamos fazer uma Constituição que
vai eliminar tudo que ocorreu no período autoritário, não seria justo deixar de nos debruçarmos
sobre aqueles atos reconhecidamente ínconstítucionais do Imperador D. Pedro I. Imaginei que
essa reparação histórica de Pernambuco se desse
es de um plebiscito em que fossem ouvidos os
habitantes da comarca, que sempre foi contestada - na primeira Constituição republicana e,
depois, através de ação no Supremo Tribunal Federal de Pernambuco. Nesse meio tempo, o nobre
Deputado Fernando Gomes, com toda razão,
com toda a legitimidade, com todo o amor que
tem a essa região, propôs a criação do Estado
de Santa Cruz, velha aspiração não apenas sua,
mas também dos habitantes das regiões que
comporão o Estado cuja criação S. Ex" propõe.
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Esse Estado de Santa Cruz, proposta do Deputado Fernando Gomes, ultrapassa a margem esquerda do rio São Francisco, atingindo a antiga
Comarca do RioSão Francisco, área que Pernambuco nunca deixou de reivindicar desde 1824,
e que agora novamente submete essa reivindicação à lúcida apreciação dos Srs. Constituintes
aqui na Subcomissão dos Estados. Mantive hoje
entendimento com o Constituinte Fernando Gomes ejá conversei exaustivamente com o Relator,
Constituinte Siqueira Campos, a respeito dessa
reivindicação de Pernambuco. Vou apresentar
emenda para que tanto o Relator quanto os demais membros da Subcomissão julguem o direito
de Pernambuco sobre essa recuperação, corrigindo-se, assim, um erro histórico praticado contra
o nosso Estado. Quero lembrar a V. Ex' que a
Pernambuco, por exemplo, era anexada a Provincia de Alagoas. Com a Revolução de 1817, essa
Provincia de Alagoas foi emancipada. Sobre ela
não temos nenhuma reivindicação a fazer, porque
a seu desligamento de Pernambuco deu-se de
forma estritamente constitucional, de acordo com
a legislação então vigente, o que não ocorreu
com a anexação provisória dessa Provincia à Bahia. Lembro ainda que temos diversos precedentes na história do mundo. Hoje mesmo temos
uma região ocupada, Macau. Portugal fez um
acordo com a China para a devolução dessa região à China. Esse tratado, que começará a viger
no ano 2000, prevê ainda a ocupação dessa região por mais cinqüenta anos. O importante para
mim é que as reivindicações tenham legitimidade.
No momento em que se vai fazer uma Constituição que expurga o autoritarismo do passado,
que corrige erros, não é possível deixar pendente
sobre um Estado da tradição histórica de Pernambuco essa punição iníqua e inconstitucional. É
por isso que eu apelo a todos os senhores, principalmente ao nobre Relator Siqueira Campos - ,
para que analisem este assunto - acredito que
isso será feito de maneira exaustiva compulsem
toda a farta documentação histórica que estamos
apresentando e julguem a legitimidade ou não
da reivindicação do Estado de Pernambuco.
Eram estas as minhas palavras. Peço desculpas
por me ter manifestado na sessão de hoje, mas
me animei com a posição do Constituinte José
Teixeira, que de maneira parece-me até muito
apropriada, antecedeu a análise deste assunto sugerido pelo Presidente para o dia 14. É importante
que deixemos na consciência de cada um o apelo
que faz não só o Deputado José Carlos Vasconcelos, mas todo o Estado de Pernambuco, no
sentido de que seja corrigido esse erro histórico.
Digo mais, para encerrar: tenho a impressão de
que a tendência do plebiscito não é favorável a
que essa região, antiga Comarca do rio São Francisco, retome a Pernambuco. Isso parece-me natural, porque é uma ocupação de cento e sessenta
e três anos pelo Estado da Bahia e cento e três
anos pelo Estado de Minas Gerais. Nós, pernambucanos, sentimos que o erro histórico será corrigido agora, através de um instrumento constitucional, legal, pelo qual se dará a desindexação
definitiva de Pernambuco da área.
Concedo o aparte ao nobre Relator Siqueira
Campos.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - DeputadoJosé Carlos Vasconcelos, o espírito da proposição de V. Ex' foi alcançado por este Relator
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que se manifestou favorável à anistia de Frei Caneca. Veja:V.Ex- quer uma reparação para o Estado
de Pernambuco, que foi punido por ter tomado
a atitude de enfrentar o desafio de reprimir os
atos abusivos dos poderosos de então, das oligarquias, dos grupos colonizadores que sempre quiseram submeter o povo de Pemambuco, que entretanto jamais se vergou. Este Relator está muito
à vontade para ser solidário com V. Ex' nessa
posição, porque tem todos os seus ancestrais sepultados ou vivendo no sagrado chão de Pemambuco. Sou filho e neto de pernambucano. Sei
muito bem da posição desse Estado. Pernambuco quer ter a solidariedade nacional, porque
esteve à frente de toda essa luta Iibertária, que
foi vitoriosa com a nossa independência e continua vitoriosa a cada passo que evolui a sociedade
brasileira. Estou solidário com V.Ex"e já lhe manifestei, reservadamente, minhas preocupações
quanto a determinadas questões que talvez pudessem levar ao entendimento de que estou tentando abrigar conflitos. Reservei este tempo, de
agora até o dia 22, para estudar melhor essa questão, e V. Ex-, com brilhantismo, inteligência, competência e determinação na defesa dos interesses
nacionais e do seu Estado, colocou alternativas
para que possamos chegar a uma solução definitiva dessa questão. E o fez da forma mais brilhante
possível. V.Ex' pode estar certo de que este Relator está sensível e reconhece a justeza da causa
que V. Ex- e todos os pernambucanos defendem,
e não deixará, se meios houver, de ensejar todas
as condições para que eliminemos, de uma vez
por todas, essa questão que fere, sem dúvida alguma, não só os brios dos pernambucanos, mas
de todos os beneficiários dessa liderança que Pernambuco sempre exerceu nas lutas Iibertárias do
nosso povo.

o SR. CONSTIT(J)NTE CARLOS VASCONCELOS - Agradeço aos Srs. Constituintes, membros da Subcomissão dos Estados a atenção. O
Constituinte Siqueira Campos precisou, certamente com mais brilhantismo do que o próprio
autor da proposição, o sentimento de Pernambuco e a necessidade que temos de fazer justiça
corrigindo esse erro histórico.
Quero agradecer a S. Ex' as referências que
faz à minha pessoa em seu relatório. Inclusive
há outros projetos, e entre os apresentados há
aquele que se refere especificamente à devolução,
a Pernambuco, do Território de Fernando de Noronha. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Ficam registradas as palavras do Constituinte José Carlos Vasconcelos. '
Concedo a palavra ao Constituinte Fernando
Velasco.
O SR. CONSTITUINTEFERNANDO VELASCO
- Sr. Presidente, deixo aqui de reportar-me à
excelência do trabalho do Sr. Relator, exatamente
porque estou cada vez mais convencido de que
o Constituinte Siqueira Campos não sabe produzir
trabalho diferente. E se não sabe, evidentemente
não me surpreendo quando me defronto com
trabalhos como o ora produzido.
Gostaria de merecer de S. Ex' o Sr. Relator
alguns esclarecimentos no tocante às Disposições Transitórias e às Finais. O anteprojeto prevê
a criação de seis Estados: Tocantins, Tapajós,
Triângulo, .Juruá, Maranhão do Sul e Santa Cruz.

Entretanto, a despeito de prever a criação desses
seis Estados, adota procedimentos díspares no
tocante aos mecanismos de criação desses Estados. Por um lado, estabelece o prazo de cento
e oitenta dias para a implementação do Estado
do Tocantins, e prevê, em contrapartida, que a
criação dos outros cinco Estados ficará na dependência de confirmação por parte das Assembléias
Legislativas do Estado. Negada essa confirmação,
caberá então aos tribunais regionais, eleitorais a
realização de um plebiscito nas áreas emaneipandas. Gostaria, então, que o companheiro
Constituinte Siqueira Campos desse os esclarecimentos necessários e se posicionasse no que diz
respeito a esses procedimentos. O que levou o
Sr. Relator a adotar procedimentos distintos entre
a criação do Estado do Tocantins e dos outros
Estados? Em determinado momento, já fixado
prazos para a implementação, criação e efetivação
do que prevê aqui nas Disposições Transitórias
quanto ao Estado de Tocantins, deixando, entretanto, os outros cinco passíveis de confirmação
por parte das respectivas Assembléias Legislativas
do Estado que, em negando-a, caberá ao Tribunal
Regional Eleitoral marcar plebiscito nas áreas
emancipandas. Gostaria, então, de merecer do
Constituinte Siqueira Campos os devidos esclarecimentos a esse respeito.
O SR.RELATOR(Siqueira Campos)-O Constituinte Fernando Velasco foi nosso companheiro
de viagem a Goiânia, onde realizamos uma audiência pública. Portanto, em parte já sabe mais
ou menos o que vou dizer, acrescido também
de leitura dos textos feita por S. Ex- que contêm
essas razões.
A criação do Estado do Tocantins pela nova
Constituição será o reconhecimento de um estado de fato e de direito. Pela Constituição atuaI,
o Presidente da República não tem poder de vetar
projetos de criação de Estados. Só o Congresso
Nacional é competente para tomar iniciativa e
promulgar leis criadoras de novos Estados. O ReIator entende, então, que, abusivamente, o Presidente foi levado por duas vezes, a cassar uma
autonomia decretada pelo Congresso Nacional
podendo chegar à terceira, pois em cima do primeiro veto foi aprovado, pelas duas Casas do
Congresso um outro projeto criando o Estado
do Tocantins. Em cima do segundo veto o Senado aprovou, por votação nominal, unânime, a criação do Estado do Tocantins. Esse projeto já está
na Câmara dos Deputados e seu exame só foi
interrompido porque começamos a fase de apreciação de sugestões para a elaboração da nova
Constituição.
Entende também este Relator que já tendo, por
antecipação, a Assembléia Legislativa do Estado
de Goiás se manifestado oficialmente perante a
Assembléia Nacional Constituinte, através do envio de Mensagem assinada pelos quarenta e um
deputados estaduais que a compõem, já se pode
dispensar essa confirmação já feita em caráter
oficial.
Quanto ao plebiscito, quero dizer que há uma
proposta do Comitê Pr6-Criação do Estado do
Tocantins, composto por parlamentares não só
goianos mas também de outras regiões do Pais,
como é o caso do Senador Odacir Soares. Mas
esse Comitê é constituído sobretudo por representantes da região, os mais votados, como os
Constituintes Lúcia Vânia e Naphtllli Alves, e por
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outras entidades. Setenta mil assinaturas já estão
apostas à emenda, precedida dessa sugestão
apresentada pelo Comité Pr6-Criação do Estado
do Tocantins. Essa emenda virá no tempo oportuno, o que já supre a necessidade de realização
de plebiscito. Assim, a proposta de criação do
Estado do Tocantins já está com certas vantagens
sobre as demais em termos de apoio popular,
em termos de manifestações de Assembléias legislativas, em termos de manifestações dos atuais
governantes de Goiás. V. Ex- ouviu o atual Governador do Estado Henrique Santillo declarar-se ostensiva e entusiasticamente, a favor da criação
do Estado. Então, já supre a necessidade de manifestações de Assembléias Legislativas e da população a esse respeito. O Relator não quis criar
artificialmente nenhuma situação de favorecimento para o Tocantins; apenas aproveitou o que
as propostas já continham.
Quanto aos prazos de implementação e instalação do Estado, V. Ex' encontrou um erro, uma
omissão das muitas omissões e erros do Relator,
por ele confessados, devido ao problema de tempo. Mas o assunto já foitratado com o Constituinte
DaviAlves Silva, e o será também com os Constituintes Fernando Gomes, Carrel Benevides, Paulo
Roberto e Chico Humberto, autores das proposições que criam os demais Estados. Quanto aos
prazos, o Relator vai recompor essa situação e
deixar definidos também para os demais Estados
os prazos em que se realizarão. No que se refere
às Assembléias Legislativas, já está definido, e
em relação ao plebiscito também já há uma definição no tocante à instalação desses novos Estados.
De forma que V. Ex- tem razão, e as explicações
que o Relator tem a dar são estas. Não sei se
satisfazem a V. Ex'
O SR.CONSTITUINTEFERNANDO VELASCO
- Quero dizer ao ilustre Relator que as explicações satisfazem. Vou refletirsobre elas, mas quero
que fique registrado que o meu questionamento
não significa...
O SR. REI..ATOR (Siqueira Campos) - Foi por
demais oportuno e correto.
O SR.CONSillUINTE FERNANDO VELASCO
- Mas não significa, em hipótese nenhuma, que
esteja imaginando - não me dou nem esse cireíto - que S. Ex' possa estar favorecendo a criação
de determinado Estado, absolutamente.
O SR. REI..ATOR (Siqueira Campos) -Eu não
o faria.

o SR.CONSTITUINTEFERNANDO VELASCO
- Sei da sensibilidade de V. Ex' no que toca
a todos as propostas de criação de Estados e
do convencimento que tem V. Ex' a respeito da
necessidade da criação desses Estados. Tanto
que refutou outras propostas porque não chegou
a um convencimento que lhe permitisse indicar,
nesse projeto, a necessidade da criação de Estados, como, por exemplo, o de São Francisco.
Então gostaria apenas que V. Ex' soubesse que
nem de longe passa pela minha cabeça a idéia
de que V. Ex' possa estar favorecendo a criação
do Estado do Tocantins por ser o que lhe toca
mais de perto. O pouco que conheço de V. Exnesses meses de convívio, basta-me. Não posso
fazerjuízo desta ordem a respeito do seu comportamento nesta Casa e, enfim, da sua vida, do seu
dia-a-pia.
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o SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Agradeço a V. EJ(" e fico muito felizque tenha chegado
a estas CondU5ÕeS. V. Ex- é um dos colegas mais
estimados, admíradose conceituados nesta Casa.
VOIJ procurar seguir o exemplo que vem dando
V. Ex' em toda a sua vida pública, como homem
probo, correto nas suas ações, que, de forma a1gum21, deixa um mau exemplo. Sigo a vida pública
de V. Ex" e de outros ilustres pares que também
procuram honrar a vida pública neste Pais.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)Se nenhum Constituinte deseja fazer uso da palavra...
O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Sr. Presidente, gostaria de dizer que deixei de citar o
mE:U principal assessor na questão da cartografia,
e a ele quero deixar os meus agradecimentos.
Trata-se do velho companheiro de lutas da Comíssâo de Redivisão Territorial, o Sr. Antônio Estanislau Gomes, que está presente e que colaborou
muito para que pudéssemos chegar aos trabalhos
apresentados hoje. Quero fazerjustiça a este velho
companheiro e amigo que nos assessora na questão cartográfICa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)Ficará registrado, certamente, e no relatório final
V. 17 terá oportunidade de fazer nova referência
a ele, se for o caso.
Então, fica convocada a próxima reunião para
o dia 14, quínta-felra, às 10:00. Conforme estabelecido, aqueles Srs. Constitumtes que desejarem,
já poderão oferecer suas emendas.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente
reunião. E, para constar, eu, Maria Inês de Bessa
Uns, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois
de publicada, será assinada pelo Senhor Presidente.

Tenno ele ReunIio
A Subcomissão dos Estados deixou de reunir..se no diia catorze de maio de um mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas, conforme
convocação feita em tempo hábil, por falta de
qPorum , e em virtude de estar-se reunindo a
Comissão ele Sistematização, devendo participar
da mesma o Presidente, Constituinte Chagas RodrÍj~ues, e () Relator, Constituinte Siqueira Campos, Compareceram os Constituintes: Chagas RoCÚ'Í!~ues, Presidente; Valmir Campelo, Primeiro-Vice-Presídente, Femando Gomes, Segundo-VicePresidente: Siqueira Campos, Relator; Davi Alves
Silva, Ronaldo Carvalho, Paulo Roberto, Del Bosco
Amaral e Amilcar Moreira.
Sala das Reuniões, aos catorze dias do mês
de maio de' um mil novecentos e oitenta e sete.
- Maria b~ ele. . . . lJns , Secretária.

14' Reunlio 0nIInáia
)>5 dez horas e quarenta e cinco minutos do
dia dezenove de maio de um mil e novecentos
e oitenta e sete, reuniu-se a Subcomissão dos
Estados, sob a presidência do Constituinte, Senador Chagas IRodrigues.Compareceram OSConstituintes Chagas Rodrigues, Presidente; Valmir
Campelo, Primeiro-Vice-Presidente; Siqueira
Campos, Relator; Ronaldo Carvalho, Paulo Roberto,liilário Braun, DaviAlves Silva, CArlos Cardinal,
Renato Bernardi, Fernando Velasco, José Teixeira
e Nabor Júrúor. Estiveram presentes também os
Corlstituinte:s Gabriel Guerreiro e Michel Temer.

Havendo número regimental foi declarada aberta
a reunião. O Constituinte Paulo Roberto pediu
dispensa da leitura da Ata por terem sido distribuúdas cópias ela mesma a todos os membros.
A Secretária fez a leitura do expediente. O Senhor
Presidente explicou que a reunião tmha por finalidade discutir-se o Anteprojeto oferecido pelo Relator. Antes de passar à discussão focalizou dois
assuntos: o primeiro sobre o oficio do Presidente
Ulysses Guimarães esclarecendo a redação dada
ao § 1° do art. 17 do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte e o segundo sobre
o Regulamento Intemo das subcomissões que
díscíplína o andamento dos trabalhos nesta fase.
O Relator disse estar de acordo em receber emendas de constituintes não vinculados à Subcomissão e favorável ao regulamento proposto. Pediu
a palavra o Constituinte José Teixeira para discutir
o art. 9" do Regulamento, que, colocado em votação, foi aprovado. Passou-se à discussão do Anteprojeto do Relator. Usaram da palavra para discutir: o art. 3°; o item 11 do art. 3°; o item V do
art. 4°; o art. 5°; o art, 16; o art. 23 e o § 1° do
art. 24 os Constituintes: Paulo Roberto, Nabor Júnior, Fernando Velasco, Renato Bemardi, Carlos
Cardinal e também o Constituinte Gabriel Guerreiro, do PMDBdo PA Os oradores foram aparteados pelos Constitui1tes: José Teixeira, Paulo Roberto, Davi Alves Silva, Ronaldo Carvalho e pelo
Relator Siqueira Campos. Encerrada a discussão
e nada rnais havendo a tratar, foi convocada outra
reunião para o dia vinte e três de maio, sábado,
às quinze horas. A reunião foi encerrada às treze
horas e vinte e cinco minutos. E, para constar,
eu, Maria Inês de Bessa Uns, Secretária, lavrei
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Havendo número regimental, sob a proteção de
Deus, declaro abertos os nossos trabalhos.
Concedo a palavra à SI'"Secretária para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

(É aprovado pedido de dispensa da leitura
da ata.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Solicito à SI'"Secretária que faça a leitura do expediente.
(Leitura do expediente)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Ilustres membros da Subcomissão, esta reunião
destina-se à discussão do anteprojeto oferecido
pelo Sr. Relator. Mas, antes de procedermos à
discussão, gostaria de focalizar dois assuntos: o
primeiro diz respeito a um oficio do Sr. Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte. Atendendo
a consulta feita por um dos Presidentes de Subcomissão, no sentido de saber se seria possível, ou
não, a um Constituinte estranho à Subcomissão
oferecer emendas aos anteprojetos, interpretou
- o Sr. Presidente de modo liberal, partindo do
pressuposto de que nenhum preceito proíbe expressamente o oferecimento de emenda por
Constituúnte que não seja membro da Subcomissão. Este é o ofício, e diz o Sr. Presidente, na
parte essencial:
"O Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, aplicado subsidiariamente em casos omissos do Regimento da Assem~éia,
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somente permite a apresentação de emendas nas Comissões Técnicas por seus integrantes. Contudo, o dispositivo, objeto de
exame, não veda, expressamente, tal procedimento, isto é, que Constituúntes não integrantes de determinada Subcomissão possam
nela oferecer emendas aos anteprojetos oferecidos pelos Relatores. Assim, tal entendimento deverá ser considerado pelos Presidentes das Subcomissões em funcionamento."
Interpretação benigna, portanto, admite semelhante entendimento. Em todo caso, quis trazer
o assunto à consideração dos Srs. Membros da
Subcomissão. Quero crer que todos estejam de
acordo, porque não é apenas espírito liberal, mas
também porque há reciprocidade. Nós, desta
Subcomissão, poderemos também oferecer
emendas em outras Subcomissões.
O nobre Relator já se manifestou a este respeito,
e não se opõe. Creio que nenhum companheiro
seja contra esse entendimento liberal. Sendo assim, vamos - não só o Presidente, mas o Relator,
enfim, a Subcomissão - também adotar esse
critério. Lembro que o prazo para oferecimento
de emendas, à Subcomissão, termina hoje às 20
horas. Caso algum dos Srs. Constituintes integrantes ou não da Subcomissão, ainda queira
oferecer emenda ao anteprojeto do Relator, fica
ciente que o prazo termina hoje às 20 horas.
As minhas emendas já as ofereci ontem, procurando colaborar na elaboração do anteprojeto da
melhor maneira possível. Passei o fim de semana
estudando-o, de modo que tive oportunidade de
oferecer trinta e duas emendas. Talvez algumas
sejam acolhidas. Acho que cada um dos Srs.
Constituintes, na medida do possível, deve oferecer emendas a fim de colaborar com o trabalho
do Relator, que merece todos os nossos elogios.
Temos ainda outra matéria a tratar. Recebi o
Regulamento Intemo das Subcomissões Constituintes. Este Regulamento Intemo seria uma espécie de Regimento da nossa Subcomissão. Ele está
de acordo com os critérios gerais adotados. Não
sei se os senhores já o receberam. A publicação
disciplina - e é o que estamos fazendo - a
abertura dos trabalhos; diz que o Presidente pode
desempatar a votação; para participar das discussões - o que é natural - o Presidente terá que
deixar a Presidência; marca as reuniões ordínárías,
de segunda a quinta-feira, a partir das 9:30 horas.
Diz que: os trabalhos serão iniciados com a
presença dos membros da Subcomissão. Já estávamos iniciando com metade mais um - determina que será feita leitura sumária do expediente;
o anteprojeto recebido - essa é a parte, que
diz respeito à nossa fase, repete o Regimento Comum - na Subcomissão será distribuído em
Avulsos a todos os seus membros para, no prazo
de 5 dias seguintes, destinados à discussão, receber emendas.
É hoje o último dia para discussão de emendas.
Encerrada a discussão, o Relator terá 72 horas
para dar seu parecer - isto está no Regimento
Comum. As emendas deverão ser apresentadas
por escrito, em formulário próprio - o que já
estamos observando. As delilierações sobre matéria constitucional exigirâo maioria absoluta. EJm
relação à discussão diz: "Usará da palavra pelo
prazo de 30 minutos, no início, e pelo prazo de

98

Quarta-feira 24

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

30 minutos, ao fim. Será concedida a palavra,
durante a discussão, pelo prazo de 15 minutos,
e ao Constituinte não pertencente à Subcomissão,
cinco minutos" - porque qualquer um pode discutir. "Serão admitidos apartes durante dois minutos. Ao final da discussão, o Relator terá mais
30 minutos".
O sistema de votação das emendas é o mesmo
do Regimento Comum. As emendas serão votadas em bloco conforme tenham parecer favorável
ou contrário, ressalvados os destaques.
No encaminhamento de votação, fala um
membro a favor e outro contra o parecer.
Não se sei cada um dos senhores recebeu cópia
dessa espécie de regimento da nossa Subcomissão. Acredito que todos tenham recebido, mas
se alguém não o recebeu, ou se recebeu e perdeu,
a nossa Secretária poderá fornecer outro.
Desejo, então ouvir o nobre Relator sobre o
assunto, uma vez que precisamos conhecer o trabalho de S. Ex" com referência às emendas que
estão sendo apresentadas, porque o requerírnento de destaque deve preceder o início da reunião.
Mesmo se estiver aqui para presidir a reunião,
antes de iniciá-Ia avisarei aos Srs. Constituintes
para que os que desejarem encaminhar os seus
pedidos de destaque, o façam por escrito. Iniciada
a reunião, não mais haverá possibilidade de encaminhamento de pedido de destaque e será procedida a discussão do anteprojeto.
Votação: verificada a inexistência de quorum,
o Presidente poderá suspender a reunião.
Concluída a votação, faremos a redação final
do anteprojeto. Destaco o art 22:
"Admitir-se-á requerimento de destaque
para votação em separado de partes do anteprojeto ou de emenda, do grupo a que pertencer" - grupo de parecer favorável, ou
grupo de parecer contrário - "devendo o
requerimento ser apresentado por escrito"
- há formulário próprio "até o início da reunião em que se der o processo de votação."
Quem quer que esteja na Presidência, acredito
que terá essa liberalidade. Antes de iniciar os trabalhos, dará mais 5 ou 1O minutos, para pedidos
de destaque.
Aqui há um dispositivo também muito importante. "As matérias constitucionais somente serão
votadas pelo processo nominal. Apenas-dei conhecimento à Subcomissão e procedi à leitura
dos artigos, de modo geral, mais importantes.
Vamos ouvir sobre o assunto o Relator, Constituinte Siqueira Campos.
O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes, a forma liberal
com que agiu o Presidente da Constituinte .para
o recebimento de emendas parece-me acertada.
O espírito é que devemos ter condições de propor normas constitucionais sempre que possível
e em todas as ocasiões. Se fechássemos a nossa
Subcomissão, os demais interessados no capítulo
da Organização do Estado iriam sentir-se discriminados, Constituintes que são. O Constituinte
foi eleito numa hora de muita esperança para
o Pais. A ele foram entregues poderes que o povo
entende não absolutos, porque estão dentro de
determinada ordem, e não poderemos, naturalmente, fazer nada que atinja à Federação ou ao
regime republicano. Temos esses limites, esses

balizamentos, mas o povo brasileiro reclama mudanças há mais de um século, mudanças que
a cada dia tomam-se mais urgentes. O povo entendeu que tinha dado poderes quase que absolutos aos Constituintes e poderes inquestionáveis,
soberanos. Ora, se uma Comissão recusa-se a
receber emendas, quando o prazo de sua apresentação está aberto muito embora a praxe do
Parlamento ordinário seja somente para os membros da Comissão, em se tratando de uma Constituinte, não existem critérios, normas fixadas, determinados procedimentos que não se justificariam. O certo é receber sugestões.
Vou mais além, tivesse, em recebido, mesmo
em forma de simples mensagem alguma sugestão de qualquer setor da sociedade, procuraria
validá-Ia, transformá-Ia em proposição através da
minha competência de Constituinte. Se podemos
estender esse privilégio a todos os setores da sociedade, por que não aos eminentes Pares? De
minha parte, Sr. Presidente, nada tenho a obstar
quanto ao assunto. São bem-vindas as emendas.
Partam de onde partirem, serão analisadas. Mesmo que isso me faça adentrar noites, analisarei
criteriosamente todas as emendas, com boa vontade, porque o nosso objetivo é elaborar uma
Carta Magna que corresponda às expectativas,
pelo menos em parte se não for a ideal, terá que
ser, no mínimo, satisfatória porque, do contrário,
nada mais teremos pela frente. O povo já está
cansado de aguardar mudanças, uma nova ordem; vem-se sentindo enganado, tapeado e não
vamos contribuir para que esse estado de coisas
continue sem as mudanças necessárias de que
a Nação precisa.
Quanto ao aspecto do nosso minirregimento
interno, do regulamento para nossos trabalhos,
já os estamos quase encerrando, mas isso não
deve impedir que criemos normas para discipliná-los. Sempre é bom adotarmos normas e critérios, porque evita o problema de alguém sentir-se,
em determinado momento, vitima de injustiça.
Às vezes, quem dirige os trabalhos ou quem deles
participa toma determinadas atitudes que:podem
parecer de ordem pessoal. Se estabelecermos critérios, saímos desse clima e harmonizamos nossa
participação, assim como a de todos, através desse Regimento. De minha parte, não tenho restrições ao projeto de um regimento, de um regulamento para as reuniões desta Subcomissão. O
Relator aprova-o inteiramente porque é, inclusive,
norma geral e foi aprovado pelas outras Subcomissões. O Projeto foi bem elaborado, atende nossas necessidades e vai satisfazer. Se os companheiros quiserem mudar alguma coisa, naturalmente analisaremos suas propostas. O Reletor
continua dentro daquela postura de lutar para elaborar o anteprojeto desta Subcomissão, não seu
próprio anteprojeto.
Obviamente, como todos, quero ter participação na sua elaboração, mas apenas participação.
Não estou pretendendo influir, até porque não
seria o caso; ninguém iria receber influência de
quem quer que fosse. Não pretendo sequer apresentar proposta de alteração, mesmo por que
acho que o regulamento, como já disse, está bom.
Mas a criatividade dos nossos nobres companheiros poderá determinar que apareçam propostas de mudanças deste ou daquele artigo. O Relator ouvirá e concordará com aquelas que lhe parecerem justas e ficará feliz em que se encontre
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um consenso, não somente em tomo do regulamento como também do anteprojeto.
Aguardarei os debates. Não utilizarei, ínlcíalmente, a palavra além do que já fiz até aqui, para,
no final, manifestar-me sobre os diversos pontos
que fluirão dos debates dos nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Srs. Constituintes, realmente esse regulamento,
destinado a todas as Subcomissões, como disse
o nobre Relator, nos chega já na parte final das
discussões. Mas é da maior importãncia, porque
vamos íruciar - após as discussões - a fase
da votação, e o regulamento é, sobretudo, para
disciplinar a votação das emendas e do próprio
anteprojeto. Se alguém quiser discutir ou pronunciar-se sobre o regulamento, a palavra está franqueada a V. Ex"5. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Constituinte José Teixeira.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Sr.
Presidente, quero juntar-me ao nobre Relator na
apreciação do Projeto de Regulamento Interno,
e estranhando, da mesma forma, o tempo em
que ele nos chega. Entretanto, quero, apontando
este fato, fazer minhas críticas e, ao mesmo tempo, ressaltar a excelência da condução dos trabalhos desta Subcomissão. Na verdade, o Regulamento podena até nem ter Vindopara nós, porque
sua falta não nos causaria prejuízo algum, tamanha foi a justeza, precisão, o espírito democrático,
e respeito à participação de todos que V. Ex" Sr.
Presidente, imprimiu à condução dos nossos trabalhos, no que foi seguido pelo nobre Relator.
Dou pouca importãncia à adoção formal do Regulamento.
Peço, porém, ao nobre Presidente que me ajude
a interpretar o teor do art. 9 0 desse Projeto de
Regulamento que me causou dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Pois não.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA - Na
seção do anteprojeto da Constituição, portanto,
do resultado dos nossos trabalhos, diz o art. 9":
"As deliberações sobre matéria constitu-

cional exigirão maioria absoluta de votos."
Fiquei em dúvida quanto à intenção do artigo.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Posso
dar um aparte, antes da resposta do nobre Presidente?
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ TEIXEIRA- Pois
não.
O SR. RELATOR(Siqueira Campos) -O Presidente já adotou antes, quando da votação das
primeiras emendas, esses critério. Matéria constitucional, a nivel de Subcomissão - inclusive na
Comissão de Sistematização já foi discutido esse
aspecto - ou de Plenário, precisará ter sempre
a maioria absoluta da Constituinte. No caso da
nossa Subcomissão, precisaremos ter sempre dez
votos positivos, do contrário a matéria não será
aprovada - ISSO em caso de matéria constitucionaL
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Acredito que a dúvida tenha sido afastada. As
deliberações sobre matéria constitucional- e somente sobre matéria constitucional - exigirão
maioria absoluta de votos. Como dissemos aqui,
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sobre viagens por exemplo, sobre o que não for
matêrla estritamente constitucional, poderemos
decidir, não havendo maioria absoluta apenas por
maioria simples.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA - A
questão que levantei, Sr. Presidente, talvez tenha
sidlomais um preciosismo de minha parte. O art
9", está dentro do item do anteprojeto da Constituição, e este só fala da aprovação do nosso projeto, portanto, só pode ser matéria constitucional.
Este é um defeito do anteprojeto, parece-me que
foi colocado impropriamente, de maneira pouco
clara, imprecisa, até esdrúxula. Deveria ter tido
a seguinte redação: "O anteprojeto será aprovado
por maioria absoluta de votos" e não "sobre matéria constitucional", porque tudo o que vamos votar, relativamente ao anteprojeto, é matéria constitucional. Há uma imprecisão, defeito de redação.

"Ao membro da Subcomissão será concedida
a palavra, durante a discussão, pelo prazo de 15
minutos" - prazo máximo, ninguém é obrigado
a usar os 15 minutos - "e aos demais Constituintes pelo prazo de 5 minutos". Continua em
discussão o anteprojeto do nobre Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TEIXEIRA Uma impropriedade de linguagem.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Quero dar
uma explicação aos integrantes desta Subcomissão. Estamos no período de discussão do anteprojeto, e todos devem-se recordar de que fizemos um grande esforço para analisar todas as
sugestões, que foram mais de duzentas. Tivemos
as que entraram numeradas, através da Secretaria
Geral da Mesa; as que entraram na Subcomissão
e as que entraram sem número, diretamente; tivemos aquelas que foram redistribuídas; as que não
foram aproveitadas e as que foram acolhidas, no
todo ou em parte.
Nosso trabalho foi bastante tumultuado com
as reiteradas convocações para reuniões em outros setores, seja na Comissão de Sistematização,
seja nas reuniões de Relatores e Líderanças, e,
dentro do prazo exiguo de que dispúnhamos, não
podíamos nos preocupar em apresentar um trabalho definitivo- até porque não cabia esse tipo
de posição. Tínhamos que apresentar uma proposta para análise dos ilustres pares e dos demais
membros da Constituinte, que emendará o anteprojeto.
Agora, vamos partir para algo definitivo, em
termos de Subcomissão. Há algumas incorreções
no anteprojeto, inclusive datilográficas. Houve
uma parte em que a palavra "vigilante" estava
riscada e entrou no texto; em outra parte, a palavra
"criminal" virou "original" - isso concemente
ao artigo que trata das Polícias Militares. E mais
algumas pequenas incorreções, porque, em determinado momento, nossa vigilância não foi como deveria ter sido. Mas lembramos que tudo
o que consta do nosso anteprojeto é resultado
das diversas sugestões, que vieram não somente
dos Constituintes, mas de vários setores da sociedade.
De forma que quero me desculpar com os nobres Colegas por não ser esse um trabalho melhor, mas talvez, S. Ex" o fizessem da mesma
forma que eu, nas mesmas circunstâncias. Quero
dize!', sobretudo, da minha boa vontade quanto
a estudo das diversas emendas apresentadas. Vi
algumas excelentes e que já correspondiam às
posições que o RE:lator vinha adotando, quando
analisou mais profundamente o anteprojeto, composto pelas diversas sugestões.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)O art. 8°, caput, diz: ..... o anteprojeto recebido
na Subcomissão..", de modo que, na realidade,
está-se referindo não ao anteprojeto de Constituíção, que na realidade é uma parte afeta à SU?comissão. De qualquer modo, V. Ex" tem razao
e o problema está esclarecido. Se mais ninguém
quiser discutir, peço à Sr' Secretária, D' Maria
Inês, que entregue depois a V. Ex" que, porventure, ainda não o tenham, o Regulamento, porque
ele é da maior importãncia para nós.
Tratados esses dois assuntos, continuaremos
rigorosamente, dentro da Ordem do Dia, a discussão, agora jiá de acordo com o Regulamento: ...
"Durante a discussão do anteprojeto o Relator..."
- S. Ex" já falou, inicialmente.

Por exemplo, há um assunto particularmente,
difícil de tratar, relativo à criação do Estado de
Tocantins - resultado de toda uma vida de luta
- para o que tenho de buscar os meios de entregar a vitória àquelas populações que desejam
emancipar-se. Então é um dever, um compromisso reiterado em praças públicas de que nunca
deixaria de lutar pelo Tocantins. Mas meu objetivo
maior é uma Constituição que corresponda às
expectativas desta Nação, e não apenas o Estado
do Tocantins. Acho que também o País espera
a redivisão territorial, e é dever da Constituinte
promover mudanças que não foram feitas ao longo da vida republicana, e não há mais por que
esperar para realizá-Ias. Não podemos ficar tão

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Já que V. Ex' fez referência ao art. 9", gostaria
de pedir a atenção dos Srs, Constituintes para
o art. 23: dlz o art. 23 "as matérias constitucionais
somente serão votadas pelo processo nominal".
V.Ex' teve razão em levantar a questão de ordem,
porque o termo deliberação está previsto, no Regimento Comum, como uma espécie de proposíção, E agora mesmo, na Comissão de Sistematízação, ocorreu uma discussão muito forte sobre
um projeto de deliberação. Aqui não saberíamos
se a palavra deliberação está sendo usada. No
seu sentido genérico, de decisão, ou no seu sentido específico, de determinada espécie de proposição -, assim como há o projeto de resolução,
de delíberação ou de decisão.
De qualquer modo, acho que o assunto está
esdarecido e V. Ex"fez bem em levantá-lo. Nossas
deliberações sobre matéria constitucional exigirão
maioria absoluta de votos, não apenas aqui na forma esclarecida pelo nobre Relator - mas
em Plenário e também na Comissão Temática.

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) ordem, Sr. Presidente.

Pela

O SR. PIRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Tem a palavra V. Ex"
I) SR. RELATOR (Siqueira Campos) - O que
o Constituinte José Teixeira mais estranha é que
o capítulo refere-se ao anteprojeto da Constituição, portanto, não haveria necessidade de falar
em matéria constitucional. E "chover no molhado".
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timidamente colocados a ponto de não deflagar
esse processo de mudança.
Quanto ao Tocantins, já houve manifestação
da Assembléia Legislativa de Goiás, e há uma
emenda com mais de 80 mil assinaturas - uma
emenda popular. Ela vem precedida de sugestão
da mesma entidade que a apresentará e que inclusive colhem as assinaturas. É o Comitê Pró-Criação do Estado de Tocantins, presidido por um
juiz federal de Goiás e do qual fazem parte desembargadores, políticos, empresários, sindicatos,
etc. O projeto de criação do Tocantins foi aprovado por duas vezes no Congresso Nacional e
sofreu dois vetos, mas sentimos a boa vontade
demonstrada pelos Constituintes em relação a
esse tema. Essa é uma decisão que diz respeito
à soberania de cada um de nós e, portanto, da
nossa Casa Legislativa.Houve uma colocação que
me deu razão para atender às diversas sugestões
de criação do Estado do Tocantins. Não apresentei projeto nem proposta nesse sentido. Fiz
questão de deixar em praça pública - mesmo
sem ter sido motivado por ninguém - o compromisso de deixar que as entidades, e não eu, fizessem as sugestões. Não reivindiquei a autoria, para
demonstrar que queria realmente criar o Estado,
contribuir para sua criação, mas que essa autoria
não fosse minha e, sim, do povo. Principalmente,
queria apoiar uma iniciativa particul~r. Porém !.'ão
previ, no artigo que interpreta as várias sugestões,
o plebiscito, porque nenhuma sugestão a ele se
referiu... Estávamos calcados em que a criação
do Estado do Tocantins não partiria da Constituinte , mas do reconhecimento de uma autonomia cassada por dois vetos presidenciais. Por que
essa autonomia foi cassada? Porque a atual Constituição entrega ao Congresso Nacional a competência exclusiva de criar Estados, e o Executivo,
indevidamente, vetou, intrometeu-se para cassar
uma emancipação concedida. Estamos querendo
restaurar o que, arbitrariamente, nos foi tirado esta é a razão de não estar incluido no texto.
O princípio da nossa argumentação é este. Estamos neste lineamento: o Estado do Tocantins
existe, ele apenas não é reconhecido pelo Executivo, que não tem o direito de o reconhecer, ou
não, dentro da atual Constituição. Esta a explicação que queria dar aos nobres colegas.
Notem que há duas proposições - uma belíssima, do Deputado HilárioBraun, outra do Constituinte Carlos Cardinal e de utros companheiros
- que ainda não analisei. Vou escolher no Parecer
que submeterei aos nobres pares, e vou colocar
a criação do Tocantins, como dos demais Estados, independentemente de plebiscito - entendendo que o Tocantins ganhou o direito de não
mais se submeter a plebiscito, porque o Congresso Nacional, soberanamente, como lhe competia, decidiu. Estava eu apenas restaurando ';Jffia
autonomia conquistada nas duras lutas, nos díversos níveis do atual Congresso brasileiro, por duas
vezes. E já vai, pela terceira vez.
Notem V. Ex'" a determinação dos membros
do Congresso em criar esse Estado. Votaram por
unanimidade os membros do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados pela criação do Estado
do Tocantins, em cima do primeiro veto. Em cima
do segundo veto o Senado Federal votou, com
voto nominal, por unanimidade favoravelmente
a outro projeto, também criando o Estado, como
lhe compete. ACâmara dos Deputãosjá começou
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a apreciar e as Comissões que se manifestaram
foram favoráveis a ele.
Não pensem V. Ex'" que faria qualquer reivindicação, em termos de favorecimento, simplesmente porque é do meu interesse. Efetivamente, participo do interesse da minha gente e; é um compromisso meu. Mas quero estar dentro desta Subcomissão sem que nenhum dos meus ilustres pares
possa dizer Siqueira Campos - é como prefiro
ser tratado; não como Constituinte, mas como
um amigo - não agiria desta forma, incorretamente. Aceito, para harmonizar a proposta às demais e vamos passar para plebiscito a criação
de todos os Estados.
Quanto a proposta de criação de outros Estados não acolhidas por mim desejo dar a explicação ao Dr. Expedito Mendonça, ao DeputadoJosé
Femandes - que não está presente - de que
houve um critério,quanto ao acolhimento de propostas, nesse sentido.
Ousamos pouco, fomos timidos. Querem criar
vinte Estados. O País precisa criar mais de vinte,
mas não podemos fazer tudo de uma vez. Não
podemos deixar de fazer mudanças, porque, senão, acabamos por frustrar o povo brasileiro, e
a Constituinte, não pode frustrá-lo. Tem que haver
alguma mudança, para reverter esta situação
ruím, porque desestabíliza as instituições. Leva
o Pais ao caos. O povo já não tem qualquer esperança, e a esperança não pode morrer. Um povo
que não tem mais esperança é um povo que
não tem horizontes não tem luz, não tem mais
nada. Dentro deste entendimento e desta responsabilidade, timidamente acolhemos, a criação de
seis Estados, já consagrados como propostas efetivas. Sem falar na transformação dos dois territórios que já são, precariamente, unidades da Federação. Deixamos de acolher duas ou três propostas diferentes entre si, e que se sobrepõem. Não
podemos incluir todas. Este é um momento especial, curto, em que não podemos de forma alguma, apreciar temos na tentativa de unir conflitos.
Não temos condições de adotar causas de grandes conflitos. As matérias consensuais, de desejo
do povo, de unidade popular estamos, efetivamente, adotando.
Dirijo as explicações, ao Sr. Expedito Mendonça, que tem lutado, em toda parte, e um representante legítimo do povo, mas não podemos
acolher propostas que envolvem áreas de dois
Estados. No meu entendimento, na Constituinte
não é possível analisar estes aspectos.
Criamos nesta proposta, uma comissão de redivisão territorial do País. Ela terá mais tempo, fixará
critérios e proporá a criação de Estados, baseada
em estudos mais acurados, buscando ouvir melhor as populações - porque elas foram ouvidas
de forma muito apressada. Os prazos da Constituinte são muito curtos. O anteprojeto receberá
todas estas emendas, que muito vão enriquecê-lo
e aprefeiçoá-lo.
Acredito que, na redação final do Relatório, tenhamos condições de satisfazer em parte a opinião pública brasileira. Acho que os colegas sairão
desta Subcomissão gratificados pelo resultado
dos seus esforços, do seu trabalho, da criatividade
de cada um, e que, sem dúvida, na redação fmal
obteremos maiores e melhores resultados. Se
bem que o anteprojeto apresentado - fora as
falhas datilográficas e algumas lacunas decorrentes do problema de tempo e das dificuldades que
ê

já expus - com relação ao atual Texto Constitucional, não tem comparação. Nós o melhoramos
em muito, e foram incluídos aspectos que nos
fazem entender que o capítulo proposto neste
anteprojeto, mesmo com falhas, tem vantagens
imensas sobre o Texto em vigor - com o qual
temos que compará-lo. Eram estas, Sr. Presidente, as explicações que dejava dar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Srs. Constituintes, para que fique bem claro, bem
explícito, quero retomar o problema do Regulamento. Já se prununciou sobre o assunto o nobre
Relator. Não havendo mais quem queira discutir
a matéria, vou dar como encerrada a discussão.
Para que fique registrado nos nossos Anais, vamos proceder à votação do Regulamento.
Os que estiveram de acordo, permaneçam como estão. É norma de procedimento. (Pausa)
Aprovada o Regulamento. A partir de agora, ele
disciplinará os nossos trabalhos.
Continua em discussão o anteprojeto do nobre
Relator.
O SR. CONSmUINTE PAULO ROBERTO Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Tem V. Ex" a palavra.
O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO Sr. Presidente, demais Constituintes, Sr. Relator
- a quem admiramos pela luta que vem desenvolvendo, em prol da criação do seu Estado, e
que já o credenciou como bandeira máxima para
defender a redivisão territorial do País, apresentei
uma emenda e quero que V.Ex.,; não a entendam,
por hipótese alguma, como contestação. Em absoluto, ela não o é. Mas os critérios utilizados
não me agradaram como Constituinte. O destaque que se deu, nas Disposições Transitórias, ao
Estado de Tocantins, no seu art. 23, até certo
ponto, machucou este Constituinte.
Sugerimos, na oportunidade, de apresentação
de emenda, que o nobre Relator atentasse para
este artigo e lhe desse melhor redação, incorporando todas as propostas, que haviam sido motivo
de pronunciamentos feitos pelos Constituintes
que compõem a Subcomissão. Muito embora,
atentando para as justificativas que fez o nobre
Relator, da sua luta e de ter sido aprovado o projeto, por duas vezes, pelo Congresso Nacional e
lamentavelmente, desrespeitado pelo Executivo.
Mesmo tendo sido rejeitado o veto do Executivo,
não foi possível a cnação do Tocantins. Hoje porém estamos nessa fase de transição, e creio que
os critérios utilizados para o Tocantins deverão
ser os mesmos para os outros Estados em formação - muito embora S. Ex' tenha-nos assegurado
que o processo de plebiscito também alcançará
o Tocantins. Gostaríamos que, na redação final,
fossem incorporados esses critérios.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V. Ex"
permite-me um aparte?
O SR. CONSmUINTE PAULO ROBERTO Com todo prazer.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Deputados Paulo Roberto, o problema é o seguinte:
os critérios fixados dizem respeito à criação de
outros Estados que não esse, conforme V. Ex"
já sabe e informou-me ter observado esta situação
diferente. O que está sendo criado não se submeterá a critério algum, a não ser os casos previstos
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nas próprias normas inseridas nas Disposições
Transitórias da nova Constituição. Quero dizer
que esses critérios não serão aplicados para a
criação do Estado de Tocantins, por que ele já
estará criado. V. Ex" disse-me, como repete agora,
que teme determinados critérios rigorosos que
inviaviabilizem o anseio de populações, por esse
Brasil afora, em criar Estados, e que deveríamos
facilitar ao máximo.
Recebi emendas, e até cartas, propondo um
rigorosíssimo imenso conquanto à criação de novos Estados. Até parece que o Brasil é a França,
que já tem departamentos, isto é, Estados demais.
Como por exemplo numa área pequena, mais
ou menos do tamanho de Minas Gerais, ou pouco
menor do que o Estado de Goias atual, não tendo
mais condições de redívísão, pois já está com
uma boa estrutura.
Por outro lado, recebi emendas que facilitam
até demais, exageradamente a criação de novos
Estados. Creio que é sempre bom adotar determinados critérios. As observações de V. Ex' são justas. Estamos num período em que tratamos alguns assuntos através da Constituição, de elaboração das normas gerais, dos princípios gerais
do Direito Constitucional brasileiro, que irá, realmente, presidir a transformação da sociedade brasileira, a modemização do Pais, com todos esses
avanços que precisamos que aconteçam. Acolherei a emenda de V.Ex" e farei algumas reformulações, não a tendo como contestação.
O meu anteprojeto é uma proposta, a partir
da qual chegaremos a um texto ideal da Subcomissão. Estou completamente aberto a isto. Nada
é constestação, até porque, se houvesse, não seria
a mim, mas a quem formulou as diversas sugestões aproveitadas para a elaboração do texto. Não
devemos ter essa postura de sentir-nos contestados. Gosto de ser contestado, porque tenho errado muito na minha vida e contestam-me, muitas
vezes, os colegas, que têm uma riqueza imensa
de experiências.
Vamos acertar, fazendo um texto que corresponda ao que o povo espera de nós. V. Ex" tem
suas razões. Entregarei à I~gislação complementar ordinária a fixação de critérios que se ajustem
à realidade, aos avanços, às mudanças que teremos daqui para frente. Creib que isso é mais correto. Pretendo não abrir mão do que exporei a
seguir, mas se os membros da Subcomissão decidirem que não é assim, acatarei as opiniões. Niio
gostaria de que, para a criação de Estado, fosse
preciso lei complementar, porque dificulta imensamente o processo. A criação de novos Estados,
isso sim, deverá ser através de lei complementar.
Mas a lei de criação quero - pelo menos como
minha proposta - que seja ordinária.
Estou pensando em fixar uma área mínima,
porque, para mim, menos de 100 mil quilômetros
quadrados toma quase inviável o Estado, dadas
as dimensões imensas, principalmente das áreas
desestruturadas da Amazônia, que V. Ex" representa - e os que não representam conhecem
profundamente - onde sabemos que alguma
coisa deve ser feita. Essas as explicações que
desejava dar a V. Ex"

o

SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO _
Nobre Constituinte, quero ainda fazer uma observação a respeito do art. 24, no seu § 1°, onde
V. Ex" d~ o seguinte:
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"Caberá às assembléias legislativas dos
Estados desmembrados, por maioria absoluta de seus membros, a confirmação, ou
não, da criação dos futuros Estados."
1'10 nosso caso, veja bem V. Ex", acreditamos
que se CriOILl uma anomalia com a decisão da
Constituinte. Teríamos que submeter aquela decisão, que já foi dada na Constituinte, às assembléias legislativas.
Concordo plenamente com o art. 5° e, inclusive,
V. Ex· fez uma observação muito clara, desprezando a área máxima e detendo-se na área mínima. Porque, princípalmente na região Norte, onde
se pretende realmente fazer uma redivisão territorial, quando se fala em 300 mil quilômetros para se ter uma idéia, ltaituba, uma cidade do
Estado do IPará, tem 165 mil quilômetros e é
Município _. teríamos que fazer Estados com três
ou quatro JI\unicípios. Essa dificuldade poderá
ocorrer. V.Ex', inclusive, já está nos dando a assertiva de que no seu Relatório obedecerá apenas
ao critério do limite mínimo, o máximo deixa a
car~Jo das propostas. Era sobre isso, nobre Constituinte Siqueira Campos, que gostaria de ser atendido.

mente essas Assembléias concordarão com o
desmembramento da área. Pode ser que no caso
do Estado do Tocantins isso venha a ocorrer.
É possível que haja a decisão favorável da Assembléia Legislativa de Goiás. No entanto, nos demais
casos, acredito que dificilmente as Assembléias
acolheriam essa proposta de desmembramento
dos Estados.
Ao visitar a Bahia - mais precisamente os Municípios de Ilhéus e de Itabuna -, obtivemos a
informação de que apenas três Deputados da Assembléia Legislativa daquele Estado seriam favoráveis à criação do Estado de Santa Cruz. Creio
que não haveria possibilidade de o Legislativo estadual da Bahia, ou mesmo do Amazonas, ou
do Pará, virem a aprovar o desmembramento da
área, com a conseqüente criação desses novos
Estados. Comungo do ponto de vista do nobre
Constituinte Paulo Roberto, e sugiro ao Relator
que modifique a redação dos §§ 10 e 2° do art.
25 do seu projeto, estabelecendo que, após 180
dias da aprovação desses critérios pela Assembléia Nacional Constituinte, seja realizado um plebiscito junto à população. Com isso, tiraríamos
a apreciação dessa questão das Assembléias Legislativas, viabilizando a possibilidade da criação
desses novos Estados.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V. Ex"
permite-me esclarecer, quanto à situação das assembléias legislativas?

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. CONSTIT(J[NTE PAULO ROBERTO Pois não.

O SR. CONSTITUINTE NABOR JÚNIOR Com muito prazer.

o SR. RELATOR(Siqueira Campos) -

O objetivo foi levar à Assembléia Legislativa para permitir
uma discussão, um debate maior sobre o assunto
que envolvia a população de todo o Estado. Creio
que o principio é democrático. Na realidade, V.
Ex" tem razêo. Ouvi todos os colegas dizerem
isso. A minha posição é de acolher a posição
de V. Ex" e dos demais companheiros, submetendo diretamente ao povo, que é a única instância acima de nós. A Assembléia Nacional Constituínte continua essa hierarquia: abaixo de Deus
e do povo.
A posição de V. Ex", como dos demais companheiros, será considerada.
Quanto aos critérios de área mínima, ainda posso rever o anteprojeto e tirar tudo deixando o
assunto para a legislação complementar. Estou
estudando, nesses dois ou três dias, o assunto,
com o objetivo de apresentar aos nobres colegas
o que se constituirá um consenso, dadas as observações que venho recolhendo de meus eminentes
pares.
O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO Nobre ConsUtuinte, estou satisfeito com a exposição feita por V.Ex', e agradeço ao Sr. Presidente
o tempo que' me concedeu.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) O assunto contínua em discussão. Com a palavra
o Constituinte Nabor Júnior.
O SR. COr'lSTITUINTE NABORJÚNIOR - Sr.
Presidente, 51'S. Constituintes, quero externar a
minha opiníâo a respeito dos critérios fixados para
a criação de: novos Estados. Deveria ser ponto
fundamental a realização de plebiscito junto às
populações das áreas a serem desmembradas.
Porque, se submetermos essa criação do novo
Esta do à apreciação das Assembléias Legislativas
dos Estados-mãe - digamos assim -, dificil-

O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Constituinte Nabor Júnior, velho e querido amigo, companheiro de luta, grande ex-Governador do Estado do Acre, cujo único defeito é o de não pertencer
ao meu Partido, as idéias de V. Ex' são sempre
lúcidas e cbnsideradas. V. Ex' tem toda razão,
vamos reformular totalmente o artigo. Não entreguei à Assembléia Legislativa a decisão como instância final. Esta seria do povo. A passagem pela
Assembléia Legislativa objebvava, como já disse
antes, debater mais o problema, porque sabemos
da situação reinante em determinados Estados.
De maneira que V. Ex" será atendido na sua recomendação e vamos - de acordo com essa nova
proposta - , na apreciação das emendas, entregar
um texto que corresponda ao que V. Ex" entende
ser o ideal, e que também é consenso da Subcomissão.
Quanto ao problema da Bahia, tivemos manifestações memoráveis do povo, tanto na reunião
da Câmara Municipal de habuna, como no audnório da CEPLACem Ilhéus. Nem 10% dos manifestantes eram contrários. Tivemos dois ou três discursos polêmicos, em que houve manifestação
contrária ao orador; mas também houve muitos
aplausos. A Subcomissão não foi hostilizada pela
população, ao contrário, foi recebida carinhosamente. As manifestações desfavoráveis foram reduzidíssimas, como já disse, não representando
sequer 10%. O Partido que levou esses 10% para
contestar foi apenas um. E quando o interpelamos, não tinha um Prefeito ou um Vereador
em toda a região, enquanto que os representantes
dos demais segmentos contavam com Prefeitos,
Vereadores, Deputados. Essas manifestações foram traduzidas por alguém de má vontade, não
observando princípios éticos, como restrições e
hostilidade, ou vaias à nossa Subcomissão, o que
não é verdade. E lamentável que alguém procure

,azer lobby - pois isso caracteriza o lobbycontrário a uma idéia.
Sabemos da posição diversa do Governador
Waldir Pires no que diz respeito à criação do Estado de Santa Cruz. Respeitamos tal posição, obviamente, mas vamos submeter essa questão ao
povo, que deverá decidi-Ia. Ela não será decidida
pelo Governador, Deputado, Prefeito ou mesmo
pela Constituinte. O que a Constituinte está tentando fazer - e acredito que chegará lá - é
ensejar ao povo a oportunidade de se manifestar
se quer ou não criar determinado Estado, ou
emancipar-se. Esse direito vem sendo negado pelas oligarquias, pelos grupos econômicos, que se
utilizam de determinados instrumentos e de poderes - seja de Assembléias Legislativas, do Governo do Estado ou de eventual Prefeitura - para
impedir isto. Houve, inclusive, em Itabuna, uma
conotação política, porque há um Deputado daqui
que foi Prefeito daquela cidade e o atual Prefeito
de lá é contra ele. Vejam V. EX', uma razão meramente de disputa de liderança local e que não
criou obstáculos a ninguém, de tão inexpressivo
que foi o fato. Não podemos nos cingir coisas
desse jaez. Temos de entregar à população o direito de decidir. Não estamos criando Estado algum,
mas entregando a decisão às populações que
solicitarem o direito de decidir se querem ou não
se emancipar. Este é o processo mais democrático que existe.
O SR. CONSTIT{J]NTE NABORJÚNIOR - As
nossas manifestações, no sul da Bahia, foram no
sentido de que quem iria decidir seria o povo.
Vamos fixar os critérios, estabelecendo que as
áreas serem elevadas à condição de Estado, haveria a necessidade de realização de um plebicisto.
O que estou realmente sugerindo - creio que
existe um consenso na Subcomissão a respeito
deste assunto - é que não se deve submeter
à apreciação das Assembléias Legislativas essa
decisão. Porque mesmo não sendo uma decisão
definitiva - se as Assembléias se negassem a
aprovar ou não aceitassem a criação do Estado,
havena ainda assim um plebiscito - poderia influenciar a decisão do povo. A manifestação preliminar da Assembléia Legislativa contra a criação
do Estado teria, evidentemente, uma influência
de caráter político e psicológico junto à população.
O compromisso que assumimos com o povo
de Itabuna e de Ilhéus fOI no sentido da realização
do plebiscito que pode ser concretizado 180 dias
após a aprovação da nova Constmnçâo. Esta é
a minha opinião. O Relator concorda, e creio que
a maioria dos Constituintes também. E diante desse fato, o plebiscito já pode ser incluído no relatório final do nobre Constituinte Siqueira Campos,
Relator desta Subcomissão. A minha opinião é
essa, Sr. Presidente e Srs. Constituintes.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) O anteprojeto continua em discussão. (Pausa.)
Tem a palavra o Constituinte Renato Bernardi
O SR. CONSTITUINTE RENATO BERNARDI
- Sr. Presidente, companheiros Constituintes,
ainda em relação ao art. 5°, do anteprojeto, tenho
para rmm que, no momento em que este País
tiver seu interior efetivamente ocupado, com a
abertura de novas fronteiras aorícolec- pf,-,r 3:T0
em franco 5r'll~amen1Iotn'J':: E~::; ,~,. : ' j, ' "
se, Rondônia, Pará e Goiás - teremos grodc;üvaL

102

Quarta-feira 24

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento)

mente, a necessidade formal de nos manifestar
sobre a criação de novos Estados. E vejo, nos
pré-requisitos que o nobre Relator coloca no art.
so, alguns elementos restritivos, como é o caso
dos itens 1,2 e 3. Densidade demográfica superior
a 3 habitantes por quilômetro quadrado, área máxima de 300 mil e área mínima de 100 mil krrr',
Sr. Presidente, entendo que essas duas limitações
não têm razão de existir, porque condições históricas diferentes poderão acontecer, e as circunstâncias evoluírem de uma forma tal que não precisaremos, necessariamente, ficar dentro desses limites. Ainda há pouco, V. Ex" recebia uma comissão que pretende criar o Estado do Iguaçu, revivendo o antigo Território Federal do Iguaçu. Como Constituinte paranaense, não votaria a favor
da criação do Estado do Iguaçu. Entretanto, é
um movimento emancipacionista que existe naquela região, cujo território em questão tem apenas 68.oo0km 2 • Ela possui entretanto, todas as
outras condições que esse anteprojeto preconiza:
uma das mais altas rendas do País, agricultura
altamente desenvolvida, um pólo industrial notável no eixo CascavellFoz do Iguaçu. Porém o projeto cairia por terra, pelo item n" 2, que preconiza
a área mínima de 100.0ookm2•
Entendo, Sr. Presidente e nobre Relator, que
a evolução histórica do País não poderá ignorar
em algumas regiões a existência de movimentos
emancipacionistas e que não se vão batizar apenas pelos 1oo.000km2• Em algumas frentes pioneiras de abertura de fronteiras agrícolas, teremos
alguns pólos de radiação de economia que abrangerão, por sua vez, mais de 300.0ookm2•
Vejam V.Ex" por exemplo, a questão do antigo
Estado do Mato Grosso. Abriram-se algumas frentes pioneiras de agricultura no sul do Mato Grosso,
a partir de Campo Grande, e no Norte, a partir
de Rondonópolis, da Chapada dos Guimarães,
de Cuiabá, de Diamantina. O Governo Federal
criou, em 1981, o Estado do Mato Grosso do
Sul. Mas tudo leva a crer que, num futuro bastante
próximo, estaremos assistindo ao movimento
emancipacionista, visando a criar o Estado de
Alto Floresta, no Norte do atual Mato Grosso. E
assim será no Pará e no Amazonas.
Entendo ser essa limitação dos itens 1 e 2 desnecessária uma vez que, no item 3, temos a aprovação por plebiscito, realizável na área a emancipar-se que, parece, é posição consensual desta
Subcomissão. Agora mesmo ela foi manifestada
pelos nobres Constituintes Nabor Júnior e Paulo
Roberto.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Permite-me V. Ex""?
-

O SR. CONSTITUINTE RENATO BERNARDI
Com todo prazer.

O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Estou
chegando ao convencimento de que, na verdade,
é preciso entregar à lei complementar essa competência de fixar determinados critérios. Porque
a lei complementar pode ser alterada com muito
mais facilidade, ao longo do tempo. E agora fixar
critério apenas quanto à forma, o instrumento
que o Congressó haverá de usar. Por exemplo,
se lei complementar ou lei ordinária, para a criação do Estado, que seria uma facilidade. No que
diz respeito aos outros critérios, vou estudá-los,
ma!' com essa orientação que a Subcomissão
me traz, no sentido de abrandar o anteprojeto,

até porque entendo que essas lutas autonomistas,
emancipacionistas têm um mérito muito grande:
são uma forma de as populações também pressionarem os seus governantes, que deixam regiões desassistidas, populações totalmente carentes, embora vivendo em cima de um potencial
de riquezas imenso, sem nenhum meio de transformá-lo, para melhoria da qualidade de vida dessas populações, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico do País. De
forma que acredito que, enquanto o Brasil não
tiver 50 Estados, os brasileiros continuarão vivendo mal. Na medida em que o País for avançando
nesta mudança - com a criação de Estados melhorará as condições de vida do povo, com
o alargamento das oportunidades, e melhor aprohá de se praticar uma administração mais satisfatória para o povo. Tem toda razão V. Ex", e vamos
observar exatamente essa orientação.
O SR. CONSTITUINTE RENATO BERNARDI
- Sr. Presidente, nobre Relator, gostaria de avançar um pouco mais, e lembrar ainda um tópico
que me parece não ter sido abordado aqui: o
da questão da organização dos Estados, que esta
Subcomissão deveria estudar um pouco mais.
São dois enfoques, Sr. Relator. O primeiro é o
da questão das regiões metropolitanas, onde a
Subcomissão dos Municípios e regiões cria algumas alternativas e algumas hipóteses de trabalho.
Mas entendo que muita coisa vai passar, necessariamente, pela estrutura administrativa dos Estados, Em 1872, tínhamos apenas 10 milhões de
habitantes no País, no entanto, assistimos ao desdobramento de várias regiões em Estados. Inclusive meu Estado, o Paraná, foi desmembrado como S" Comarca do Estado de São Paulo, em
1853. E naquela oportunidade o Paraná tinha apenas noventa mil habitantes. A nossa Capital, Curitiba, era menor do que a cidade de Paranaguá,
sendo que esta tinha doze mil habitantes, e Curitiba, nove mil. Nem por isso deixou de ser criado
esse Estado, que hoje ocupa uma posição definida no concerto nacional.
Em 1850, foi criado o Estado do Amazonas,
desmembrado da Provincia do Grão-Pará, que
não preencheria, de forma alguma, as condições
que pretendemos estabelecer neste art. So
Entendo ser necessário entrar na estrutura das
regiões metropolitanas, e não deixar apenas para
a Subcomissão dos Municípios e regiões, porque,
nessas regiões, principalmente nos Estados densamente povoados, como é o caso do Rio Grande
do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre,
e o caso do Paraná, na região metropolitana de
Curitiba - o de São Paulo, Belo Horizonte, Rio
de Janeiro, Salvador, Fortaleza e, agora, de Belém
do Pará e Recife - estamos assistindo a algumas
áreas em vias de metropolização e que, seguramente, dentro de um espaço que calculo por volta
de mais de vinte anos, teremos algumas regiões
metropolitanas com problemas serííssímos também no interior. Há alguns eixos horizontais que
se formam com uma concentração populacional
muito grande, principalmente com essa evasão
constante dos campos para as cidades e com
a vocação urbanizante da população brasileira.
O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Permite-me V. Ex" Falamos de alguns erros e omissões.
Fomos elevados à não inclusão específica, no
art. 11, do anteprojeto, de região metropolitana.
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Mas veja V. Ex"que mudamos um pouco a figura
da criação de Estado. Estamos prevendo o problema das regiões. "O Estado-membro", diz aqui
o art. 11, é constituído pelos Municípios e regiões
Administrativas, intermunicipais, organizadas sem
prejuízo da autonomia municipal". Portanto,
quanto ao interior, e mesmo à Capital, poderemos
ter a região administrativa. Convém essa figura
passar a integrar a nossa Constituição, e é competência exatamente do Estado legislar sobre a região administrativa. É também, dever do Estado
organizar-se, tendo por base as regiões administrativas, para descentralizar a administração. Na
medida em que estabelecermos regiões administrativas, iremos resolvendo esses problemas que
se vão agravando nessas áreas, exatamente por
falta de uma legislação que se ajuste a essa nova
realidade.
Com relação à região metropolitana, acredito
que poderemos dar - isso está implícito - à
região administrativa da Capital o nome de região
metropolitana e conferir competência aos Estados para legislar sobre isso, pois eles devem ter
essa competência, e não a União. Assim, ficam
atendidos exatamente o desejo e as observações
de V. Ex"É necessário fazer-se alguma coisa com
relação a isso, pois se a Subcomissão dos Municípios e regiões tratou do assunto, não poderemos
deixar de fazê-lo, pois é competência do Estado
legislar sobre isso.
O SR. CONSTITUINTE RENATO BERNARDI
- Veja bem nobre Relator, se entrarmos no assunto das regiões densamente povoadas, caracterizadas pelas áreas metropolitanas, entendo que
a Subcomissão dos Estados também teria de,
a partir desse conceito de região administrativa,
estabelecer algum instrumental visando a brneficíaras regiões escassamente povoadas. Temos,
no País, casos concretos de municípios com área
territorial superior a muitos e muitos Estados. No
Estado do Pará, tivemos um município com uma
área territorial superior à do Estado de São Paulo,
o que toma fisicamente impossível qualquer tipo
de administração. Na prática, o que assistimos
nesses municípios de área territorial muito extensa e de população muito escassa é a figura de
alguns arquipélagos urbanos, algumas frentes
agrícolas em formação, que se constituem em
povoados ou distritos, e a total impossibilidade
de uma ligação efetiva, seja administrativa, social
ou econômica, entre esses distritos e a sede do
município. Dentro desse conceito de área administrativa, que no passado - na década de 40
- o Governo Federal tentou resolver com a criação dos Territórios federais, teríamos de criar possivelmente uma figura de áreas de interesse estratégico, específico, que não ficassem apenas na
dependência das grandes superintendências, como Sudam, Sudene, Sudeco etc., que acabam
beneficiando apenas os grandes grupos econômicos do triângulo São Paulo, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte, com Incentivos fiscais, desviando,
inclusive, seus compromissos de caráter fiscal,
e aplicando hipoteticamente nessas regiões recursos em projetos que normalmente nada têm a
ver com as necessidades populacionais daquelas
áreas.
Sr. Relator, entendo que deveríamos, provavelmente, entrar em dois pontos aparentemente contrários, que são: primeiro, o que chamamos de
regiões metropolitanas, áreas densamente povoa-
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das de grélnde acúmulo e grande concentração
de' população, com todos os problemas de ordem
social, urbanismo, saneamento básico, saúde,
educação etc., já que estamos cansados de saber
que existem. No lado oposto, que seria o segundo
ponto, trataríamos das áreas administrativas especiais, que estariam a meio termo entre a figura
do território nacional e a figura que hoje existe
de:projetos. econômicos, específicos, previstos pelo Ministério do Interior através dessas superintendências. Mas teríamos de ter a imaginação necessária para criar alguma coisa que faça com que
essas populações não fiquem, teoricamente, sob
a jurisdição de uma prefeitura, mas, na prática,
totalmente abandonadas no interior.

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Permite-me V. Ex" Constituinte Renato Bernardi? Se entendi bem, V. Ex"preconiza que se instrumentalize
as grandes regiões interestaduais.
O SR. CONSTITUINTE RENATO BERNARDI
- Pode ser apenas as estaduais, Relator.

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Certo,
que seja, porque esses organismos de desenvolvimento a que V. Ex" se refere, são das grandes
reqíões do País, interestaduais. Hoje, não existe
praticamente um aspecto relacionado só a um
Estado. A nossa proposta visa a organizar os Estados em Municípios e em regiões administrativas.
A legião metropolitana sempre envolve a região
da Capital, porque, em geral, é onde existe a maior
concentração, a maior densidade populacional.
E também onde o poder decisório está instalado,
e onde geralmente se agregam números expressívos de pessoas. Os fluxos migratórios se direcionam para lá e, em geral, são exatamente essas
populações das capitais brasileiras que crescem
muito. Entáo, resolvemos dar esse duplo sentido
nãc só por ser a metrópole, a Capital, como também por ser a área mais populosa. Isso vem-se
ajustando ~I realidade brasileira. Essa região metropolitana seria uma espécie de região administratíva do Estado, envolvendo áreas apenas de
UITI só Estado, Municípios de um só Estado, geralmente em volta da capital. Esta teria certos privilégios em razão desse processo de inchação esvaziamento do interior e inchação das metrópoles - com adotação de determinadas medidas
de caráter social, que evitassem o crescimento
da pobreza, da miséria, do desemprego e, conseqüentemente, da violência nessas áreas. Portanto,
temos de abrir a perspectiva no sentido de surgir
uITIa legislação específica, mas de caráter ordinário. porque ao Legislador atual não cabe outra
coisa a não ser fixar determinadas normas que
nos ensejem chegar àquele aperfeiçoamento e
àquela legislação ideais. Então, deixaríamos para
a leqíslaçáo complementar ou ordinária. É o único
recurso que: temos.
(~uanto ~IS regiões administrativas, que o projeto supre, esses municípios isolados, de áreas
imensas e de população pequena, também seriam dotados de critérios a serem previstos na
legislação ordinária. Como atualmente a legislação sobre o Fundo de Participação dos Municípios
leva em conta a dimensão da área, o número
de habitantes, etc., para entregar os recursos, as
medidas dos governos estaduais seriam adotadas
dentro dos critérios que a legislação ordinária iria
prever.

Entendo que podemos avançar, no momento,
apenas nisso: inserir normas, na nova Carta, que
ensejam uma mudança da triste realidade que
temos aí. Porque, por mais esforços que possamos fazer agora, não se pode chegar ao ideal.
Recorro a V. Ex", no sentido de que nos apresente
emendas - hoje aínda há prazo - e modificarei
o anteprojeto porque, se Deus quiser, com as
contribuições dos colegas, faremos sair desta
Subcomissão um projeto o mais perfeito possível
tendo em vista as nossas necessidades, o que
me deixará realizado e feliz. Na realidade, vou
aguardar que V. Ex" e os demais pares mandem
essas emendas, hoje, para que possamos fazer
um belíssimo trabalho, que vise aos interesses
da Nação, em todos os pontos de vista, a fim
de que ofereçamos à sociedade brasileira um trabalho que corresponda aos seus anseios. Era a
este ponto que eu realmente gostaria de chegar.
O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Relator, aproveitando o aparte do Constituinte Renato Bernardi, quero dizer que fiquei
preocupado, quando S. Ex" arguiu os dois itens
do art. 5° - o 1° e o 2° - e o nobre Relator
se manifestou por uma provável lei complementar, no seu parecer. Pergunto ao Relator: será que
V.Ex" está induzido a querer que os nossos futuros
idealistas de redivisão territorial passem pelo mesmo problema que V. Ex' passou, com relação
à criação do Estado do Tocantins? Não seria melhor reestudarmos esse art. 5°, em vez de introduzir, através de lei complementar, a criação dos
futuros Estados deste País?
Porque sabemos perfeitamente das dificuldades que teve o ilustre Relator Siqueira Campos,
quando pretendeu criar, neste País, o Estado do
Tocantins. E sabemos perfeitamente que, na lei
em vigor, no art. 3°, essa competência é da lei
complementar, com a decisão do Poder Executivo. Não sei se entendi bem, nobre Relator, que
V. Ex" se reportou a esse assunto.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Constituinte Paulo Roberto, vou explicar. Existem determinados critérios que não podem deixar de constar na nova Carta, no meu entendimento.
O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO Só um instante. Acho apenas, nobre Relator, que
assim não modernizaremos quase nada na nossa
Constituição.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V. Ex"
não me deixou concluir. Estou dando razão a
V. Ex" Determinados critérios não podem deixar
de existir. Por exemplo: o levantado pelo Constituinte Nabor Júnior, que diz que o plebiscito é
indispensável. A manifestação da população, da
área emancipada, na opinião de S. Ex", é indispensável. Se não fixarmos esse critério, a lei ordinária
de um ou de outro Estado poderá desprezar o
pronunciamento do povo e fixarum critério absurdo qualquer para inviabilizaro que tiver sido decidido. Compete ao homem o direito de lutar pela
sua liberdade: compete, também, às populações
que se querem emancipar pronunciar-se, índependenternente do que pensam as populações
do restante do Estado. Se não quero mais pertencer a um determinado Estado, vou lutar para que
a minha área se emancipe. O direito universal
consagra isto. Não há como empregarmos outro
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meio. Esse é um critério que não quero retirar.
Mas se a Subcomissão entender diferente, acato
sua decisão.
O SR. CONSmUINTE JOSÉ TEIXEIRA- Nobre Relator, entendi mal a colocação de V. Ex'
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Vou
mais além. Existe um outro critério, o qual acho
bom mantermos, porque os deputados estaduais
também podem ter essa iniciativa.As Assembléias
Legislativas poderão encaminhar projetos ao
Congresso Nacional, propondo o desmembramento de certas áreas do Estado. Isso é difícil
de acontecer, mas estamos estabelecendo o precedente para que não digam que não lhes foi
dado o direito de iniciativa, e tão-somente de iniciativa. Portanto, a iniciativa tem de ser competência da Assembléia Legislativa, da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal e, também, do
Poder Executivo. Agora, a competência exclusiva
da promulgação desta lei é do Congresso Nacional. Isso foi explicitado mais ainda do que na atual
Constituição. Porque é triste ver um presidente
da República, pisar o Congresso Nacional, como
o fez há pouco tempo. O Presidente José Sarney
- é meu amigo, é um fidalgo, é uma pessoa
a quem quero muito bem e a quem estimo, apesar
de meu adversário, mas, não sei por que razão,
S. Ex", naquele momento, estava com raiva do
mundo e pisou no Congresso Nacional, por duas
vezes. E não devemos permitir isto. Vamos fazer
com que o Congresso Nacional seja soberano
nessas decisões, dando ao povo a oportunidade
de se manifestar, e não apenas de criação de
Estados. O que o Congresso vai decidir é se determinada região, por solicitação dela própria tem
o direito, ou não, de decidir também pela criação
do seu Estado. Quero deixar essas competências
assim atribuídas: a lei complementar fixa critérios,
e a lei ordinária cria Estados. Gostaria de deixá-lo
fixados, até para ir ao encontro do que V. Ex"
e os demais pares desejam.
Fora esses critérios, tudo é mutável, não há
problema. Receberei as emendas, estudá-Ias-ei
e, depois, submeterei à deliberação da Subcomissão aquelas que se ajustarem mais ao que
ouvi, hoje, aqui.
O SR. CONSmUINTE JOSÉ TEIXEIRA - O
nobre Relator fez uma menção e, para poder
acompanhar o fio do seu raciocínio, eu gostaria
de ser esclarecido.
Dizia o nobre Relator que o Presidente Samey,
apesar da amizade que liga os dois, pisou duas
vezes o Congresso Nacional. Por gentileza, nobre
Relator poderia V. Ex' esclarecer isto?
O SR. RELATOR(Siqueira Campos) - Quando
o Presidente vetou a criação do Estado do Tocantins, decidida soberanamente - entendo que a
atual Constituição não lhe confere esse direito
- então, não foi um veto, mas um coice, porque
um veto só se dá, quando se pode. Quando está
na Constituição, S. Ex" pode vetar. E, pela atual
Constituição, S. Ex" não tem competência para
vetar uma decisão do Congresso Nacional, relativamente a esse problema de criação de Estado.
Então, no meu entender, foi um ato arbitrário
- espero que S. Ex" me perdoe, já disse que
o admiro e lhe quero muito bem, mas S. Ex"
foi levado a isso por circunstâncias que desconheço. De maneira que acho que S. Ex' escoiceou

104

Quarta-feira 24

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITOINTE (Suplemento)

o Congresso Nacional, agiu arbitrariamente,
quando vetou, por duas vezes esse projeto. Notese que o Congresso Nacional aprovou na primeira
vez;o Presidente Tancredo Neves fezum compromisso público de sancionar o projeto de lei, e
S. Ex" não cumpriu esse compromisso de Tancredo Neves, vetando o projeto. O Congresso Nacional aprovou, em cima do veto do Presidente
Sarney, um outro projeto. Notem V. Ex" que isso
é uma reiteração de vontade. O Congresso Nacional estava em fase, realmente, de luta. Encampou
uma causa, estava decidido - e tanto estava que
o feznovamente - votou a segunda vez,o Senado
Federal novamente aprovou - e, aí, já está o
terceito projeto - por unanimidade, voto a voto,
nominalmente. Espero que o Presidente Sarney
me perdoe - S. Ex" é fidalgo, não é o meu caso,
sou um homem rústico, do interior- a expressão
de que, realmente, S. Ex- deu um coice no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Tem a palavra o Constituinte Femando Velasco.
OSR. CONSTITUINTE FERNANDO VElASCO
- Sr. Presidente, será uma breve intervenção.
Primeiro eu gostaria de me reportar à manifestação do Constituinte Renato Bernardi, a respeito
das regiões metropolitanas, e da necessidade de
um reestudo das áreas de jurisdição de organismos regionais, de porte da Sudam, da Sudene,
da Sudeco e de outras da mesma espécie.
Nos dois pontos esboçados e defendidos pelo
Constituinte Renato Bernardi, comungo das teses
do nosso Colega, porque entendo que há necessidade de um reestudo, seja das regiões metropolitanas, seja no tocante às áreas de jurisdição desses órgãos.
As regiões metropolitanas, criadas - todos sabemos através de uma legislação complementar,
em verdade, desde as origens, já não atendem
à realidade. No caso específico da nossa terra,
o Estado do Pará, a região metropolitana abrange
a Capital, Belém, como sempre acontece, e o
Município de Ananindena. Sempre me posicionei
de forma contrária a essa região metrolitana de
Belém. Quem conhece o nosso Estado e a nossa
Capital, sabe que Ananindena é nada mais nada
menos do que uma área conturbada, quase cidade-dormitório de Belém, tão próxima ela está da
Capital. Sempre entendi que a nossa região metropolitana - a menor do Brasil e que chega
a ser uma caso sul generls, porque envolve apenas dois Municípios,e um deles bastante próximo
à cidade de Belém - evidentemente tem de ser
repensada, como as demais regiões metropolitanas do País.
O nosso Relator aventou, aqui, ponto de vista,
no sentido de que a legislação dessas regiões
metropolitanas seja de competência dos Estados.
Salvo erro, parece-me que o Constituinte Siqueira
Campos mencionou essa possibilidade, que acho
ser correta, exatamente porque as defasagens eu não diria hoje, mas sempre, existentes, no t0cante às regiões metropolitanas- decorrem, exatamente, dessa competência da Clnião de estabelecer e de criar ~egiões metropolitanas.
No tocante ao problema abordado pelo ilustre
Constituinte Renato Bernardi, quanto à necessidade do reestudo dessas áreas de jurisdição da
Sudam, Sudene e Sudeco, também entendo que
é chegada a hora de esse estudo, realmente, se

efetivar, porque, na realidade, no caso específico
da Amazônia - volto a minha região - também
defendo a tese de que essa área que hoje chamamos de Amazônia Legal é um artificiousado para
ampliar a abrangência da Sudan segundo determinados interesses. Entendo que essa área de
abrangência também tem de ser repensado, e,
a partir desse momento, acho que ela deve ficar
restrita à Amazônia propriamente dita, porque a
Amazônia Legal é um artifício com o qual nunca
concordei.
Finalmente, quero fazer um questionamento ao
ilustre Relator, Constituinte Siqueira Campos, no
tocante ao art. 16 do anteprojeto, em que S. Exestabelece um mandato de quatro anos para governador e vice-governador. Estabelece como
momento da realização das eleições o dia 15 de
novembro do ano anterior ao da conclusão do
mandato dos seus antecessores pelo sufrágio universal e voto direto e secreto, por maioria absoluta
de votos, excluídos os brancos e nulos, fíxada
a posse em quarenta e seis dias depois. Entendemos o sentido desse dispositivo inserido no
anteprojeto pelo nobre Relator Siqueira Campos
que é uma tese que todos nós, políticos, sempre
defendemos, porque o que ocorre hoje é que
o governador, os prefeitos, enfim, os detentores
de cargos executivos assumem seus mandatos
já com o orçamento comprometido, já com um
comprometimento de quase setenta e cinco dias.
O que pretende o Constituinte Siqueira Campos
- particularmente concordo e acredito que há
uma unanimidade quanto a isso, nesta Subcomissão - é que, na realidade, o início da vigência
do mandato dos governadores coincida com a
vigência do novo exercício financeiro. O governador deve receber um orçamento ainda não
comprometido, sem qualquer comprometimento, inteiramente "virgem". Eu gostaria de fazer
uma ressalva ao Companheiro Siqueira Campos,
porque acho que usar a expressão "fixadaa posse
quarenta e seis dias depois" em um texto constitucional, com a devida permissão de V.Ex', homem
experiente que é, ouso sugerir, não é de boa técnica legislativa essa expressão, mas o ideal seria
que a fixasse logo a data especííice.
O SR RELATOR (Siqueira Campos) - Firmaremos a posse em primeiro de janeiro.
O SR. CONSmUINTE FERNANDO VElASCO
- Primeiro de janeiro. Não sei quais as razões
de V. Ex" para escolher esta data, mas fica como
contribuição.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Constituinte Fernando Velasco, V. Ex- me permite? O
problema é exatamente este: as sugestões.
Inicialmente, preocupamos-nos em acolher as
propostas e, então, fundimos o texto da forma
como foi feito, apressadamente. Reiteradas vezes
já disse isto. Agora vem o saneamento, a limpeza,
inclusive o aclaramento, porque, note bem, esse
texto dá motivo a uma outra interpretação.
O SR.CONSTITUINTE FERNANDOVElASCO
- Como? O dispositivo?
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Que
pode ser fixada a posse até quarenta e seis dias
depois e, não realizada a posse, o Tribunal pode
reunir-se e dizer: vamos fixar a posse, tem um
prazo para a fixação da posse. Até nisso, que V.
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Ex", até por cortesia e gentileza ao seu amigo,
pode não ter visto, há falha. E veja que dá margem
a essa interpretação!
O SR.CONSTITUINTE FERNANDOVElASCO
- Não, não existe a expressão até. O texto diz:
fixada a posse quarenta e seis dias depois. V. Ex'
já amarrou no dia primeiro de janeiro.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Mas
é este o problema: o até poderia dar margem
a interpretações. Por exemplo, alguém que se arrogasse o direito, por outro interesse qualquer,
diria: "Não, vamos fixar nesse prazo, pois esse
prazo é para fixar e não para realizar a posse,
ou seja, efetivá-Ia". São determinadas coisas que
podem ocorrer, embora não se dê muita margem
a isso, mas poderão ocorrer. Sabemos que a interpretação de textos. de leis ou de constituições
têm sido feitas ao sabor das conveniências, dos
interesses, e não devemos deixar margem para
que isto ocorra. Concordo plenamente. Acho a
observação de V. Ex- muito correta, e vou, com
a preocupação que tenho de fazer as coisas da
melhor forma possível, trazer a V. Ex" essa redação, fixando em primeiro de janeiro a data da
posse, ajustando a redação do texto, harmonizando-a, para que, além de clara, fique escorreita.
Não tenha dúvidas quanto a isto.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO VElASCO
- E, no mais, só quero ressaltar que, a despeito
da carência de tempo que teve o Sr. Relator, o
anteprojeto realmente atende ao que aqui foi discutido ao longo de várias reuniões. Nós estamos
agora numa fase, única e esclusivamente - e
o próprio Relator assim se manifestou - de sanear o texto, ou de melhorar a redação do anteprojeto, exatamente porque, dada essa carência de
tempo, não lhe foi possível chegar a essas sutilezas de caráter jurídico, que, no decurso dessas
reuniões, vamos aprimorando, mas eu diria que
o texto em si atende ao que foi aqui discutido,
à saciedade, nas várias reuniões realizadas na
Subcomissão.
Finalmente, apenas para efeito de registro, e
sobre o que o ilustre Relator se manifestou, quero
falar a respeito da divulgação de uma notícia de
que a nossa Subcomissão teria sido hostilizada
no Estado da Bahia, mais precisamente nos Municípios de Itabuna e de Dhéus.E o Sr. Relator disse
que, absolutamente-Sr. Presidente, V.Ex' estava
ausente - isso não aconteceu. Ademais, a nossa
Subcomissão, ao sair do Congresso para Itabuna
e para Ilhéus - como saiu para Goiânia e para
outros Estados - não foi absolutamente com
a perspectiva de encontrar uma festa "bem arrumadínha", como são as festas de Primeira Comunhão. Fomos exatamente em busca desse contraditório; aferir o que pensa a sociedade a respeito
daquela proposição de desmembramento do seu
Estado. E foi isso que aconteceu em ltabuna e
Dhéus. De repente, um determinado grupo, bastante reduzido, como disse o Sr. Constituinte Siqueira Campos, resolveu posicionar-se contrariamente à criação do Estado de Santa Cruz. E o
próprio Constituinte, Fernando Gomes, absolutamente, não tem a presunção de alcançar uma
unanimidade de 100% no tocante à criação do
Estado de Santa Cruz. O que houve - repito
- foi o contraditório nas reuniões, e a Comissão
achou por bem recolher as manifestações contrá-
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rias, e - quem sabe? - mais adiante, elas poderão modificar-se a partir das discussões ali processadas. No mais, essa hostilidade absolutamente
n210 ocorreu,

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Já está inscrito também para discutir o Consbtuinte Carlos Cardinal, a quem dou a palavra.
O SR. CONSTITUINTE CARLOSCARDlNALSr. Presidente, Sr. Relator, de posse do anteprojeto, como não poderia deixar de ser, analisei com
muito cuidado todos os seus itens, e observei
que um ponto bastante forte do Relatório é exatamente a questão da redivisão territorial. Sem dúvida alguma, a proposta que V.Ex' Sr. Relator, oferece faz parte: do anseio de alguns Estados. Depois
dos trabalhos desta Subcomissão - permita-me
dizer ao SI'. Presidente - os Estados que não
têm esse problema de redívlsão, começam a ver
com simpatia essa proposta. Creio que, sem dúvida alguma, esse será um dos pontos mais fortes
do nosso trabalho, porque o Brasil precisa realmente ser redividido - mas a redivisão atende
a alquns pnncipios básicos, e V. Ex", Sr. Relator,
muitas vezes, reafirmou aqui que um dos propósitos era exatamente o de diminuir o centralismo
a que, hoje, toda a Nação assiste, e reclama, no
sentido de que seja diminuído. É exatamente nesse sentido que tenho algumas preocupações com
relação a propostas que, no meu entendimento,
deveriam ser mais esclarecidas na nossa Subcomissão, para deixarmos bem marcada a nossa
proposta de descentralização do poder. Confesso
a minha satisfação em encontrar, no relatório,
de V. Ex", no art. 3°, a inclusão de vários itens
entre os bens do Estado-membro. E, em outros
relatórios de outras Subcomissões já observeri
qUE~ não induíram como bens dos Estados-membros, por exemplo, a plataforma continental. Creio
que foi multo positiva esta inclusão como a da
questão das terras devolutas. Entendo que vai
ser uma batalha difícil, para que esses dois itens
realmente permaneçam incluídos no artigo que
confere, como bens do Estado-membro a plataforma continental e as terras devolutas.

o SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Se V.
Ex" me permite, ainda a propósito do aperfeiçoamento desse item, para que haja uma segurança
de participaç:ão dos Estados na exploração mineral em geral. E esse problema da plataforma, de
estar entre os bens do Estado, que é, junto com
a União, um condomínio, visando a assegurar
eSSE: direito de participação no resultado da exploração de petróleo, etc. Depois, entretanto, indaguei: "Por que somente as plataformas"? E concluí que deveríamos estender isso.
O SR. COr'lSTITUINTE CARLOS CARDINALInclusive, ofereci uma emenda a V. Ex'sobre isso.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Desculpe-me V. B~, porque ainda não a apreciei; são
oitenta e CInco emendas até agora, segundo a
nossa Secretária, e vão entrar mais. Conseqüentemente, vi apenas por alto a emenda de V. Ex'
e lembro-file de que diz respeito à criação do
Estado de Santa Cruz, mas não analisei as propostas.Apenas quando vi duas ou três emendas, estava essa de V. E??' à frente. A outra, a que V.
Ex" se refere, não vi ainda. Mas tenha a certeza
de que o nosso propósito é no sentido de considerar injusto que o Poder Central fique como uma

bomba de sucção, explorando tudo e todos. E
para dar participação a todos é preciso comprometer-se politicamente e submeter-se a todos os
caprichos, a tudo o mais. Isto não é mais possível.
Nós temos de fixar normas que assegurem um
respeito, pelo menos, aos direitos dos Municípios
e dos Estados. Visamos efetivamente a assegurar
aos Municípios e aos Estados essas condições,
pois, do contrário, esta Nação não permanecerá
livre, independente e soberana, porque é uma Nação onde há fome. E uma das maiores vergonhas
que eu já passei na minha vida ocorreu quando
um dos grandes líderes mundiais perguntou-me:
"O que os senhores, políticos brasileiros, estão
fazendo? Como pode haver fome e desemprego
numa Nação com tantas riquezas potenciais? O
que os senhores estão fazendo? Então, não estava
afeto a nós, esse assunto. Eu não entendi a que
não mandávamos, que, naquele tempo, quem
mandava eram os tecnocratas - e, ainda hoje,
mandam muito Mas precisamos mudar essa situação, tirar o poder dessa gente e dá-lo aos políticos, porque estes estão diretamente comprometidos com o povo e sabem que a sorte da Nação
depende exatamente da solução desses problemas. Se não os solucionarmos, vamos só cobrar.
Tem razão V.Ex"e vou acolher, com imenso prazer, a emenda de sua autoria.
O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO Constituinte Carlos Cardinal, Sr. Relator, tenho
uma observação a fazer, quanto ao item 11 do
art. 3', que determina a gerência para o Estado
dos terrenos de Marinha. Mas analiso a falta de
critério que se tem observado nas administrações
estaduais, principalmente quando se aterram as
praias, quando há ingerência do município ou
do Estado na orla marítima - como é o caso
do meu Estado - em que o Estado interfere
sem observar, principalmente se se trata de terreno de marinha. Há um caso muito patente em
minha cidade: a praia do Tapajós, assim como
outras praias, em virtude do procedimento da
União, contra o anseio da comunidade, foram
praticamente eliminadas. E tenho visto várias pessoas da comunidade, não só de minha cidade,
mas também no Rio de Janeiro, onde isso ocorre
com constãncia, determinarem o aterro da praia.
Para quê? Para beneficiar determinados g~pos
e construtoras, para lá instalarem seus arranhacéus. Apenas isso. Queria fazer essa observação.
Não apresentei emendas, mas fiquei na dúvida
com relação a esta franquia: se a gerência é da
competência da Marinha e já ocorrem fatos como
esses, imaginem V. Ex'" se essa competência for
exclusivamente do Estado.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDINALNobre Constituinte, creio que a sua preocupação
soma-se à de setores que se conscientizam desses problemas em todo o Brasil. O § 5' do art.
4', em que o nobre Relator expressa a competência do Estado-membro para estabelecer diretrizes gerais e organização de seu território, prevê
o seguinte: "Prevenir e controlar a poluição e seus
efeitos e as formas prejudiciais de erosão".
Nobre Relator, estudei a matéria e decidi no
sentido de acrescentar ao inciso V "o prebliscito
nas áreas interessadas, quando da decisão de órgão federal, estadual ou municipal, em construções que alterem a paisagem, que alterem a beleza natural do lugar, ou nas construções que ofere-

çam riscos à própria sobrevivência". É o caso
de usinas nucleares e depósitos de lixos atômicos.
Então, ofereci a emenda para que as populações locais decidam sobre estas construções que
podem, como disse o Constituinte Paulo Roberto,
alterar a paisagem da região e a beleza natural.
O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO Nobre Constituinte, gostaríamos de fazer um
adendo. Creio que seria interessante incluir nesse
artigo o poder de polícia da Marinha, a fim de
que a gerência da área fosse competência do
Estado, mas o poder de polícia da União fosse
exercido pela Marinha.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Permita-me, nobre Constituinte, mas na condição de
relator observo o seguinte: uma outra subcomissão, se não me engano, a que está afeto o problema do meio ambiente, já inseriu em seu texto
a obrigatoriedade de realização de plebiscito
quanto a esse aspecto. Por isso, não analisei muíto
bem o assunto, que já sabia havia sido nela indicado. Mas vou examiná-lo e acho que não será prejudicado. Se estiver inserido nos anteprojetos de
duas ou três subcomissões, um mesmo texto,
o Relator da Comissão de Sistematização, ou
mesmo da Comissão Temática, aqui, se for o
caso, o ajustará. Não há problema quanto a estudarmos o acolhimento da proposição de V.'Ex"
Quanto à proposta do Constituínte Paulo Roberto, desculpe-me S. Ex", mas não tenho condições de analisá-Ia porque nesse caso iria aceitar
uma espécie de intervenção nos Estados.
Quero que a Federação brasileira seja reconstruída e não gostaria de abrir uma brecha para
que, amanhã, com base em determinados exemplos, continuasse esse intervencionismo da União,
que considero ilegítimo. A Marinha vai continuar
fazendo o seu papel porque ela já tem a competência para isso, mas não quero tirar a competência da Polícia Militar, nem dos órgãos estaduais. Ela já está vigiando as costas brasileiras,
as praias e os seus terrenos.
Além de tratar do problema de denúncia das
áreas de ilhas, quero cuidar também do problema
da plataforma no sentido da exploração. Há o
Serviço do Patrimônio da União, se não me engano. Então, o prefeito, para resolver um problema
de edificação em determinado lugar, passa meses
e anos lutando. Havia um projeto na ilha de São
José, no Tocantins. Lutei anos a fio, com o SPU,
e nada consegui arrancar de lá para fazer um
projeto de interesse comunitário, com financiamento do Banco do Brasil. Lá seria instalada uma
casa de farinha e seria feita a exploração conjunta
dos recursos existentes. Passei anos e anos lutando sem conseguir a concessão para os moradores
- pescadores e plantadores de mandioca - que
ocupam aquela área há mais de trinta anos e
que estão morrendo de fome.
Estamos entregando isso aos Estados e aos
municípios que já ocupam essas áreas, o que
não quer dizer que, chamados pelos Estados, os
serviços de segurança da União não possam suplementarmente dar garantias e interferir na região. Isso não foi inserido no texto do anteprojeto,
mas é um dos deveres e obrigações da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica, uma vez que hoje
são comandados por pessoas comprovadamente
democratas. Mas para evitar que amanhã apareça
alguém que se arrogue o direito de interferir, botar
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o governador para'fora, ou cassar a autonomia
do Estado, creio que não se deve permitir que
se mexa na autonomia do Estado, para que a
Federação brasileira possa ser forte. E esse é o
princípio do não-intervencionismo, da descentralização. Citando o que o povo diz, repito o que
seria urna piada - mas não de mau gosto do português: "quem não tem competência não
se estabelece". Não é possível que um Estado
não possa guardar a integralidade do seu território
inclusive nessa área. Se distorções existem, vamos levá-Ias à Assembléia Legislativa, a fim de
pressionar o governador, a Secretaria de Segurança. Quando não der resultado, então recorremos à União.

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Ternos ainda inscrito o Sr. Constituinte Gabriel
Guerreiro. Pediria permissão ao nobre Constituinte, pois terno que, pelo adiantado da hora, alguns
dos companheiros tenham compromissos e precisem sair. Já esclarecemos que hoje é o encerramento da discussão. Se, depois, ninguém mais
quiser discutir, poderemos encerrar esta fase. Está
previsto no fluxograma, que o nobre Relator vai
apresentar seu parecer sobre as emendas oferecidas, no dia 22, sexta-feira, e que no dia 25 será
o encaminhamento do anteprojeto, com a sua
redação final.
Então, perguntana ao nobre Relator, já que deverá apresentar o parecer no dia 22, sexta-feira,
se S. Ex' tem idéia de fazê-lo pela manhã ou
à tarde.
O SR. REU,TOR (Siqueira Campos) - Sr. Presidente, respondendo a V.Ex', gostaria de dispor
de todo o prazo e apresentar o parecer até meianoite, porque não quero fazê-lo apressadamente.
Esta apreciação é praticamente última, e vamos
apreciar as emendas, tendo em vista a redação
final do nosso relatório. Essa redação final não
pode ter erros e omissões, corno já ocorreu aqui
e que foram confessadas até no próprio arrazoado, porque não tínhamos outras condições para
fazer.Mas agora quero apresentar o melhor possível. O prazo realmente é curto. Hoje, até às 20
horas, vamos receber as emendas, que já chegam
a 85. Pretendo considerar os Srs. Constituintes,
membros ou não da nossa Subcomissão, analisando suas propostas, não só porque é meu dever, corno também é uma satisfação por serem
de autoria de companheiros que integram este
organismo magnífico, a Assembléia Nacional
Constituinte, que vai determinar urna transformação na sociedade brasileira.De modo que gostaria
de ter o prazo até o final.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) V.Ex' não precisa justificar-se. Apresentará o seu
parecer, que será judicioso corno sempre, na sexta-feira, dia 22, até à noite. Para isso, haverá um
plantão.
Peço a atenção dos nobres constituintes, especialmente aos membros da Subcormssâo para
o seguinte: só teremos o sábado e o domingo
para a votação, porque, a partir de segunda-feira,
dia 25, o nobre Relator só terá três dias, 72 horas,
para a apresentação do seu parecer. Portanto,
nós, os membros da Subcomissão - repito teremos apenas o sábado e o domingo, porque
na segunda-feira deverá ser feito o encaminhamento. Digo isto porque parte de V. ~ desejam

ausentar-se. Queria consultar a Subcomissão sobre a conveniência de nos reunirmos sábado, às
15 horas, quando, então, procederíamos à votação das emendas. Não haveria mais discussão,
mas apenas o encaminhamento. O pedido de
destaque para encaminhar a favor, ou contra. Se
for necessário, conforme o número de emendas
e conforme o número de destaques, trabalharemos à noite. Poderemos dar o sábado e o domingo ao Relator. Se pudermos encerrar a votação domingo, ao meio-dia, S. Ex' terá um pouco
mais de tempo, porque segunda-feira será o encaminhamento. Gostaria de fazer essa reunião final
para tornarmos conhecimento da redação final
do trabalho a ser encaminhado.
É o que queria ponderar aos Srs. constituintes.
Solicito que transmitam aos ausentes o aviso sobre a reunião de sábado, às 15 horas. Pergunto
ao nobre Constituinte Davi Alves Silva, que também não quer prejudicar os trabalhos, se S. Ex'
vai ausentar-se na sexta-feira?
O SR. CONSmUINTE DAVI ALVES SILVASim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Creio que essa ausência não prejudicará os trabalhos, porque o nobre Relator terá até o final de
sexta-feira para apresentar seu parecer. E V. ~
que vão ausentar-se pretendem retornar a Brasília
no sábado até que horas?
O SR. CONSmUINTE DAVI ALVES SILVASr. Presidente, se não houver atraso, estaremos
aqui no sábado, ao meio-dia e quarenta minutos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Muito bem. Então, isso significa que todos poderão participar da reunião convocada, para votação
às 15 (quinze) horas de sábado. Vamos tornar
conhecimento do parecer e procederemos, então,
à votação. Teremos apenas sábado e domingo.
Pediria que ninguém se ausentasse nesses dias
porque estamos no ano da Constituinte. As vezes,
temos muitos convites dos Estados porque eles
ainda não compreenderam que não nos podemos
ausentar tanto de Brasília. Precisamos estar aqui,
neste fim de semana, no sábado, dia 23 e no
domingo, dia 24.
O SR. CONSTITUINTE RONALDO CARVALHO
- Sr. Presidente, mas o encaminhamento não
será no dia 25?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Sim, mas para ser encaminhado precisa do resultado da votação, para saber se as emendas, se
os destaques foram atendidos. Vamos votar as
emendas e o parecer. É um direito do Relator
rejeitar ou recusar emendas. Então, vamos votar
a matéria.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) -Sr. Presidente, peço a palavra para prestar uma esclarecimento. Na qualidade de Relator, informo ao Sr.
Constituinte Ronaldo Carvalho e aos demais companheiros que o processo é o seguinte: Vou apresentar pareceres isoladamente - farei em bloco
quando as emendas tratarem do mesmo assunto
- sobre as diversas emendas que receber. Tudo
indica que serão 100, pois já temos 85. Então,
apresentarei esse relatório.Também, por iniciativa
minha, destacarei alguns artigos, para dar a redação sugerida hoje pelos companheiros, uma vez
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que considero que os debates geraram emendas,
no âmbito da Subcomissão, que também podem
ser mantidas da forma como foram sugeridas.
As vezes não são emendas, mas sugestões para
o ajustamento do texto da redação, da técnica
legislativa.
Aprovadas ou não as emendas, elas comporão
o relatório em sua redação final. Para fazer essa
redação final, preciso de um pouco de tempo,
para ajustar ao texto as emendas aprovadas. Do
contrário, vamos fazer um trabalho apressado de
última hora. Vejam que o problema de datilografia
é difícil. Não quero entregar o texto a dois datilógrafos, para que não aconteça como da outra
vez. Conquanto tenham ambos sido ótimos, houve problemas. Embora seja bom que o relatório
possa ser aprovado no domingo, ao meio-dia,
o ideal seria que o aprovássemos no sábado. Então, trabalharei no relatório, tentarei dar a redação
finalpara entregá-lo durante o dia. Esses os esclarecimentos que julguei conveniente dar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Vamos deixar bem claro:votaremos o anteprojeto,
ressalvadas as emendas e os destaques concedidos.
O SR. REU,TOR (Siqueira Campos) - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)Vamos votar. Temos até 20 (vinte)horas. A emenda sobre a superfície é da maior importância. Os
dois Constituintes que levantaram o problema poderiam apresentar uma emenda mais liberal,estabelecendo o máximo de 50.000 quilômetros quadrados, se fosse o caso. E eu mesmo apresentei
uma emenda mais liberal sobre população. Portanto, vamos votar - repito - o anteprojeto, ressalvadas as emendas e destaques. Apresenta-se
destaque para emenda que não tenha sido aprovada e para emenda supressiva, para suprimir
determinado parágrafo, artigo ou item do projeto.
Gostaria de deixar esse ponto bem claro para
depois não levantarmos questões de ordem sobre
o assunto. Então, esclarecida esta parte, no sábado, às 15 (quinze) horas, estaremos aqui para
iniciar a votação.
(Intervenção fora do microfone. Inaudfvel.)
O SR. CONSmUINTE JOSÉ TEIXEIRA - Pede o nobre Relator o dia de sexta-feira por inteiro,
presumindo que, ao cair da noite, apresentará
o seu relatório à Subcomissão. Porém quando
isso acontecer, a quase totalidade dos companheiros da Subcomissão estará ausente de Brasília e, portanto, impossibilitados de ter acesso
ao texto final preparado pelo Relator. Eles regressarão ao meio-dia do sábado para um reunião
às 15 (quinze) horas do mesmo dia. O tempo
é extremamente exíguo para tomar conhecimento
do novo texto, estudar e participar de forma produtiva de sua discussão. Se o nobre Relator confirma que será impossível dar conhecimento do texto antes do meio-dia, já que, aliás, está previsto
para as 14 (quatorze) horas, proporia, então, que
fizéssemos a reunião da Subcomissão para apre,ciar o anteprojeto apresentado pelo nobre Relator,
não no sábado à tarde, mas no domingo de manhã, para que os companheiros tenham tempo
de ler, de estudar e participar proficuamente da
discussão.
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o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) A ponderação de V. Ex> até certo ponto, é judiciosa. Mas eu já havia dito que o nobre Relator não
trará novo texto. S. Ex' vai apenas apreciar as
emendas, oferecendo-lhes parecer favorável ou
contrário. O texto já conhecemos. Disse também
que antes iríamos dar um prazo para que cada
um tornasse conhecimento do parecer, se favoráve! ou contrário. Se o parecer for favorável, não
há necessidade de a matéria ser encaminhada
ou ser objeto de pedido de destaque. Porém,
aqueles que já ofereceram as emendas, que já
sabem os números que elas receberam, em meia
ou uma hora ficanam informados do parecer do
nobre Relator. Abriríamos o prazo de uma hora,
se fosse o caso, para que fossem requeridos os
destaques e iniciaríamos a votação às 16 (dezesseis) horas. O meu receio é deixar apenas para
o domingo. Se por qualquer motivo não conseguirmos votar a matéria não teremos alternativa,
nem poderemos encaminhar o trabalho.
Então, marcaríamos para as 15 horas. V. Ex"
já tomaram conhecimento do anteprojeto. As
emendas serão oferecidas até as 20 horas de hoje.
Amanhã, V. Ex" terão o dia todo para meditar
sobre as emendas oferecidas e sobre o anteprojeto. Estaríamos aqui, às 15 horas e começariamos a votação às 16 horas Apelaria ao nobre
Constituinte José Teixeira para que não deixássemos para o último dia. Acho que o importante
é tomarmos conhecimento prévio do parecer do
nobre Relator sobre as emendas já oferecidas e
ainda poderemos oferecer outras até as 20 horas
de hoje. Creio que assim ficaria bem para todos.
E digo mais: foi em consideração a essa viagem
que não convoquei reunião para domingo, às 9
horas. Foi para não atrapalhar, pois acredito que,
embora alguns Srs. Constituintes desejem viajar
sexta-feira, não haverá qualquer prejuízo. Marcá-Ia
sábado é uma questão de horas. Já prorroguei
a reunião, V. Ex" retomarão sábado, dia 23, ao
meio-dia. Por isso não convoquei a reunião para
sábado, às li Ohoras da manhã. Acho que poderemos reunír- nos conciliando a viagem e o andamento dos nossos trabalhos, a fim de darmos
o maior tempo possível ao nobre Relator, para
que S. Ex' possa depois encaminhar o relatório.
Veja bem que ainda vamos apreciar a redação
finaJ.
(I SR. CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVASr. Presidente, mantive contatos com alguns
membros desta Subcomissão e com seis Suplentes da grande Comissão, que me fizeram a seguinte pergunta: o Suplente da Comissão temática
vota em qualquer Subcomissão? A minha preocupação é quanto ao número de dois terços dos
integrantes da Subcomissão para votação das
matérias. Por este motivo, passei a fazer contatos
com Suplentes da Comissão temática.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)Só vota nesta Subcomissão quem é titular, ou
Suplente, na ausência daquele.
O SR. CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVANa eusêncía do titular.
O SR. PRlESIDENTE (Chagas Rodrigues) O fato de ser Suplente da Comissão temática
não tem maior importância. Tem de ser Suplente
desta Subcomissão porque, de acordo com o Regimento Interno da Constituinte, cada Constituinte

pode ser titular de uma Comissão e ser Suplente
de outra De modo que, esteja onde estiver um
Constituinte, como Suplente em qualquer Comissão, sendo Suplente desta Subcomissão poderá
votar na ausência do titular.
Vamos ouvir o nobre Constituinte Ronaldo Carvalho.
O SR. CONSTITUINTE RONALDOCARVALHO
- A votação do anteprojeto será feita por artigos
ou globalmente?

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)Veja V. Ex': o art. 17 do Reqrmento Interno diz,
textualmente:
"Avotação do anteprojeto far-se-á em globo, ressalvadas as emendas e os destaques
concedidos."
Entretanto, o art. 23 diz:

"As matérias constitucionais somente serão votadas pelo processo nominal."
Então, vamos adotar o processo nominal para
votar em globo, ressalvados os destaques.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Sr. Presidente, apenas para esclarecer ao Constituinte
Ronaldo Carvalho: "vota-se o anteprojeto, ressalvadas as emendas e os destaques concedidos".
Depois vota-se emenda por emenda, destaque
por destaque.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodngues)Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gabriel
Guerreiro.
O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, demais membros
desta Subcomissão, lamentavelmente foi interposto esse processo de discussão sobre o sistema
de aprovação e votação, antes que eu pudesse
fazer algumas observações. Mesmo assim, vou
fazê-Ias porque são interessantes.
A primeira delas é com relação à preocupação
que temos sobre a autonomia dos Estados. Disse
muito bem o nobre Relator que temos de, o quanto possível, eliminar o intervencionismo. Fomos
vítimas de terríveis intervenções, especialmente
a Amazônia, e, dentro dela, o meu Estado. De
algum modo temos que eliminar esse intervencionismo.
Eu me perrmtíría fazer ainda uma observação
com relação ao que disse o nobre Constituinte
Renato Bernardi sobre organismos regionais, que
seriam menores que o território estadual, porque
ficariam internos aos Estados. Nesse caso, acho
que é preciso resguardar-se o direito de o Estado
determinar isso e jamais permitir que a União
cne situações, como bem se referiu o nobre Constituinte Fernando Velasco, de intervenção, no caso, por exemplo, das áreas metropolitanas, onde
ela intervém dentro do Estado. Acho que é preciso
isso resguardar.
A segunda observação refere-se ao que disse
o nobre Constituinte Paulo Roberto, com relação
à Marinha. Na Amazônia há 20 milhões de hectares de várzeas ainda não reqularízadas, em conseqüência da intervenção da Marinha. Vejam V. Ex'"
que o Banco Central elaborou uma resolução,
criando um grande programa neste Pais: o Provárzeas. AAmazônia, que tem pelo menos cem vezes
mais várzeas do que o restante do País, não pôde
utilizar-se desse programa porque todo ano suas
várzeas são inundadas e, portanto, não podem
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ser regularizadas. Esta é uma situação que os
Estados amazônicos, que têm esse problema não
podem mais aceitar. Precisamos ter autonomia
sobre as terras devolutas para legitimar posses,
legitimar títulos, etc ...nas áreas que são inundadas
pelas enchentes, pois elas ficam a maior parte
do tempo fora d'água e se vão para o fundo é
por há um fenômeno das enchentes na Amazônia.
Não podemos mais aceitar essa Irregularidade.
Além disso, pediria à Subcomissão que estudasse com carinho a questão das terras devolutas,
para que definitivamente se dê fim à impossibilidade total de intervenção por parte da União,
como fOI o caso do famoso Decreto-Lei n' 1.164,
de 10 de abril de 1971. Acho que a Marinha tem
o seu papel, mas, nobre Constituinte Paulo Roberto, nessa questão do meio ambiente, com certeza
ela será privilegiada. Creio que nos Estados e Municípios o que funciona mesmo é a pressão da
sociedade. Se organizarmos a sociedade, ninguém destnnrá as praias. Dar-Ihe-ei um exemplo
de sua própria cidade, a nossa querida Santarem,
onde a praia mais bonita foi interditada pela aeronáutica, com uma intervenção indébita, terrível,
que tomou dos santarenos a Praia de Maria José.
Quero referir-me também à regulamentação
da criação de novos Estados.
Creio que temos tido cuidado na Subcomissão
de Princípios Gerais, da Comissão da Ordem Econômica, na qual estou fazendo maior trabalho,
de criar apenas limites a nívelconceitual, deixando
que as definições de tamanhos, de espaços, muito
rígidas quanto a percentuais, fiquem para a legislação ordinária, na medida em que isto permite
maior flexibilidade, não sendo preciso mexer na
Constituição, como Carta de princípio, e não como Carta de determinação, de regulamentação
de questões como essas.
Creio que o tema levantado pelo nobre Constituinte Fernando Velasco, no sentido de determinar a data precisa de tomada de posse de mandatos é correta, mas a definição de uma área
para um Estado é algo conjuntural e não pode
ser incluído numa Carta estrutural, como é a
Constituição.
Como último ponto quero parabenizar os membros da Subcomissão pela iniciativa da criação
dos novos Estados. Evidentemente, precisamos
modificar administrativamente o quadro brasileiro. Quero reportar-me ao que está proposto, sobre
o nome de Estado do Tapajós. Prefeririaque fosse
Estado do Baixo Amazonas, em função das especificidades que a região apresenta. Evidentemente
as questões culturais, sociais, politicas e econômicas do Baixo Amazonas englobam a área do
Tapajós. Há uma certa preocupação no sentido
de dar um nome mais abrangente para o Estado.
Mas acho que há necessidade, devido ao fato
das próprias especificidades do Baixo Amazonas,
de se criar um Estado independente do Estado
do Pará. Sou paraense, fui deputado estadual e
sempre defendi a integridade terrítorial e a autonomia do meu Estado. Acontece que a questão do
Baixo Amazonas sempre foi muito nitida na separação com o Estado do Pará, até porque a ligação
com Belém é muito difícil. Portanto, parabenizo
os integrantes desta Subcomissão por terem tomado essa iniciativa.Apresentei, uma emenda sugerindo a_mu@nça do nome do Estado para Baixo Amazonas. Mas pediria vênia aos Constituintes
Fernando Velasco e Paulo Roberto, sobre o nome
de Tapajós, para encontrarmos um outro nome
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para o Estado. Talvez possa ser o primeiro nome
sugerido para um Território do Norte: Tumucumaque. Poderíamos adotar esse nome por ser
mais genérico para a região do Baixo Amazonas.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - V. Ex"
me permite um aparte?
O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
-Pois não.
O SR. RELATOR (Siqueira Campos) - Gostaria de informar a V. Ex' que a proposta imcial
do Constituinte Paulo Roberto era a denominação
de Baixo Amazonas e Tapajós porque ele tinha
as mesmas preocupações reveladas por V. Ex'
Porém os técnicos que nos assessoraram em termos de cartografia, os geógrafos os sociólogos,
na questão do Estado do Tapajós, opinaram contrariamente à adoção de um nome tão extenso,
portanto desses dois nomes, foram favoráveis ao
nome de Tapajós, pelas razões que expuseram
no parecer que está em nosso poder. O argumento exposto por V. Ex' me parece muito bom
Tanto o Presidente como eu aprendemos, ao longo de nossa vida pública, que as coisas concertadas e acordadas sempre se realizam da melhor
forma. Então, os três ilustres parlamentares paraenses aqui presentes poderão encontrar uma
fórmula para fixar uma posição definitiva quanto
à escolha do nome. O relator se aterá àquilo que
for mais conveniente aos interesses da Região,
do Estado e do País. Estou aberto ao diálogo,
e a proposta está aí. E o nosso dever estudar
o assunto e chegar a um consenso.

e

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Nobre relator, entendo perfeitamente a preocupação de V.Ex' com a sistematização da nomenclatura. É um processo que tem de estar presente
na organicidade de todos os setores, principalmente na escolha de nomes geográficos. Há regras para se fazer isso. No entanto, o nome Tapajós, por ser um nome mais curto e mais fácil
de absorver, é interessante. Creio que Baixo Amazonas não seria por demais extenso e abrangeria
melhor a região. Há a possibilidade de se escolher
um nome único, embora existam no Brasil vários
Estados com dois nomes, tais como: Espírito Santo,São Paulo, Santa Catarina. Mas isso não obstaria o nome de Baixo Amazonas. Contudo, há a
possibilidade de se adotar Tumucumaque, um
nome mais abrangente para a região. Essa é a
minha preocupação.
Entendo a posição do nobre Constituinte Paulo
Roberto e tenho conversado com S. Ex" Todos
estamos de acordo em que precisamos representar aqui, da melhor forma possível, o povo
daquela região. O Baixo Amazonas tem o privilégio de ter os deputados mais representativos daquela área. Praticamente, somamos mais de 50% ,
talvez70% , dos votos daquela área para deputado
federal. Por isso, estamos bem à vontade para
discutir o nome do Estado. Agradeço ao nobre
Presidente pela gentileza e aos meus colegas
constituintes pela atenção. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Algum dos Srs. Constituintes deseja discutir a matéria?
O SR. CONSTITUINTE VALMIR CAMPELO Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem. Sendo hoje o último dia para apresentação de emendas, estamos atarefados. Inclusive

alguns dos Constituintes ainda estão redigindo
as últimas emendas. Eu ponderaria a V. Ex" e
aos demais Constituintes no sentido de que a
reunião fosse suspensa e que V. Ex' convocasse
uma nova reunião para logo mais, às 17 horas,
ou não vai haver tempo suficiente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)Tenho a impressão de que já estamos encerrando
e creio que não há necessidade de marcarmos
outra reunião. Tendo em vista o adiantado da
hora e por outras razões, quero apenas fazer uma
comunicação. Não vou discutir, senão teria de
passar a Presidência ao nobre Vice-Presidente
Constituinte Valmir Campelo.
Como já disse, é um direito, mas, sobretudo,
um dever de cada um de nós colaborar. Quero
congratular-me com o nobre Relator pelo trabalho feito. Ofereci 32 emendas. Se fosse discuti-Ias,
na forma regimental, só teria cinco minutos. Assim, por ocasião da votação, se for o caso, pedirei
os destaques.
Não havendo mais quem queira discutir a matéria, vou encerrar a discussão.
Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima
reunião para o dia 25, sábado, às 15 horas, quando iremos iniciar a votação da matéria.
, Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DOS PODERES E SISTEMA
DE GOVERNO
Subcomissão do Poder Executivo
2" Reunião Extraordinária, realizada
em 4 de maio de 1987
Às dezessete horas e cinqüenta minutos do dia
quatro de maio de mil novecentos e oitenta e
sete, em sala própria do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Subcormssâo do Poder
Executivo para uma reunião de audiência pública,
com a presença do Sr. Franco Montoro, ex-Governador de São Paulo. Compareceram os Srs.
Constituintes: Albérico Filho (Presidente), Enoc
Vieira, Expedito Machado, José Fogaça, Agassiz
Almeida, Vivaldo Barbosa, Bonifácio de Andrada,
Gumercindo Milhomem, Paulo Macarini, Vilson
Souza e César Cals Neto. Havendo número regimental, o Sr. Presidente, dando início aos trabalhos, fez uma breve saudação ao Sr. Conferencista, concedendo logo após, a palavra a S. S'
A seguir, interpelaram o senhor convidado os Srs.
Constituintes: José Fogaça (Relator), Agassiz Almeida e Gumercmdo Milhomem. Não havendo
mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente agradeceu a presença do Conferencista, lembrando aos presentes a próxima reunião
a realizar-se dia cinco de maio de mil novecentos
e oitenta e sete, às nove horas e trinta minutos,
com a presença do Sr. Miguel Reale Júnior, e
encerrou a reunião às dezenove horas e quarenta
minutos. As notas gravadas, depois de traduzidas,
passarão a integrar a presente ata. E, para constar,
eu lole Lazzarini, Secretária, lavrei a presente ata
que, depois de lida e aprovada será assinada pelo
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da sessão da Subcomissão do Poder Execu-
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tivo, que se reúne para mais uma audiência pública, com a presença do Sr. André Franco Montoro,
Vereador da Câmara Municipal de São Paulo no
período de 1950 a 1952; Deputado Estadual e
Presidente da Assembléia Legislativade São Paulo
de 1955 a 1959; Deputado Federal de 1959 a
1961; Ministro do Trabalho e Previdência Social
de 1961 a 1962; Senador eleito em 1970e reeleito
para o período de 1979 a 1986; e Governador
de São Paulo de 1983 a 1986.
Com a palavra o ex-Govemador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, convidado a trazer algumas sugestões a esta Subcomissão, pretendo apresentar
quatro propostas fundamentais: a descentralização do poder; a participação da comunidade; o
diálogo de poderes; e o voto distrital misto. Todas
essas medidas, principalmente a descentralização
e a participação, estão inseridas no processo histórico que se desenvolve hoje no País. Depois
da experiência de mais de vinte anos de um regime centralizador e autoritário, que concentrou nas
mãos dos órgãos federais todos os recursos e
poderes, impõe-se revisão deste quadro institucional. Com a eleição de Tancredo Neves e de
José Sarney, foi posto um termo ao regime autoritário. Mas é preciso construir a democracia e rever
conceitos, substituir mecanismos, principalmente
no tocante à distribuição de competências e de
recursos.
Em relação à descentralização e à participação,
quero trazer, ao lado das razões de ordem doutrinária e teórica, a experiência que obtivemos no
Govemo de São Paulo. A base da nossa proposta
de Governo apresentada em 1982 - quando fomos eleitos Govemador do Estado pelo voto direto da população - era o binômio, Descentralização e Participação. E tudo aquilo que fízemos
durante os quatro anos de Governo obedeceu
a esta diretrizfundamental: descentralização e participação da comunidade.
Para documentar as informações e os dados
que vou apresentar, pedi que fossem distribuídos
aos Srs. alguns trabalhos. Um deles é a mensagem especial enviada à Assembléia Legislativa.
Ao terminar o Governo, apesar de não haver exigência legal a este respeito, encaminhei pessoalmente à Assembléia uma espécie de prestação
de contas, cuja introdução está no documento
que passo ao Sr. Presidente, pedindo a S. Ex'
que o faça distribuir ao Sr. Relator, aos demais
membros da Subcomissão e à imprensa, que p0derá ter, assim, acesso direto a essas informações.
O segundo documento é relativo ao diálogo dos
poderes - darei uma indicação sobre isso. O
terceiro tem como título "Quatro Anos de Democracia" - é uma síntese, com documentação,
do que se fez em São Paulo, trazendo avaliação
de população sobre as realizações do Governo.
Em relação à descentralização, abordarei alguns pontos que me parecem básicos. Em primeiro lugar, a Constituição deve estabelecer, como princípio programático, a descentralização de
atribuições e recursos, de modo a assegurar a
participação dos diversos setores da sociedade
na solução dos seus problemas. É o princípio
geral da descentralização. Em segundo. devem
ser firmados, como princípios diretivos da administração pública na esfera federal, estadual e municipal, as seguintes normas: 1') todas as ativida-
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des que possam ser exercidas de forma adequada
ao interesse público pela própria comunidade,
através de iniciativas e entidades não governamentais, devem ser respeitadas, apoiadas e fiscalizadas pelo poder público; 2') quando forem necessárias a intervenção e a atuação do poder público, essas atividades devem ser exercidas prioritaríarnente pelo Município; 3') somente aquelas
atividades que não possam ser convenientemente
exercidas pelo Município deverão ser atribuídas
ao Estado; 4') caberá à União exercer as atividades
que o Estado, o Município ou as entidades da
própria comunidade não possam executar de forma adequada ao interesse público. A União deverá
exercer as grandes funções nacionais de defesa,
de definição das pollticas econômica e externa,
de correção das desigualdades regionais e outras
que não possam ser convenientemente exercidas
pelos órgãos de híerarquia ínferior.
Trata-se de uma inversão da pirâmide Hoje,
por uma velha tradição agravada nos últimos
anos, todos os poderes e recursos se concentram
nos órgãos federais. Até matérias como alfabetização de adultos, um problema municipal, suburbano, são tratados a nível federal, com acordos
ínternaclonais. A Alemanha e os Estados Unidos,
por exemplo, não têm um Ministério da Educação;
existem, sim, secretarias ou departamentos municipais, porque são problemas que devem ser resolvidos na base. Se isto é verdade para países
menores do que o nosso, para o Brasil, dadas
as suas dimensões continentais, as profundas diferenças existem entre as regiões, centralizar recursos e decisões nos órgãos federais é gastar
e obter resultado mínimo. Temos alguns levantamentos que revelam que dos recursos destinados
a esses órgãos, não chega a 5% o que recebe,
através de benefício, a população. Os 95% restantes são despendidos em estrutura burocrática, em
funcionalismo e em outras questões com o sacrifícío total do povo.
A descentralização é a inversão dessa pirâmide.
O que a própria comunidade, a sociedade civil,
puder fazer através de escolas, fundações e empresas e íníciatíva privada, respeitado o interesse
público, evidentemente - o Estado estará lá para
fiscalizar _o, mas deverá por ela ser feito, e não
pelo poder público. Este só intervirá se for necessárío. Se o ,Municípionão puder fazê-lo, o Estado
deverá interferir, e se este não puder, caberá a
tarefa à União, que deve ter, assim, uma competência remanescente importante, porque tratará
das grandes questões nacionais ligadas à política
externa, à segurança nacional, à polítíca econômlca de forma geral. Se os Constituintes conseguirem formular tal norma como princípio diretivo
da ação do Poder Executivo em todas as esferas
- federal, estadual e municipal- teremos dado
um grande passo para a solução dos nossos problemas.
Permito-me citar, em abono da tese, alguns
fatos concretos da nossa administração, que estão nos folhetos que acabei de distribuir a V. Ex"
Em reíaçáo à descentralização, V. EX'" podem
verificar o que contém a Mensagem Especial à
Assembléia Legislativa, que, à página lO, tem como título da sua prímerra parte "Vinte Anos de
Centralização e Autoritarismo". É o passado que
precisamos substituir. A prática da descentralização no Governo de São Paulo - e aqui aponto
várias experiências, na área da administração -

pode ser promovida de várias maneiras. Não existe uma fórmula única nem mágica. Foram adotados diferentes processos, de acordo com as condições reais de cada área ou cada setor. Citarei
apenas algumas das modalidades de descentralização efetuadas, porque seria exaustivo mencionar todas. Mas todos esses pontos estão aqui
relacionados. Se V. EX'" desejarem um detalhamento maior dessas experiências - o documento
tem seiscentas páginas - poderei enviar aos
membros da Comissão o desenvolvimento de cada uma delas.
Na área financeira há a Caixa Municipal. ACaixa
Econômica cnou a CaIXa Municipal para cada
Município, cujos depósitos seriam aplicados no
próprio Município, em empreendimentos decididos pela comunidade. No Banespa, criou-se também uma comissão municipal, integrada por lideranças locais e a gerência do Banco, para fazer
levantamentos e decidir sobre os empréstimos.
Isto é, em lugar de os recursos irem do interior
para a Capital, eles ficam no interior, dinamizando
a economia local
Na área da educação, há a mumcipalização da
merenda escolar. Este é um ponto aparentemente
simples, mas que teve repercussão estraordinariam ente ampla, porque, como decorrência, desenvolveu-se um programa de produção local de
alimentos. Como era a merenda escolar no Estado de São Paulo? Encontramos uma feição centralizadora, isto é, todos os alimentos eram comprados na Capital, de cinco empresas. Duas delas
eram de São Paulo, uma do Rio Grande do Sul,
uma do Paraná e outra do Rio de Janeiro. Os
alimentos vinham, por exemplo, do Rio Grande
do Sul e iam da Capital até uma cidade dela distante 600 quilômetros, o que implicaria despesa
com transporte, desgaste da estrada, do veículo.
E era um alimento que provavelmente havia sido
produzido no interior; ia para a Capital, onde era
liofilizado desidratado, para voltar para o interior.
A solução é um ovo de Colombo: a descentralização. Com autorização da Assembléia e mochficações na estrutura, fomos introduzindo - e, no
primeiro ano já estava estabelecido - o princípio
da municipalização. Em lugar de comprar o alimento na Capital e mandá-lo para o interior, enviamos recursos para o interior, a fim de que o alimento fosse comprado no próprio município.
Construiu-se uma comissão municipal, integrada
por representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal, dos pais e mestres, dos produtores locais
e da Secretaria da Educação. Essa descentralização trouxe como conseqüência um interesse
muito grande pela produção de alimentos, porque
se tratava das crianças, e as famílias interessaram-se. Começou então, um movimento de produção de alimentos, através de hortas comunitárias, municipais. Em cinco mil escolas existem
hoje hortas ou outros tipos de plantação feitas
pelos próprios alunos e até a criação de animais
de pequeno porte. Em mais de cem municípios
de São Paulo, iniciou-se um movimento de apicultura muito intenso. Vinte Municípios da região de
Jaú se uniram e iniciaram um trabalho de cultivo
de peixes nos açudes das fazendas. Metade do
produto fica com o proprietário da fazenda, e a
vai para a merenda escolar. Desenvolveu-se tanto
esse processo que se chegou a criar - e já está
reconhecida e aprovada pelo Instituto Adolfo Lutz

- um patê de peixe para ser colocado na merenda escolar. Hoje temos 5 milhões de crianças
recebendo diariamente uma alimentação sadia,
produzida no próprio município. É o produto da
descentralização.
Antigamente, toda a contratação de serviços
para construção de escolas era feita na Capital.
E quero dizer que esse trabalho não se faz sem
luta, que ainda continua. Há muita resistência e
interesses contrariados. A licitação era feita na
Capital; as grandes empresas ganhavam as concorrências para construção de trinta, quarenta.
cem escolas. Depois havia uma espécie de subempreitada, em seguida, uma subsubempreitada, até se chegar ao Município. Também invertemos esse procedimento pelo princípio da descentralização. Passamos a fazer convênios com as
Prefeituras, de modo que a construção da escola
não ficava mais a critério do Estado. O Estado
agora delega ao Município competência para
construir escolas. O resultado é que o custo redunu-se praticamente à metade. Com os recursos
que se gastam na construção de uma escola,
fizemos duas, porque há apoio por parte da comunidade e, por exemplo, o aproveitamento do terreno. Se este tem declive, aproveita-se para fazer
mais uma sala. Quando ia inaugurar escolas, e
a previsão muitas vezes era de oito salas, encontrava dez e, mais uma horta plantada e uma outra
iniciativa, porque a comunidade fiscalizava. Em
lugar de o Governo do Estado fazer escolas em São Paulo há mais de quinhentos Mumcípios
- cada prefeito constrói uma escola. É evidente
que é mais rápido e mais barato, pois a população
fiscaliza. Com isso. pudemos fazer, durante o nosso Governo, uma escola por dia, Mais de mil escolas foram construídas durante a administração,
pelo principio da descentralização.
Aproveito para abrir um parêntese e dizer que,
por ser mais barato, se consegue realizar mais
com menos dinheiro.
Há também o problema de saneamento fmanceiro do Estado. Com essa economia, em virtude
da descentralização e outras medidas semelhantes, conseguimos sanear as finanças do Estado,
eliminando o déficit público. Vejam na página 8
do documento: em 1983 - nosso primeiro ano
de Governo - o déficit orçamentário, em trilhões,
era de 9,7 quase 10%; no ano seguinte, passamos
para 3,7; no outro ano, 1,4; e no último ano atingimos 0,5. Zeramos o déficit. Aqueles que dizem
que, reduzindo-se o défícit, a administração deixa
de agir, causando recessão, enganam-se. O problema não é o de não aphcar, mas o de aplicar
devidamente os recursos públicos. A descentralização é um dos instrumentos para isso, porque
com uma economia muito maior, obtém-se também, melhor resultado. Econormza-se e obtém-se
maior resultado. Dou como outro exemplo a
questão dos médicos. Pode parecer estranho,
mas, ao assumir o Governo, o primeiro relatório
que recebi em relação ao problema de saúde
mostrava que em 250 Municípios do Estado não
havia sequer um médico-residente. Como resolver o problema? Primeira idéia: O Governo do
Estado deve nomear e mandar um médico para
lá. Mas dentro do princípio da descentralização
e municipalização, a orientação foi outra. Houve
muitos debates, e, afinal, prevaleceu a orientação
que eu havia estabelecido: em lugar de nomear
um médico, o Governo fez um convênio com
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cada um desses MunicípIos. Pagava O médico,
mas quem o nomeava era o Prefeito.A Secretaria
de Saúde fiscalizava o setor, mas o médico é
funcionário municipal e, portanto, tem de prestar
serviços na zona rural. O resultado foi impressionante: hoje não há um Município em São Paulo
sem médico. Vários prefeitos nos escreveram pretendo até mesmo publicar algumas dessas
cartas - mostrando a importância dessa mudança para o Município Um deles relata: "Veio
o médico. Passados dois ou três meses, trouxe
a mulher e os dois filhos. Interessado em nossos
problemas, criou um clube de debates, e a mulher,
um centro de cinema e arte dramática. O nosso
MumcípIodesenvolveu-se de tal forma que posso
dividira sua história em duas fases: antes do médico e depois dele". Este é o resultado da descentralização e da participação.
Outra experiência notável diz respeito aos Fundos de Sohdaríedade. Havia em São Paulo, quando assumimos o Governo, um Fundo de Assistência Social do PaláCIO do Governo, cujas verbas,
próprias, eram aplicadas em doações. Os prefeitos escolhidos recebiam subvenções, o que funcionava, evidentemente, como um instrumento
de cooptação, de apoio político. Dentro dessa linha de descentralização e com essa preocupação
social, fez-se uma mudança, a começar pelo nome: em lugar de Fundo de Assistência Social do
Palácio do Governo, passou a chamar-se Fundo
de Solidariedade do Estado de São Paulo. Estabeleceu-se, por decreto, que todo municipio que
organizasse um fundo de solidariedade, dingido
pela sua primeira dama, com o propósito de promoção social, receberia, automaticamente, uma
importância, naquele tempo, de 3 ou 4 rmlhões
de cruzeiros. Era uma pequena contribuição, mas
um grande estímulo. Sabem V. Ex" quantos fundos municipais de solidariedade foram criados?
Quinhentos e vinte e cinco, criados por lei,quando
existem 570 municípios no Estado. Cada um deles passou a desenvolver atividades extraordinárias: movimento em defesa do menor, campanha
de produção de alimentos, criação de cursos para
a criação de hortas domiciliares, onde eram distribuídas sementes e uma cartilha que ensinava a
fazer a horta. Sabem quantas hortas domiciliares
realizadas pelo Fundo de Solidariedade já se criaram no Estado? Duzentas e cinquenta mil, beneficiando 4 milhões de pessoas. Isto foi possível
com a descentralização e a participação.
Para cada um desses dados, se V. Ex'" tiveram
interesse, existem relatórios especializados.
Na área da habitação ocorre o mesmo. ASecretaria de Habitação estabeleceu como programa
não ter programa algum. Sua função era apoiar
os programas municipais de habitação. Como é
possível, da capital de São Paulo, por exemplo,
acompanhar a construção de um conjunto em
Ribeirão Preto, que fica a 500 Km? Então, o município tem de ter competência para isso, antes
mesmo de haver uma definição por lei, através
de convênios. Para V. Ex' terem uma idéia da
extensão dessa medida, firmamos, durante o nosso Governo, mais de 9 mil convênios com as
prefeituras, transferindo-lhes sempre atribuições
e recursos. Em lugar de fazermos, estimulávamos
o prefeito a fazer. Isso explica o fato de, ao mesmo
tempo em que realizamos o saneamento da nossa
economia, termos construído 4 mil quilômetros
de estradas vicinais asfaltadas. O que significam

4 mil quilômetros? Duas vezes a Transamazônica,
com a diferença de que a Transamazônica vai,
a rigor, do nada a coisa nenhuma, enquanto que
essas estradas vão do centro de produção ao centro de consumo, dinamizando o interior. Mais de
quatrocentos municipios de São Paulo foram beneficiados por essas estradas.
Dentro da linha de descentralização, erramos
também 42 regiões de governo. Cada uma tem
como fundamento a reunião dos prefeitos da respectiva região. Os prefeitos se reúnem para decidtr sobre as prioridades. Nessas estradas vícínaís,
por exemplo, o secretário dos Transportes e os
prefeitos reúnem-se para decidirem sobre as PrIOridades. Para a construção dessas estradas vicinais, por exemplo, o secretário dos Transportes
ia ao interior, a uma dessas regiões, reunia-se
com uns dez ou quinze prefeitos para junto com
eles estabelecer qual estrada, dentre as existentes
na região, deveria ser asfaltada, ser objeto dessa
programação. Com isso, conseguiu-se atingir esse resultado louvado por todos
A divisão do Estado em regiões, com o órgão
representado pelos prefeitos, trouxe uma modificação extraordinária. No início do meu govemo
tinha que receber os prefeitos um a um. São 572
municípios, daí vocês podem imaginar como era
esse atendimento. Cada um trazia quatro ou cinco
reivindicações. Eram milhares de reivindicações
fragmentadas. Era a negação de uma administração séria, orgânica.
Criadas as regiões, mudou totalmente a forma
de atendimento. Ao invés de atendermos individualmente os prefeitos, atendíamos representantes das regiões. Vinham os prefeitos da região
e traziam as prioridades que eles já haviam estabelecido. Traziam o problema maior da região.
Vejamos o caso de São João da Boa Vista,
por exemplo. Qual era o principal problema da
região? Era um hospital. Por que não havia um
hospital razoável na região, e eles tinham que
mandar os doentes para Campinas - de automóvel, de ambulância -, o que representava uma
despesa muito grande. Qual era a solução? Eles
traziam a solução. Eles disseram que existia próximo a São José do Rio Pardo, na antiga cidade
de Sapecado, um hospital de tuberculosos, desativado, porque o problema da turbeculose passou
por uma modificação muito grande E esse hospital, pertencente, estava entregue a um velho chefe
político com uma obra social apenas de fachada.
Havialá uns quinze assistidos que tomavam conta
da fazenda. Disseram que, se houvesse uma decisão do Governo, poderiam transformá-lo em hospital regional. A reunião com os prefeitos era de
trabalho. Convoquei-os imediatamente, falei pelo
telefone com o secretário de Saúde, que recebeu
a informação, marcou uma nova reunião com
eles, foram tomadas providêncías, e hoje está em
vias de instalação esse hospital regional, pelos
próprios prefeitos, organizados regionalmente.
Na regíão de Jales, o problema referia-se ao
sistema de Irrigação. Todos eles traziam um projeto de irrigação que beneficiaria toda a região.
Em outra, uma pedreira; em outras regiões obras
diferentes Cada um com a sua obra prioritária,
mas decidida por eles, no conjunto. Em geral
com uma solução fácil, e atendendo sempre à
realidade, que eles conhecem melhor do que nós.
Isso em relação à descentralização.
Nesse trabalho há outros exemplos que poderiam ser apresentados.
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Em relação à participação, propomos que a
Constituição assegure a participação obrigatória
de representantes da sociedade civil - empresários, empregados, usuários, consumidores ou
setores semelhantes - nos órgãos colegiados
da administração direta. A participação da comunidade está muito ligada à idéia da descentralização. Sempre que descentralizo, estou criando
oportumdade para que setores, cada vez maiores,
mais amplos, participem das decisões ou das atividades da sociedade. A Constituição deveria estabelecer como norma um princípio programático:
"todo órgão colegiado da adnunístração pública
deve ter obrigatoriamente a participação de representantes da coletividade". Por exemplo, Conselhos da Cacex, ou Conselho Monetário, ou de
qualquer entidade - uma representação dos setores lIgados a ela. No Conselho Monetário, por
exemplo, a representação dos empresáriosjá existe; no dos trabalhadores está prometida, parece
que se começa a estabelecer a representação,
mas que seja eqüitativa, para que todos os setores
possam manifestar-se.
Vou citar um exemplo. Para a fixação da tarifa
de ônibus interurbanos na Secretaria de Transportes, o Secretário Adriano Brant dmamízou uma
iniciativaque produziu excelentes resultados. Para
a fixação da tarifa criou-se um Conselho de Tarifas. Nesse Conselho estão presentes as empresas,
o governo, os funcionários das empresas e os
usuários. E as tarifas têm sido fixadas de comum
acordo, com satisfação de todos. Uma das últimas
homenagens que recebi no meu governo foi das
empresas de ônibus. Eu estava até preocupado,
me perguntando, como é que as empresas, depois de tantas brigas, ainda prestam homenagens.
Verifiquei que não apenas as empresas, mas também os representantes dos funcionários e os dos
usuários estavam presentes. O Secretário Adriano
Brant drsse que o segredo era porque a tarifa
sempre fora fixada, durante esse tempo, em mesa- redonda - e a mesa era redonda também
fisicamente. Lá estavam sentados os representantes de vários setores. Estão, numa declaração
da empresa de ônibus no sentido de se dar um
aumento, digamos, numa linha entre RIbeirãoPreto e São Paulo - são 400 quilômetros, ela leva
o cálculo com tal argumento -, o representante
dos usuários pode alegar que entre tais cidades
há várias outras, e muitos passageiros pegam o
ônibus em Ribeirão Preto, descem em Campinas
ou em outras cidade e, desse modo, há três ou
quatro passageiros que ocupam o mesmo lugar,
nesse percurso. Aí o representante dos empregados diria que não seriam quatro, não, no máximo, dois. Portanto numa mesa-redonda, com a
participação dos vários setores, a solução tomada
é mais democrática e mais justa. Acaba-se fixando
a tarifa depois de ouvidos os vários interesses.
O que mais me impressionou foi que acabada
essa homenagem, houve uma discussão sobre
o problema, e um dos representantes, um engenheiro presente, me disse que o que mais o entusiasmava no fato, além dos efeitos que haviam
sido apontados, era outro não mencionado, o fim
da corrupção.
Quando se fixa uma tarifa, em gabinete fechado, vem fatalmente a corrupção, a "bola". O sujeito recebe uma recompensa, que é a corrupção.
Quando a decisão é tomada num órgão colegiado, a decisão é do colegiado, e ninguém pode
receber nada Não há suborno. Então, a corrup-
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ção corta-se pela raiz.Aliás,essa é uma constante.
Quando as decisões são centralizadas e tomadas
a portas fechadas, é rmnto fácil a corrupção Costumo dizer que ela é o subproduto da centralízação do autoritarismo. Na medida em que se
democratiza, que se assegura a participação dos
diversos setores, eliminamos a possibilidade da
con upção, porque existem a divulgação, a transperêncía, os sofismas são desmentidos e a verdade e o interesse público aparecem.
Em relaçào à participação da comunidade, tomamos várias iniciativas, principalmente através
de Conselhos O conselho da Condição Feminina
foi o pnmeíro que se estabeleceu, para permitir
a participação da mulher na solução dos seus
problemas. Esse Conselho teve tal desenvolvimento, que chegou a propor medidas de alcance
nacional e até internacional, como, por exemplo,
a criação da Delegacia da Mulher, em que a delegada e todos os demais auxiliares são mulheres,
para que, ao se queixarem da violência de que
são vitimas, as mulheres não tenham qualquer
constrangimento. Formamos a primeira delegacia, e o resultado foi tão notável que imediatamente foi sequido por imciativas semelhantes em
outros Estados, e até em outros países. O governo
de São Paulo recebeu da Unesco um prêrruo por
esta ínícianva. Ela decorreu da participação, pois
quem conhece melhor os problemas da mulher
senão ela própria? É preciso criarem-se canais
de participação.
De mesma maneira, criamos o Conselho da
Comunidade Negra, com representantes em todos os setores da administração - Secretarias
de Segurança, de Educação, de Saúde -, de
modo que, se houver qualquer violação do direito
do negro, em qualquer setor, ele terá o seu canal
de reclamação e um órgão que fale por ele.
Vou citar o exernr lo do aspecto vivo e concreto
desses conselhos, -duando se criou a Comissão
Afonso Arinos, nomearam-se 50 pessoas. O Conselho da Cornurudade Negra procurou-me protestando contra o fato de que haviam sido nomeados 50 membros desse Conselho e nenhum negro. Eu disse' para não ficarmos no protesto apenas, mas para fazermos dele o ponto de partida
concreto. Telefonei ao Presidente Sarney, reivindiquei, em nome deles, um lugar, e sugeri até que
-como o representante de São Paulo, Prof. Fábio
Comparato, não havia aceito sua indicação fosse nomeado em seu lugar o Presidente do
Conselho de Negros, ou outro representante. Ele
me informou que infelizmente já havia convidado
o Prof. Laerte Vieira, de Santa Catarina, e que
não havia mais vaga Eu respondi a S. Ex' que
valia a pena criar, por decreto, a 51' vaga. No
dia seguinte, S. Ex' telefonou-me e disse que já
havia tomado as providências e que chamássemos o presidente do Conselho, porque seria mais
interessante que fosse ele mesmo. Foi, então, indicado o Prof. Hélio Santos, presidente do Conselho
da Comunidade Negra. O próprio Afonso Arinos
e outros membros do Conselho informaram-me,
depors, da grande contribuição levada à Comissão, por ele. Cada problema que era tratado ele
levava ao conhecimento da Comunidade Negra.
Esses Conselhos são canais que se criaram
e têm hoje grande atuação. Temos o Conselho
dos ldosos, da Juventude, dos Deficientes. Para
se ter uma idéia da importância do Conselho dos
.Defícíentes, vejamos uma proposta deles: que
houvesse um concurso na Caixa Econômica Fe-

deral só para deficientes, para que eles tivessem
uma atuação compatível com suas deficiências.
Um hemiplégico pode ser um bom programador
de computador, pode ser um bom telefonista,
escrituráno. Fez-se o concurso e 27 funcionários
da Caixa Econômica do Estado foram empossados depois de um concurso realizado apenas
para deficientes.
Outra proposta feita por eles é a de que nos
conjuntos habitacionais houvesse pelo menos
uma ou duas casas destinadas a famílias com
deficientes. A porta convencional, por exemplo,
é padronizada e não excede a aOcm, não permitindo a passagem da cadeira de rodas. Seria preciso, então, que a porta fosse mais larga; que no
banheiro houvessem traves para facilitar ao deficiente o melhor desempenho de suas funções.
São sugestões aparentemente insignificantes,
mas de profundo sentido humano, e que só são
possíveis através de canais de participação. Quem
conhece esses problemas são os interessados.
A linha de democratização passa, então, por
esses dois canais: a descentralização e a participação.
Criamos também um Conselho de Representantes dos Servidores em todas as empresas do
Estado. E claro que isso se faz por partes com
problemas e com más interpretações, porque a
participação dos empregados da admimstração
é para que eles tragam suas experiências no sentido de aperfeiçoar a máquina da admimstração
em benefício da sociedade. Muitas vezes, eles se
confundiram. Participei de algumas reuniões onde se debateram esses problemas. A presença
dos representantes não tem o caráter de reivindicação em favor dos funcionários - ISSO é função
dos smdicatos respectivos. Esses representantes
significam o aporte de uma contribuição da experiência que têm pelo trabalho durante 10,20 anos
naqueles setores e portanto, poder levar para a
direção sugestões de mteresse da coletividade.
Como esses, outros Conselhos foram criados
e estão em desenvolvimento. Em São Paulo fOI
aprovada, inclusive, uma lei impondo essa participação.
O terceiro ponto a que me referi é sobre o
diálogo dos poderes. V. Ex's têm em mãos esse
trabalho. Resumindo, a Constituição estabelece
a obrigatoriedade de o Presidente da República
enviar ao Congresso Nacional, por ocasião da
abertura anual de seus trabalhos, uma mensagem
apresentando os problemas fundamentais da Nação e as medidas que podem ser tomadas pelo
Congresso. Esta é uma norma constitucional clássica. Em outros países ela existe com uma repercussão muito maior do que no Brasil. Aqui, infelizmente esse instituto tem sido diminuído na sua
importáncía. Em geral, nem o Chefe da Casa Civil,
entrega a mensagem, faz-se a leitura de alguns
trechos e vai para a Biblioteca - e nada mais
se faz a respeito. Em outros países o processo
é diferente. Nos Estados Unidos esse documento
chama-se "O Estado da Nação". O Presidente
envia o documento ao Congresso, sobre o estado
da nação; o Congresso reúne-se, debate, e toda
a imprensa comenta. Porque é um documento
através do qual, o Presidente da República com
toda a sua autoridade, dirige-se ao Congresso,
e todos os diários publicam editoriais, abrem debates na televisão, no rádio, enfim, debate-se amplamente o problema. aqui, infelizmente, não
acontece assim. Fazendo-se uma pesquisa hístó-

rica, verifica-se que no passado era diferente. No
tempo da Monarquia, o Imperador ia à Assembléia
e levava o que se chamava "A Fala do Trono".
Ele levava sua mensagem, o Congresso ou Assembléia nomeava uma Comissão para examinar
o documento, votavam-se as soluções - era o
chamado de "Voto de Graças" enviado ao Imperador, a resposta da Assembléia à sua mensagem.
Nesse trabalho, distribuído a V. Ex's está contido a primeira "Fala do Trono" de Dom Pedro
I e o primeiro Voto de Graças, como também
a última "Fala do Trono" e o último Voto de Graças.
Proponho que esta norma, existente, em geral,
nas Constituições estaduais, seja levada aos municípios, e que no início de cada Legislatura o prefeito tenha a obrigação de mandar à Câmara Municipal uma mensagem sobre a situação do município - os problemas que o rnurucípío apresenta
e as medidas que podem ser tomadas para essa
solução. A Câmara Municipal deverá constituir
uma comissão para examinar o documento e formular uma resposta a ele. Esse documento, evidentemente, seria acompanhado pela imprensa
local - na página 32 eu faço a síntese dessa
proposta e digo que "a imprensa local e a população certamente se interessa - por esse diálogo
de poderes, o Executivo e o Legislativo, e focalizará os principais problemas da comunidade e
contnbuirá para a elevação do nível político e cultural dos nossos municípios".
Imaginem V. Ex's os mais de quatro mil municípios brasileiros, debatendo cada um os seus
problemas anualmente, através desse diálogo de
poderes. Acho que isso, com pequena modificação, poderá ser introduzido no texto constitucional. Este deverá estabelecer duas coisas: primeiro, que a mensagem deverá ter uma resposta
do Legislativo; segundo, que esta mensagem seja
feita, não apenas pelo Governo Federal, ou estadual, mas, também pelos Governos rnumcípaís.
Finalmente, a quarta sugestão diz respeito ao
voto distrital misto. Fui autor de um projeto que
tramitou pelo Congresso, instituindo o sistema
distrital misto no País, o qual passo às mãos
do Presidente e em seguida ao Relator. O projeto
foi apresentado em 1964 e estabelece a eleição
por distritos. É o sistema distrital misto. Inclusive
a respeito falava hoje com o Senador José Fogaça, que no Rio Grande do Sul, por exemplo, que
tem 30 Deputados Federais, pelo sistema distrital
misto, metade dos Deputados, - quer dizer, 15
- serão eleitos pelos Distritos e 15 por uma lista
aprovada na Convenção do Partido. Divide-se o
Estado em 15 regiões - essa dívisão deverá ser
feita pela Justiça Eleitoral de acordo com critérios
fixados, de população, continuidade geográfica
etc. Estão aqui previstos no projeto, "cada Partido
apresentará um candidato e respectivo suplente,
de cada uma dessas regiões, e o mais votado
estará eleito". O eleitor vota no candidato do distrito e numa legenda. Aí, teremos, então, 15 Deputados eleitos pela região. Cada região terá assegurado o seu Deputado. Os outros 15 serão distribuídos entre os partidos, proporcionalmente ao
número de votos que obtiverem. "Um partido tem
5 Deputados" Quais serão? Os cinco primeiros
colocados na Convenção. E claro que o partido,
na sua Convenção, procurará, para colocar como
cabeça de chapa, os seus melhores nomes, os
que atrairão votos. Se ele colocar nomes desconhecidos, ou de pessoas comprometidas, estará
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ciência da sua ímportência, as idéias e propostas
que aqui traz V. Ex'.
Entendo, também, que a proposta do diálogo
dos poderes, dando novo caráter à mensagem
do Presidente da República, lida no Congresso
Nacional, é um tema bastante interessante e que
ninguém, até agora, havia sugerido nesta Subcomissão, abrangendo também o Municípioe o próprio Estado. E, realmente, algo inovador. E vejo
que o material publicado se reporta ainda a uma
proposta que V. Ex" fez quando integrante do Congresso Nacional, portanto, eu me penitencio aqui
por não ter tomado conhecimento dela, porque
uma das coisas que realmente estranhamos é
o caráter da Mensagem Presidencial. O Chefe do
Gabinete Civil comparece ao Congresso Nacional,
entrega a mensagem e ela vai para o "cemitério
dos documentos políticos", que estão entesourados nesta Casa. E a sua proposta produz o diálogo, a interveniência, leva a sociedade a participar
da discussão.
Portanto, este é o registro que faço a respeito
das colocações feitas por V. Ex".
Ouso avançar um pouco, além daquilo que disO SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
se V. Ex" e levanto uma questão: como vê V. Ex'
a palavra o Constituinte José Fogaça, ilustre Re- essa discussão que está tomando conta, hoje,
lator.
da opinião pública, em torno de propostas de
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Nobre Go- sistemas de Governo parlamentarista ou presivernador Franco Montore, a Subcomissão do Po- dencialista. Gostaria que V. Ex' apresentasse sua
der Executivo, antes de mais nada, não pode dei- visão sobre sistemas de Governo; e qual seria
xar de registrar o enorme orgulho e a subida honra
o mais adequado para o momento que estamos
pela presença de V. Ex", notável homem público
vivendo no Brasil. Esta a minha pergunta como
que viveu as mais diversas experiências e os mais
Relator.
diferentes momentos da vida pública neste País,
Antes de V. Ex' responder, quero dizer-lhe o
desde as circunstâncias mais adversas até aquelas
que tenho dito a todos os convidados - e aqui
em que os acontecimentos corriam numa direção . estiveram pessoas das mais diversas represenmais favorável. V. Ex' traz o testemunho de uma tações políticas, pois esta é uma Subcomissão
filosofia de Governo, dá o depoimento de uma
que deseja, sobretudo, que os convidados sejam
visão de mundo, de uma concepção do que seja
parciais, subjetivos e intérpretes fiéisdas suas polía orgamzação administrativa e o relacionamento
ticas...
de um govemante com os seus govemados. V.
O SR. FRANCO MONTORO - Em primeiro
Ex' não está tratando de um assunto apenas em
lugar, quero agradecer as palavras do Constituinte
tese, V. Ex" tem atrás de si a experiência concreta
José Fogaça e a acolhida que S. Ex" deu às prodos resultados do seu Governo, sem dúvida nepostas que acabam de ser feitas.
nhuma o argumento mais poderoso em favor da
Em relação ao parlamentarismo ou presidenvalidade das teses que aqui defende. Acreditamos
cialismo, assunto que tem sido abordado aqui
que um sistema de Governo que não contenha
exaustivamente, a minha melhor contribuição sea idéia da descentralização e da participação poria no sentido de trazer aspectos novos da descenpular será um sistema de Governo autoritário, fe- tralização. Acho que o parlamentarismo é, inegachado, concentrador das decisões e que, por cer- velmente, a fórmula mais perfeita de administrato, haverá de fraudar e, até quem sabe, impedir
ção, mais democrática, e que tem várias vantaque se realizem plenamente os objetivos de uma
gens, representadas por uma maior participação
Constituição democrática. Por mais que se avance
no exercício do Governo e pela eminência do
no setor social, por maiores que sejam as inovaprograma.
ções ou conquistas que venhamos a fazer no terreno da ordem econômica, por mais progressista
Fui ministro no regime parlamentarista, no Gae até revolucionária que venha a ser a nova Consti- binete Tancredo Neves. Quando foi aprovado o
tuição, essas conquistas de nada valerão, se o Gabinete, foi também aprovado um programa de
sistema de Governo for fechado e não permitir governo, o que representa um grande avanço em
que a sociedade intervenha nas decisões que afe- relação à prática normal da administração, em
tam diretamente a sua vida, a vida dos cidadãos, que as decisões são tomadas unilateralmente,
a vida dos trabalhadores, dos homens e das mu- sem maiores satisfações, paIo Executivo.Em tese,
lheres do País.
acho tranqüilo o entendimento de que o regime
parlamentar é mais perfeito. Mas ele tem certas
Portanto, eu não poderia deixar de registrar que
a visão, a filosofia, o entendimento que dá V. Ex" condições: supõe partidos organizados, supõe
a um sistema de Govemo descentralizado de par- uma administração estruturada de tal forma que
a queda de gabinete não impede a marcha normal
ticipação popular, repartindo, constantemente, a
da administração. Essas duas condições, não as
responsabilidade da decisão, para engajar a população no processo de compreensão das crises, temos, no momento. Acho que quanto aos partidas dificuldades, por que passa um Governo, não dos, estamos começando a organizá-los agora,
e com os problemas que todos estamos vendo.
poderia deixar de registrar que esta comissão Estamos numa ebulição partidária que pode ser
e, eu, como Relator - acolhe, com plena cons-

tirando do partido a possibilidade de uma votação
maior. Porque ele propõe, mas é o povo, é o
eleitor quem decidirá se dará ao partido mais ou
menos votos
Se entre os primeiros colocados houver um
nome, por exemplo, desmoralizado, estaremos
dando ao nosso adversário razões e argumentos
, para comprometer ou evitar sua votação. Esta
é a linha do voto distrital que, parece-me, mais
do que objeto de medida legislativa, está sendo
uma realidade. Em vários Estados, eu sei, a eleição consagrou o princípio distrital, em grande
parte. Em São Paulo, por exemplo, a quase totalidade dos nossos Deputados foi eleita com base
nos seus respectivos distritos. O distrito também
é uma fórmula, é o princípio decorrente dessa
idéia da descentralização. É a idéia que representa, a meu ver, o grande caminho a ser percorrido pelo Brasil na construção do seu regime democrático. Com estas quatro sugestões, apresento a nossa contribuição, que será apreciada pela
Comissão. Estou à disposição para esclarecimentos posteriores.
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sadia no sentido de que, a partir destes problemas,
venham se firmar e a se organizar partidos permanentes, atuantes, que possam debater e dividir
responsabilidades. Também não temos na administração a tradição de continuidade e de competência que existe, por exemplo, na França, na Inglaterra e na Itália. A Itáliateve dezenas de governos, e a administração segur normalmente. AItália
tem hoje uma situação econômica privilegiada,
o que mostra que não é a decisão de um governante, mas a equipe de governo - o debate,
a fiscalização, a democracia, o pluralismo - que
permite que prevaleça o interesse público, e que
as medidas de interesse de grupos, que não correspondem ao interesse da coletividade, não prevaleçam. Então, acho que o normal é caminharmos para o parlamentarismo. Caberá a V. Ex',
membros desta Subcomissão, dar alguns passos
neste sentido, caminhar para o parlamentarismo.
Mas não temos condições de introduzir um Parlamentarismo integral, neste momento.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Outra pergunta: como poderíamos, hoje, com esse mesmo
espírito de descentralização, retirar o poder concentrado nas mãos da União? Como o governo
federal poderia abrir a extrema concentração que
existe, hoje, nas mãos do Presidente da República? A reforma do sistema tributário seria uma
reforma da própria estrutura de poder? Qual a
sua visão a esse respeito, .'para aplicarmos em
nível de governo federal aquilo que V. S·, com
tanta competência, realizou em nível de governo
estadual?
O SR. FRANCO MONTaRa - Acho que na
distribuição de competências deve-se delegar ao
município o maior número possível de atribuições, de acordo com o princípio por mim enunciado.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Seria uma
reforma administrativa?
O SR. FRANCOMONTORO- Sim, e, no caso,
até constitucional. Por exemplo: o ensino de primeiro grau. Não sei se existe ainda, mas vi, em
alguns Estados, grupos escolares federais, o que
é um absurdo. Em São Paulo, temos escolas do
ensino de primeiro grau municipais e estaduais.
Não se compreende que o Estado e o municipio
estejam em competição. No caso, não é questão
de o Governo federal abrir mão do seu poder,
mas de os Srs. Constituintes estebelecerem a norma. O ensino de primeiro grau: deve competir
ao município, e ele deve ter recursos para isso.
Consegui a municipalização da merenda escolar,
das construções escolares e da pré-escola. Geralmente acontece o seguinte: há um chefe, por
exemplo, que tem prestigio, que é deputado. Então, ele pede uma pré-escola para tal município.
Como tem força, ela é dada a ele. Isso não tem
sentido. Daí o princípio geral que procurei enunciar naquela formulação: as escolas de primeiro
grau são de competência do município. Em São
Paulo temos hoje mais de 200 mil professores,
administrados por uma Secretaria de Educação.
É um absurso! Nem a maior empresa do mundo,
que é a General Motors, tem um número de funcionários igual a este. É uma burocracia terrível!
Por mais que se queira agir corretamente, a burocracia torna impossível uma administração razoável. De modo que esse assunto deve ser atribuído
ao município.
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Encontramos. freqüentemente, nos mumcípios
um posto de saúde do município, um posto de
saúde do Estado e um serviço de saúde da União
- o INAMPS. Procuramos - e aliás faz parte
do relatório, foi uma das íníciatívas do secretário
de Saúde e do Governo - implantar ações integradas de saúde e suas unificações: Estado, município e União. Fizemos um convênio - para mostrar bem o caráter não-parcial, já ao tempo do
Ministro Jarbas Passarinho - estabelecendo a
unificação dos serviços. De modo que, em lugar
de haver a dispersão, ocorre a unificação. Isto
foi feito por convênios, que foram muito desenvolvidos recentemente e já estão se estendendo
a a1guns Estados. O convênio está sendo um instrumento pelo qual estamos suprindo uma deficiência legal. O normal sena não necessitar dos
convênios. Isto deveria ser de competência municipal, mas é claro que, se dermos competência
ao município, teremos que dar também os recursos' correspondentes. Alguns exemplos mostram
corno isto deve ser feito, e acho que será uma
contribuição muito importante no sentido de se
inverter a pirâmide, em lugar de concentrar em
cima, fazer 'com que a base atue. É evidente que
os serviços feitos nos municípios são fiscalizados
pela própria população - que está perto, enquanto o Estado está longe. Países como a Alemanha,
os Estados Unidos e outros, como já citei, não
têm um Ministério da Educação, têm um Ministério do Bem-Estar, que estabelece as diretrizes
ger,:Iis. Com isso, daremos um grande passo, teremos uma grande transformação, invertendo esta
pir2!mide concentracionária que está asfixiando
o País. Boa parte das despesas dos fundos criados, dos órqãos federais aplicam seus recursos
em atividades burocráticas - funcionários, materíeís, acordos internacionais e outros - quando
o normal seria atribuir essa função aos municípios. Dou o exemplo da merenda escolar. No
plano federal, ela continua sendo administrada
pelo Ministério, que fez um acordo com oitenta
municípios. E disseram que faziam o acordo com
esses 80 municípios porque não tinham certeza
de que o número de proteínas, sais minerais ou
vitaminas necessários na merenda sena respeitado por outros municípios. Isto é uma tecnocracia inadmissível. Não há município no Brasil
em que o prefeito não seja capaz de comprar
arroz, feijão, batata, mandioca para a merenda
escolar. Na realidade existe um grande interesse
por parte das firmas fornecedoras. Esta é a realidade. E preciso que a Constituição estabeleça
que a merenda escolar tem que ser feita nos municípios, Na última reunião que os governadores
tiveram com Tancredo Neves, em Belém do Pará,
o Governador Jader Barbalho nos apresentou a
nota de entrega da mercadoria que havia chegado; ela tinha vindo do Rio Grande do Sul para
Belem do Pará; uma viagem de milhares de quilômetros de caminhão, para se levar uma comida
- dizia o Governador - que chegou com um
cheiro inaceitável. Comprovadamente, o alimento
do Pará é inaceltável para o paladar gaúcho. Por
que mandar alimentos do Rio Grande do Sul para
Belém do Pará? E uma barbaridade! Esta é a
questão. Acho que esta matéria deve ser disciplinada pela Constituição. Minha proposta é no sentido de que esse princípio seja fixado na própria
Constituição, ficando por lei estabelecido que a
verba do salario-educaçâo será entregue aos municípios. Assim, ela não será distribuída pelo Go-

vemo de acordo com seu ideário político, mas
sim por lei, passando a ser receita municipal, para
que o município possa adquirir a merenda escolar
no próprio local.
A experiência de São Paulo foi fantástica. Há
um novo interior. As eleições mostraram o resultado, o entusiasmo pela modificação que ocorreu.
São cinco milhões de crianças que recebem diariamente a merenda escolar, agora adquirida na
própria região, criando assim um mercado consumidor. O pequeno produtor começa a produzir
porque tem mercado garantido. A comunidade
ajuda, coopera com outras formas de produção.
Em suma, precisamos cuidar das nossas bases.
É nos municípios que está a população.
Costumo dizer - hoje é uma frase muito reiterada - que ninguém mora na União, as pessoas
moram nos municípios; a União é uma figura
jurídica, o Estado é uma figura jurídica.Na medida
em que as atividades são exercidas nos municípios, a população está presente, acompanhando, fiscalizando. Com relação à merenda escolar,
há inquéritos sérios que demonstram a compra
irregular, as propinas, a corrupção existente nessas compras. Na medida em que se descentralizar, desaparece a ocasião para o pecado e para
a corrupção.
O SR. RELATOR(José Fogaça) - Muitas oportunidades temos tido de ouvir depoimentos nesta
mesma direção, neste mesmo sentido. Quem conhece a experiência municipal sabe que as prefeituras não existem para os ricos. Geralmente os
cidadãos de c/asse média, os de estratos economicamente superiores, não conhecem, normalmente, as prefeituras. Aliás, o prefeito para eles
não existe e é até uma figura desconhecida. Quem
precisa da prefeitura, do Poder Público municipal,
que precisa de um trabalho social da prefeitura
- no sentido da educação, da saúde, da merenda
escolar - são os cidadãos marginalizados, aqueles que são vitimas do processo de arrocho, da
concentração de renda que este País viveu ao
longo de tantos anos. Portanto, entendo que a
visão sobre a descentralização, além de ser democrática, está também a serviço da população mais
humilhada e oprimida deste País.
Era esta a pequena observação que queria fazer
para encerrar as minhas perguntas.
Agradeço imensamente ao ex-Governador
Franco Montoro a sua colaboração.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) a palavra o Constituinte Agassiz Almeida.

Com

O SR CONSTITUINTE AGASSIZALMEIDA Deputado Albérico Filho, Relator José Fogaça,
ex-Govemador Franco Montoro, quero, neste instante, homenagear o ídealízador e criador do Instituto Latino-Americano, uma frente de conscientização latino-americana, em defesa das instituições democráticas do Cone Sul e de toda a América Latina. Quero ressaltar também que estamos
diante de um grande desafio. Preocupa-se o instituto com a ditadura sanguinolenta e terrível, contra a qual todas as frentes democráticas da Amércía do Sul deverão aliar-se para combater e apontar ao mundo a sua degenerescência política e
social. A drtadura de Pínochet.
Com relação à sua palestra, ela teve um grande
descortino, porque trouxe até nós o trabalho de
administrador, que procura no esforço adminis-
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trativo do dia-a-dia criar uma consciência cornunitána. Em um país como o nosso grupos ou
grupelhos se associam ou se formam, da noite
para o dra, com a finalidade de criar uma consciência farruhar grupIsta e muitas vezes até uma
forma anti-social e antipolítica de conduzir a coisa
pública. Mas, V. S' como administrador de São
Paulo teve o mérito de formar. nos dois planos
administrativos, duas premissas politicas: a descentralização e o processo de conduzir a comunidade à tarefa político-administrativa. Quero
acrescentar, SI'. Governador, que pretendemos,
nesta Subcomissão do Poder Executivo. muito
mais, porque teremos de colocar o processo de
descentralização político-administrativa não como esforço de um só homem ou de um só governo, mas como uma norma a ser inserida na futura
Constituíção deste País.
O que se vê neste País, em toda a sua história
- da fala do trono de Dom Pedro I ao Voto de
Graça da Assembléia Constituinte - é quase um
século e meio de um processo e retrocesso a
que fomos arrastados. Um século e meio nos
separa da atual estrutura do poder brasileiro,
quando encontramos um profundo. desastrado
e desordenado processo de estrutura de poder.
Hoje mínistros ou homens que virão dirigir as
pastas governamentais - e aqui quero fazer uma
ressalva ao partido pelo qual um dia lutei, o MDB,
ao qual pertenço com honra - são excluídos
de forma brutal, SI' Governador. Nesta hora, então, é necessário que se crie a consciência de
que é preciso, além de tudo, formar a conscientização da descentralização, não por esforço de
um homem ou de alguns homens, mas um esforço nacional no sentido de se criar uma participação coletiva - humana, política e comunitária.
Todos nós, ao mesmo tempo. somos responsáveis, e não apenas parte contemplativa de um
processo de escolha política. O que se vê hoje,
o que se viu ontem e o que se viu há quase
um século é que a escolha de ministros é feita
por meio de um jogo político muito fechado. Nesta hora, levanto a V. S" a premissa: urge, e muito,
que se reformule toda a estrutura de poder brasileiro. Está anacrônica.
Se plantarmos a vista no sistema presidencialista mexicano, se plantarmos a vista no sistema
presidencialista dos Estados Unidos, ou mesmo
na Argentina que agora dá um passo renovador
-, vamo verificar que o sistema presidencialista
brasileiro é o mais hipertrofiado de todos os sistemas presidencialistas mundiais, porque aqui se
criou, e pior, vai-se agravando, dia a dia, um processo fechado de escolha dos dirigentes deste
País.
Sr. Governador, com relação ao parlamentarismo - a que V. Ex"fez duas críticas, a primeira
a respeito da fragilidade, da precariedade dos instrumentos partidários - quero ressaltar um aspecto: em Portugal, na Espanha. ou nos países
que estão passando pela transição política do autoritarismo para um sistema de governo livre, como esses, e não havia partidos - havia sombras
políticas, ou apenas pequenos agrupamentos na
clandestinidade. Esses países estão vivendo hoje
e com muita positividade, com muita vantagem,
o processo parlamentarista de condução do governo.
E relativamente à burocracia, já temos uma
estrutura burocrática formada. Ela pode estar
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imobilizada, pode estar paralisada, pode sofrer
apenas um processo de reajuste diante da realidade brasileira, no sentido de serem deslocados
os homens que estão paralisando o País, dos
grandes centros urbanos, como Brasília,São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, e deslocá-los num processo administrativo mais descentralizado. Então,
temos uma burocracia: apenas precisamos ajustá-Ia à realidade brasileira. Se analisarmos toda
a estrutura do programa de reforma administrativa levantado pelo Ministro Aluízio Alves, chegaremos à conclusão de que a estrutura burocrática
brasileira, salvo algumas que ela existe, é a mesma
de há vinte anos. Se examinarmos o Ministério
da Previdência, ou o Ministério do Interior, e toda
a estrutura de terceiro escalão, que instrumentaliza a máquina administrativa, vamos chegar
à conclusão de que toda a estrutura burocrática
está montada.
Quero, para encerrar, lembrar o pensador francês Sartre, num trabalho sobre a solidão do poder.
Talvez V. S' também tenha sofrido a solidão
do poder - de que fala Sartre - por mais esforço
que tenha feito para integrar a administração à
comunidade. Mas acredito que partilhou, em alguns instantes, do grande problema e do dilema
profundo da solidão do poder. Quem vive essa
solidão são aqueles homens que se investem do
poder presidencialista, ou melhor, dos excessos
de poder. Por mais esforço, Governador, que tenha desenvolvido no sentido do binômio administração-comunidade, V. S' foi, sem dúvida, o responsável direto, ou mesmo indireto, pela direção
da coisa pública. A esse respeito diz Sartre para
todos aqueles que dirigem o Poder Executivo e
assim os excessos do poder, o grande dilema
da solidão do poder.
Q.Jero parabenizar V. S' como criador e ídealízador do Instituto Latino-Americano e fazer votos
no sentido de que traga a Frente ao Congresso
para que possamos juntos criar, para o mundo
e para a América Latina, a consciência de que
contra as negras e sombrias ditaduras sul-americanas devem aparecer a nossa palavra, a nossa
voz, e muito mais ainda, a ação conjunta das
nossas inteligências.
Era este o pensamento que tinha a manifestar.

o SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gumercindo
Milhomem.
O SR. CONSmUlNTE GUMERCINDO MILHOMEM - Falarei mais tarde, para que o Governador tenha oportunidade de responder ao Constituinte Agassiz Almeida.
O SR. FRANCO MONTORO - Em primeiro
lugar, quero agradecer ao companheiro Agassiz
Almeida as referências à iniciativa da criação do
Instituto Latino-Americano. Creio que toma-se
realmente cada vez mais clara a situação, e como
Governador de São Paulo pude ver de forma muito nítida essa nova dimensão, ou seja, grande
parte dos problemas que o País enfrenta só poderá ser resolvido com a integração da América
latina.
O problema da dívida externa, por exemplo,
um dos mais graves que enfrentamos, só encontrará uma resposta ampla e definitiva dentro de
uma perspectiva continental. Aliás,hoje deve estar
sendo divulgado, deve estar sendo lido, pelo

Constituinte Fernando Henrique Cardoso, um documento assinado por lideranças latino-americanas que propõe um movimento de solidariedade
por parte de todos os países da América Latina
para tomarem uma posição conjunta em relação
à dívida externa. Há uma observação feita pelo
grande economista Aldo Ferreira, professor de
Economia e hoje diretor do Banco da Província
de Buenos Aires, que gostaria de citar. Examinando o problema da divida e sua gravidade, diz
ele: "não tenhamos ilusão, porque não serão os
acordos internacionais com os banqueiros ou
com o Fundo Monetário que irão resolver esse
problema. Nós é que precisamos encontrar internamente, na própria América Latina, com a utilização dos nossos recursos e com o esclarecimento
do problema, a solução". Diz, numa frase muito
significativa: "Hay que contar con eI nuestro"
- com aquilo que é nosso. Posso mencionar,
como exemplo do que pode ser feito para a solução dos nossos problemas, numa visão de integração, de união da América Latina, o problema
da energia elétrica no Brasil e na Argentina. Como
o pico de demanda de energia no Brasil é em
uma hora, e na Argentina é em outra, e o regime
dos rios, a seca ou a normalidade nos dois países
também é diferente, podemos fazer uma interligação dos dois países, e com isso economizar
ou ter uma potência hidroelétrica igual à fornecida
por duas usinas iguais a Angra I. Ora, Angra I
custou-nos 4 bilhões de dólares. A economia que
pode representar para a Argentina é da ordem
de 8 bilhões de dólares. Se não fizermos isso,
vamos ter que contrair empréstimos, pagar royal·
fies, Imow-how, financiamentos e equipamentos estrangeiros, quando podemos resolver o problema por nós mesmos. Este é um exemplo dentre mil outros que podem ser tomados. Na área
da saúde, com relação às epidemias, não adianta
fazer o combate de determinado mosquito, por
exemplo, se um país limítrofe não fizer a mesma
coisa. Então, as soluções de integração são realmente fundamentais. Cito esses fatos em abono,
em reforço à argumentação do Constituinte Agassiz Almeida.
Quanto à sua referência aos superpoderes dos
presidentes, acho que realmente passamos por
um momento de hipertrofia, de centralização de
poderes, que advém desse regime de concentração. E por isso, todas as sugestões que fIZ foram no sentido da descentralização, da participação da comunidade, isto é, tirar os poderes
que estão muito concentrados e mal colocados.
O melhor administrador, o melhor ministro não
pode ter, aqui em Brasília, a visão da realidade
em cada um dos Estados. Esta concentração tem
que ser substituída por aquilo que procurei caracterizar nesta frase, ou seja, é preciso inverter a
pirâmide e reservar ao Governo federal as grandes
diretrizes, para que ele possa fazer bem aquilo
que só ele pode fazer. Se ele construir um grupo
escolar, montar um centro de saúde, um hospital
nos vários municípios, adotará o critério político.
Em relação ao parlamentarismo, meu desejo
é que realmente possamos ter partidos fortes falo como homem de partido, fundador do nosso
PMDB, o antigo MDB. Quando quiseram dissolvê-lo, proibiram que se chamasse movimento, exigiram que se chamasse partido, veio das bases
uma solução. Querem que chamem partido? Então vamos chamar Partido do Movimento Demo-
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crático Brasileiro, PMDB. Foi uma luta contra
aqueles que nos queriam destruir. Mas apesar
de todo o meu entusiasmo, reconheço que é preciso que haja outros partidos que se organizem
outros. Como um dos dirigentes do PMDB, acho
que é preciso que tenhamos vários partidos, não 14 ou 15, claro, mas 2, 3, 4 ou 5 partidos
que realmente correspondam às grandes tendências da opinião pública; que eles se organizem,
que funcionem democraticamente e que sirvam
de base ao regime parlamentarista, que me parece ser realmente o ideal.
Quanto à administração, talvezexista realmente
essa base a que o Constituinte Agassiz Almeida
se refere, mas em razão do excesso de concentração de poder, essa administração não tem funcionado como devia. De forma geral, o que se
tem visto são medidas desastrosas, tomadas contrariamente ao interesse público, sem que existam
meios de fazer com que esta administração ou
liderança de administradores possa influir a esse
respeito. A informação que temos - e este não
é momento de se fazer análise - de vários setores
da administração é no sentido de desbaratamento
daquelas lideranças que existem. Ou, então, é preciso ter partidos e ter uma máquina administrativa
capaz de ser a base de um regime parlamentarista.
O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDASr. Governador, o raciocínio de V. Ex' merece
certa reflexão política. Como nós, integrantes do
PMDB, podemos responsabãízar-nos por uma direção política, administrativa, econômica ou financeira de gestões mínisteriaís, se não conhecemos o pensamento, a idéia, as propostas? S0mos nós, afmal,que vamos pagar o ônus de designações que surgiram e ~ram egressas de pequenos conciliábulos políticos, fechados entre duas
ou quatro mãos.
Agradeço a V. S' as respostas que formulou.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Gumercindo
Milhomem.
O SR. CONSmUlNTE GUMERCINDO MILHOMEM- Quero ter a satisfação de fazer duas perguntas ao ex-Governador Franco Montoro, de São
Paulo. Quando digo que tenho satisfação, não
é uma mera formalidade. Nós, Franco Montero,
como Governador do Estado, e eu como Presidente da Associação de Professores em São Paulo, vivemos momentos bastante contraditórios,
momentos em que a agressividade da argumentação pode até ter motivado interpretações as
mais variadas a respeito de comportamentos dos
agentes políticos e da educação em São Paulo.
Mas quero repetir aqui o que já disse em inúmeras
ocasiões. Durante o governo do Prof. André Franco Montoro, seguramente não resolvemos os problemas da educação, mas sem dúvida alguma
estivemos em condições muito melhores para lutar, para resolver os problemas da educação em
São Paulo, e também obtivemos conquistas importantes - com muita luta, é verdade. Sei também que o Governador do Estado de São Paulo
deve ter enfrentado resistências internas. As vezes
até o membro do Executivo enfrenta resistências
dentro da sua própria equipe, dentro da administração como um todo, ou entre os diversos setores
sociais que estão no embate político. Se não há
unanimidade com relação à forma de govemo,
acredito que haja unanimidade com relação à
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necessidade de se dividiro poder. Tenho também
as minhas reservas com relação ao modo como
se está travando a discussão com relação ao Parlamentarismo neste momento, especialmente
porque ela pode estar encobrindo outros interesses políticos, como, por exemplo, o de prorrogação de mandato presidencial, ou porque pode
esltar a serviço de quem não quer uma grande
mobilização popular, que, acredito, seria capaz
de dar grande força à resolução dos problemas
que vivemos.
Concordo plenamente com as propostas feitas
pelo Governador, ou seja, a necessidade da participação, de lutarmos, em que pese o fato de encontrarmos barreiras bastante difíceis. Pergunto
a S. S': Com a sua experiência de parlamentar,
ministro, governador, que subsídios poderia oferecer à Sulbcomissão, no sentido da elaboração
de propostas parlamentaristas ou de controle popular do Executivo - controle não apenas através
do Parlamento, mas de organizações populares
ou de normas, inclusive constitucionais, que pudessem tomar absolutamente necessária a divisão do poder, pelo menos como uma etapa.
Peço a S. S' que nos apresente argumentos,
de acordo com sua perspectiva - que talvez sejarn diferentes dos argumentos aqui já apresentados - palraque possamos enriquecer a discussão.
Hoje há uma discussão, aqui e fora daqui, a
respeito dai duração do mandato do atual Presidente da República. Há várias propostas do próprio PMDB, partido majoritário, que sugerem eleições, no início, meados ou fim do próximo ano.
Gostaria, então, de ouvir do Governador o que
considera ser a melhor proposta em relação à
duração do mandato do atual Presidente da Repúblíca.

o SR. F1~CO MONTORO -

Agradeço ao
companheiro Gumercindo as suas palavras. Participamos do jogo democrático em São Paulo, muitas vezes num diálogo duro: eu falando duro, ele
felando duro, o pessoal na rua protestando, fazendo-se acordos. E chegamos a resultados que seguramente beneficiaram muito o ensino e o professorado de São Paulo. O Estatuto do Magistério,
por exemplo, uma velha reivindicação, veio assegurar vários direitos do professor e do aluno. Essa
luta se deve muito à condução ativa, com dinamizaçâo da comunidade, durante a presidência, em
uma das suas associações mais importantes do
Constituinte: Gumercindo Milhomem. A função do
Governo n€IO é fazer tudo; é criar condições; é
criar um clima para que os setores interessados
possam manifestar-se e as soluções corresponderem à realidade que é conhecida por aqueles
que estão na comunidade. Quem conhece o problema do ensino é o professor; é o aluno; os
pais dos alunos. Então eles devem ter voz na
movírnentaçâo, no encaminhamento de soluÇÕE:S.

Em relação ao controle do Poder Executivo,
acho que a Constituição deve estabelecer e fortalecer os canais de fiscalização do Executivo, em
primeiro lugar através do Legislativo,que tem função fiscalizadora clássica. Mas aí eu respondo
àquilo que está embutido na sua pergunta: nós
precisamos assegurar - quem sabe, através de
um c1ispositiivo da própria Constituição - à populaçâo o direito de exercer essa fiscalização, desde

que determinado número de pessoas se disponha
a formular uma representação 'junto ao Congresso ou a outros organismos para que se fiscalize
determinada atividade ou ato considerado contrário ao interesse público.
Ainda hoje, pela manhã, eu conversava com
o Constituinte MichelTemer, que tem a esse respeito idéias concretas. Ele é professor de Direito
Constitucional, e talvez já tenha redigido alguma
coisa nesse sentido. A sua pergunta envolve uma
preocupação muito séria. Acho que está na linha
da democratização, porque democracia no fundo
é um governo do povo, para o povo e com o
povo. Caberá à próxima Constituição estabelecer
canais, e um deles é o da fiscalização, assegurado
a setores da população, a entidades, a associações. Caberá à Subcomissão ver de que forma
poderá redigir o princípio geral, para que depois,
em legislação complementar, sejam criadas condições para que essa representação da comunidade possa estabelecer o processo de responsabilidade do Poder Executivo.
Quanto à questão de data de eleições, falam
em fevereiro,em março, em novembro, etc. Acho
que essa matéria é complexa, mas me parece
que algumas coisas são mais ou menos claras.
Qualquer precipitação, que possa prejudicar os
trabalhos da Constituinte, deve ser afastada. A
maior responsabilidade que temos pela frente
agora é a elaboração da Constituição. Se marcássemos antecipadamente as eleições, iríamos perturbar o trabalho da Constituinte. Nós substituiriamos a discussão do texto constitucional pelas
discussões de candidaturas, convenções partidárias, de modo que essa colocação de eleições
antecipadas me parece que contraria o interesse
público naquilo que há de mais essencial. A nossa
grande aspiração - a democratização do País,
depende de uma Constituição e nada deve impedir a marcha normal desta Assembléia e a elaboração da Constituição. Portanto, marcar eleições
para o começo do próximo ano exigiriaa apresentação de candidaturas, convenções. O centro de
interesse passaria da Constituinte para a Presidência da República. Isto seria nefasto para a nossa vida pública, talvezaté pudesse prejudicar todo
o processo de redernocratízação. O que admito,
e acho que os fatos se encaminham para isto,
é uma eleição no dia 15 de.novembro. Já há
eleições marcadas.
Quero dar a V. Ex'" um pouco de informação.
Eu fui Deputado em três Legislaturas e Senador
em uma e meia. Houve um Deputado, no Rio
Grande do Sul, Tarso Dutra, que tinha a preocupação com a fixação das datas de eleições, porque
houve um período em que nós tínhamos que
fazer eleições quase todos os anos, de 6 em 6
meses, aqui e ali. Isso trazia um tumulto muito
grande. Depois de muita discussão fixou-se o critério de que deveriamos ter eleições não só de
4 em 4 anos, mas também não em todos os
anos, por que a eleição tem grande função de
mobilização e conscientização da população. Portanto, convém que as eleições se realizem em
períodos mais curtos. Estabeleceu-se, como conclusão - de todos os partidos, do Poder Judiciário, das organizações que foram ouvidas, de trabalhadores, de empregados, de associações - uma
norma que vem sendo respeitada até certo ponto:
nos anos pares, portanto, de dois em dois anos,
teríamos eleições, e elas se agrupariam.

Um fenômeno que ocorre na nossa vida pública
é a criação de novos municípios. Então faz-se
uma eleição em um Estado em tal data, num
outro logo depois - a Justiça Eleitoral permanece acionada, e isso traz um prejuízo muito grande. Então, o princípio seria este: de dois em dois
anos teríamos uma eleição e se agrupariam as
eleições nessas duas datas. Teremos de acordo
com essa previsão, eleições em 1988 e em 1990.
Em 1988, teríamos eleições de prefeitos e vereadores; em 1990, teríamos eleições - como foi
- de Deputados Federais, Deputados Estaduais,
Senadores e Governadores. Se for para ser marcada agora, então, o normal é que a eleição seja
no dia 15 de novembro, com a escolha dos prefeitos, vereadores, Presidente da República e VicePresidente da República. Essa me parece ser a
solução que está correspondendo às pesquisas
de opinião pública. A "Folha de S. Paulo" acaba
de publicar uma pesquisa em que 72% da população se manifesta nesse sentido. O Estado do
Paraná fez uma pesquisa em que também 70
a 80% das pessoas consultadas se manifestaram
nesse sentido. De modo que me parece que essa
seria a solução natural, e aceita inclusive pelo
Presidente da República.
O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHOMEM - DI'. Franco Montoro, essa não seria a
solução natural - digamos assim - em condições naturais de temperatura e pressão, que não
são as que vivemos hoje? Se o Governo, eventualmente se mostrar, como muitos analistas estão
apontando, incapaz de ocupar o espaço político
destinado a ele, o que sucederá se não tivermos
eleições mais prontamente, ainda que correndo
o risco de um certo atropelamento do calendário
normal, como este que V.S' está apresentando?
O SR. FRANCO MONTORO - Respondo à
pergunta, à objeção de V. Ex', dizendo o seguinte:
criou-se um falso problema. De repente o mano
dato do Presidente da República passou a ser
o grande problema desta Nação. É um falso problema. O grande problema desta Nação é a Constituinte, é a elaboração da Constituição brasileira.
É isto que determina, inclusive, a dependência
do Presidente em relação a isso ou àquílo, e todos
os demais problemas. Fixada a data, se houver
um acordo e um entendimento nesse sentido,
desaparece toda essa perturbação, a pressão volta
à sua normalidade. Esta é a minha impressão.
A situação pode agravar-se e estender-se até a
Constituinte e prejudicar seus trabalhos. Acho que
isto será muito mais grave.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Mais
algum dos presentes quer interpelar o ex-Governador Franco Montoro? (Pausa.)
Só me resta, então, agradecer ao ex-Governador Franco Montoro, a sua explanação e dizer
a S. S' que com a sua experiência de vereador,
de senador, de ministro e, logicamente, também
de Governador do Estado de São Paulo, veio a
esta Subcomissão, que trata justamente do Poder
Executivo, não só trazer a sua experiência, mas
também as suas idéias e, logicamente, abrilhantando ainda mais, com suas experiências, as
idéias que temos para elaborar a nova Constituição brasileira. Por intermédio do nosso Relator,
Constituinte José Fogaça, S. S' deixou aqui mais
uma idéia a ser desenvolvida por esta Subcomissão.
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Dr, Franco Montoro, aqui estaremos sempre
à sua disposição. S. S· trouxe sua contribuição
e desempenhou a função de um grande brasileiro.
Muito obrigado.
Lembramos aos Srs. Constituintes que amanhã
teremos outra audiência pública, com a presença
do Dr. Reale.
Está encerrada a reunião.

SUBCOMISSÃO DO PODER
JUDICIÁRIO E DO
MINISTÉRIO PÚBUCO
7' Reunião Ordinária, realizada
em 13 de maio de 1987
Aos treze dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas, na sala própria da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério PÚblico, com a presença dos seguintes Constituintes: José Costa, Presidente; Jairo Carneiro e Plínio
Martins, Vice-Presidentes; Plínio Arruda Sampaio,
Relator; Moisés Pimentel, Nilso Sguarezi, Michel
Temer, Raul Ferraz, IvoMainardi, Francisco Amaral,Jesus Tajra, Leopoldo Peres, SilvioAbreu, Paes
Landim, Mauricio Corrêa, Adolfo Oliveira, Leite
Chaves, Ronaro Correa e Messias Gols, Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião, procedendo-se a leitura da Ata
da reunião anterior, que fOI aprovada sem restrições. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente declarou que a mesma constará da leitura do relatório e entrega do anteprojeto pelo Relator, Deputado Plínio Arruda Sampaio. A seguir, passou a
palavra ao Senhor Relator, que fez um disgnóstico
do anteprojeto apresentado. Agradeceu, ainda, a
colaboração dos Doutores Caetano Lagrasta Neto, Luiz Henrique de Souza e Silva, Jorge Lauro
Celidônio, LuizAntonio Guimarães Marrey, Plínio
Antonio de Brito Gentil e Jorge ElIuf Neto. Levantaram Questões de Ordem os Senhores Constituintes Maurício Corrêa, Adolfo Oliveira, Ivo Maníardi, Messias Gois, Paes Landim, Ronaro Correa,
Michel Temer, Carlos Vinagre e Nilso Sguarezi.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerrou a presente às onze
horas e quarenta e seis minutos, convocando os
Senhores Constituintes para a próxima reunião
ordinária às nova horas e trinta minutos, amanhã,
dia 14. As notas gravadas, depois de transcritas,
farão parte destes registros, publicando-se a sua
integra no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu, Tasmânia Maria de Brito Guerra, Secretária, lavrei a presente
Ma que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente, Constituinte José Costa.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Havendo
número legal, declaro iniciada esta reunião da
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério
Público. Preliminarmente, desejo registrar um pedido de desculpas aos meus companheiros da
Subcomissão.
Ontem, nosse eminente Relator, o Constituinte
Plínio Arruda Sampaio, estava sendo muito solicitado, inclusive pelo próprio Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, o qual, ao mesmo
tempo em que nos cobrava o cumprimento do
prazo regimental, remetia-nos dezenas de propostas de Constituintes para apreciação pelo Relator.
Dado o enorme volume de trabalho, marcamos,

,

inicialmente, para a tarde de ontem, uma sessão
para leitura do Relatório. Contudo, não foi possível
realizá-la, exatamente em função de todo esse
material que está sendo analisado pelo Constituinte Plínio Arruda Sampaio. S. Ex' dedicou-se
a um trabalho estafante, que lhe roubou, inclusive,
o merecido repouso de sábado e domingo, dias
em que se dedicou inteiramente à elaboração do
Relatório. Inclusive, quero dar meu testemunho
neste sentido - e faço questão de que aqui fique
consignado. Em virtude desse volume de trabalho,
conseguimos trazer o Relatório já a altas horas
da noite. Chegamos à Comissão em um momento em que, evidentemente, já não era possível
exigir a presença dos companheiros.
Deste modo, quero, em meu próprio nome,
apresentar nossas desculpas aos integrantes da
Subcomissão, insistindo, mais uma vez, que tal
fato decorreu de excessivo volume de dados, somando a escassos recursos materiais. Na verdade, o Relator ainda ontem recebia sugestões, que
lhe eram encaminhadas pela Presidência da Assembléia Nacional Constituinte.
Dando início a nossos trabalhos, passo a palavra ao eminente Relator, Constituinte PlínioArruda
Sampaio, para a leitura do Relatório, antes desginando para amanhã, às nove horas, a primeria
das reuniões para discussão dos pareceres.
Informo aos companheiros que o prazo regimental para oferecimento de emendas ao Relatório contar-se-á da publicação deste em avulso.
Segundo o que me foi informado, oficiosamente,
os avulsos já estariam disponíveis.
Com a palavra o eminente Relator Plínio Arruda
Sampaio.
O SR. CONSTITUINTEMAURÍCIO CORRÊASr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Carlos) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Mauricio Corrêa.
O SR. CONSTITUINTEMAURÍCIO CORRÊAFui informado de que o avulso já teria sido publicado. Gostaria de saber qual o dia em que vence
o prazo, porque a informação está um tanto vaga.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Informo
a V. Ex" que o prazo regimental contar-se-á da
data da publicação do avulso. Ainformação oficiosa que tenho é de que ele já estaria circulando
na Casa, a partir das 10:00h da manhã. Quer
dizer, já deve estar à disposição dos eminentes
Constituintes. De qualquer maneira, estou fazendo chegar aos gabinetes de cada um dos membros da Subcomissão - até o meio-dia todos
deverão tê-Ia recebido - cópia do Relatório completo do Constituinte Plínio Arruda Sampaio.
O SR. CONSTITCIlNTE ADOLFO OLIVEIRASr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex'
tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTEADOLFO OLIVEIRASr. Presidente, a Subcomissão do PoderJudiciário
é testemunha de que temos procurado trazer a
modéstia do nosso apoio, praticamente, a todas
as reuniões que foram reaIizadas pela Subcomissão.
Não tenho elementos para dizer das razões que
impediram a Subcomissão de contar com o número exato de integrantes, que seria entre 20 ou
21. Esse número foi sendo reduzido-e a Subco-
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missão chegou a ter apenas 16 membros efetivos,
titulares. Verificou-se,no entanto, que tinha havido
uma confusão por parte da Secretaria da Constituinte e que, justamente, retirava-se deste órgão
técnico uma de suas figuras mais ilustres, verdadeiro expoente desta Subcomissão, o Constituinte
Sílvio Abreu, representante do Estado de Minas
Gerais. Essa falha foi, contudo, sanada. Agora,
como existem vagas na Subcomissão, os suplentes que vierem, acredito, deverão ser bem-vindos.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - É evidente.
O SR. CONSTITUINTEADOLFO OLIVEIRAAqui tenho recebido toda a atenção não apenas
de V. Ex', como também do eminente Relator,
Plínio Arruda Sampaio, bem como de todos os
demais colegas da Subcomissão e, ainda, da Secretaria da Comissão - por sinal, eficientíssima.
E mais não se pode esperar, em termos de dedicação e de trabalho, por parte desses funcionários.
Mas, Sr. Presidente, agora, ao apagar das luzes
da Subcomissão, tomei conhecimento de que
meu nome foi cassado da relação de suplentes
deste órgão. Evidentemente, não me conformo
com isso, porque, no meu entendimento - que
é também o de vários outros colegas e líderes
de bancada - todos somos membros efetivos
ou suplentes da Comissão Temática, a Comissão
de Organização dos Poderes, que se divide em
três Subcomissões, para melhor ordenamento e
disciplinamento dos trabalhos.
Tal atitude em relação a mim foi tanto mais
surpreendente ao se considerar que sequer me
atribuíram a condição de suplente do titular é o nobre Constituinte Itamar Franco - que designei para esta Comissão e que faz parte da Subcomissão do Poder Legislativo. Então, na Subcomissão do Poder Legislativo o Partido Liberal também não tem suplentes, apesar de ter sido feita
essa tentativa.
Levantei a questão de ordem, evidentrnente,
não para constranger V.Ex" -longe disso, jamais
o faria - no sentido de tentar obter uma solução
para o caso, mas para comunicar ao Plenário
que estou encaminhando ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte uma reclamação
e, ao mesmo tempo, uma consulta sobre a validade do meu comparecimento e da minha presença, que tem o único e exclusivo sentido de procurar, modestamente, prestigiar este órgão e trazer
minha contribuição aqui, para que, mais tarde,
na Comissão de Sistematização, eu possa defender o que aqui for resolvido.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nobre
Constituinte Adolfo Oliveira, a Presidência se solidariza integralmente com V.Ex', não apenas pela
extraordinária contribuição que tem dado à Comissão - evidentemente, isto é reconhecido por
todos os companheiros - como também pela
forma atabalhoada com que os relevantes trabalhos da Constituinte vêm sendo conduzidos pejo
Presidente Ulysses Guimarães.
Eu, pessoalmente, já fIZ diversas reclamações.
Acho que se S. Ex' está assoberbado por seus
múltiplos afazeres, dado que acumula a Vice-Presidência da República, a Presidência da Câmara,
a Presidência do meu partido e a Presidência da
Assembléia Nacional Constituinte, talvez devesse,
para atender à prevalência dos tarabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, abrir mão de ai-I
900s desses cargos ou poderes.
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Procurarei,no entanto, o Presidente da Assembléia
Constituinte, Deputado Ulysses
Guimarães, e, depois, entrarei em contacto com
V. Ex' Se possível, irei com V. Ex' até o Sr. Presidente. Para IIlÓS, da Subcomissão do Poder Judiciário, é urna honra contar com a 'participação
do Partido IJberal e, sobretudo, com a extraordínáría e magnífica colaboração de V. Ex'
Tem, pois, V. Ex' minha solidariedade e, mais
ainda, o compromisso de que me empenharei
pessoalmente para solucionar a questão.
N~~:iona~

o SR. CONSTITUINTE NO MAlNARDI- Permita-me, Sr. Presidente, apenas uma consulta.
Há", entendimento - essa dúvida me foi apresentada ontem à noite e agora, pela manhã, novamente - de que nesta fase, que hoje se inicia,
apenas os membros efetivos de cada Comissão
poderiam apresentar emendas.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Respondo
a V. Ex' Estou informado de que o Presidente
Ulysses Guimarães, atendendo a uma questão de
ordem levantada pelo Presidente da Comissão
Temática, o Constituinte Oscar Corrêa, irá decidi-Ia no sentido de se permitir - e não poderia
ser outra a interpretação - a qualquer Constituinte oferecer emendas a qualquer dos Relatórios
apresentados nas vinte e quatro Subcomissões.
Quem pode o mais, pode o menos. Se o Constituinte pode apresentar sugestões para todas as
Subcomíssões, com muito mais razão tem o direito de emendar as propostas contidas nos vinte
e quatro sub-relatórios apresentados. Ao passar,
agora, a palavra ao eminente Relator, Constituinte
Plínio Arrudla Sampaio, desejo esclarecer que a
reunião, hoje, destina-se apenas ao cumprimento
do ritual reqímental. O Relator apresentaria hoje
o Relatório, formalmente e, amanhã às 9h30min.
ínícíeríarnos a primeira sessão para discussão do
trabalho,
() SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Sr. Presidente, meus caros colegas, de acordo
com o art. 17, § 1° do Regimento, uma vez que
o anteprojeto seja preparado e distribuído em
avulsos, faz-se sua leitura perante a Comissão.
Os colegas têm em mãos o texto. Então eu me
permitiria, se houver anuência geral, ao invés de
fazer enfadonha leitura, fazer rápidos comentários
sobre as várias partes, com o que abreviaríamos
o tempo e melhoraríamos o entendimento.
A primeira observação que faço é de que o
Relatório está, na verdade, incompleto - quis,
no entanto colocá-lo por escrito, porque os prazos
da Constituinte são demasiadamente exiguos.
Vou esclarecer o porquê da exigúidade. Votei o
~egimento e, de certa maneira, votei os prazos.
E verdade que é difícilantecipar um novo método
de trabalho. Pareceram-me razoáveis, embora, na
Comissão que elaborou o Regimento Interno e
da qual fiz parte, eu tivesse solicitado prazos maiores. Mas concordei e fIZ minha bancada votar
favoravelmente.
Arnedída que os trabalhos começaram, percebi
que os prazos seriam extremamente exiguos, assinei a solicitação ao projeto de resolução do Constituinte Jorge Hage e pessoalmente fIZ ver ao
Presidente Ulysses Guimarães que os prazos são
muito curtos para se fazer um trabalho meditado
e sério, como o de uma Constituição. Infelizmente,
isso de nada adiantou e hoje estamos presos a
esses prazos.

Asegunda circunstância foi a seguinte: por uma
interpretação que fiz com o Constituinte Egídio
Ferreira Uma, Relator desta Comissão, pareceume possível, concedendo-me S. Ex' seu prazo,
prorrogar a apresentação de meu Parecer até
quinta-feira, portanto, até amanhã, com o que
eu teria feito um trabalho mais profundo.
Recebi, no entanto, um apelo pessoal do Presidente Ulysses Guimarães, ontem, o que me obrigou a um esforço extraordinário no final de semana e, inclusive, não me permitiu chegar a uma
conclusão em relação a alguns temas. Preferi,
portanto, deixá-los em aberto para discussão, já
que o processo não termina aqui. O Relatório
é, na verdade, o início de um debate, ou seja,
mais para articular uma discussão do que fixar
posições.
Queria deixar isso muito claro. Existem lacunas
deliberadas, porque não cheguei a uma conclusão sobre todos os temas, após ouvir o lado de
cáeodelá.
Outra observação, ainda, é que a elaboração
do Relatório não teria sido possível se eu não
tivesse tido a colaboração - estava fazendo a
lista - de vinte colegas que me assessoraram.
Recebemos nada menos do que quinhentos e
sessenta e cinco sugestões - algumas de uma
página, outras de vinte e outras, ainda, de um
capítulo inteiro - o que nos obrigou a enorme
esforço. Quero, a propósito, citar seis pessoas
que me acompanharam nesses três dias, diuturnamente em minha casa. Acho que é meu dever
citá-los, deixando claro não terem qualquer responsabilidade pelos erros porventura exítentes no
Relatório. Apenas me ajudaram, como cirineus,
a carregar a cruz: Dr. Caetano Lagrasta Neto, Dr,
Luiz Henrique de Souza e Silva, Dr. Jorge Lauro
Celidônio, Dr. LuizAntônio Guimarães Marrey, Dr.
Plínio Antônio De Brito Gentil e Dr. Jorge Eluf
Neto. Sem esses companheiros, o Relatório não
estaria aqui.
O Relatório contém, basicamente, um diagnóstico, que reproduz tudo o que foi dito na Subcomissão. Não ouvi voz discordante, neste órgão,
a respeito dos três defeitos maiores de nossa Justiça: sua morosidade, sua inacessibilidade aos pobres e sua ineficácia punitiva em relação a uma
porção de delitos. Por meio de algumas estatísticas, fiz uma segunda constatação: não há sistemática de estudos da Justiça, em termos sociológicos, quanto a seu impacto na sociedade. Há
grande quantidade de estudos jurídicos, da dogmáticajurídica, da Teoria do Direito, da Jurisprudência, enfim, mas não há qualquer estatística
nacional que nos diga qual o tempo médio do
julgamento de uma causa na Justiça do Trabalho.
O SR. CONSmUINTE LEOPOLDO PERESNão há, portanto, uma sociologia da Justiça. E
isso dificulta muito as coisas.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Peço aos
eminentes companheiros que se abstenham de
falar fora do microfone, já que nossos debates
estão sendo gravados para fins de registro taquigráfico.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) A primeira parte é, pois, um diagnóstico. Eu pretendia fazê-lo mais amplo, mas tive de abreviá-lo
devido à premência do tempo e ao fato de que
meu planejamento alterou-se. Pensava organizálo em uma semana, e tive de prepará-lo em apenas três dias V. Ex"" notarão, inclusive, que o Reta-
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tório começa de um jeito e, de repente, afunila,
exatamente por falta de tempo.
Com relação ao capítulo do Poder Judiciário,
a novidade maior é a seguinte: colocamos nas
disposições iniciais, gerais, todas as garantias básicas a que a Justiça tenha autonomia e independência. Colocamos autonomia financeira, autonomia administrativa de uma forma até ousada, por
confiar no Poder Judiciário do País. Colocamos
todas as garantias constitucionais clássicas, as
vedações clássicas. Nisto, aliás, incorporamos
quase todas as sujestões recebidas das Associações de Magistrados - as entrevistas que tivemos
foram extremamente úteis e, assim, foram incluídas no Relatório praticamente todas as suas sugestões.
No capítulo seguinte, vem a primeira novidade:
o Tribunal Constitucional. Sopesamos bastantes
os dois argumentos aqui esgrimidos: primeiro,
de se deixar a competência constitucional à Corte
atual, o Supremo Tribunal Federal, e, segundo,
o de se criar um tribunal especial.
Vou-lhes dizer o cerne de meu argumento, que
expandi aos Ministros do Supremo, na visita que
fizemos àquele Tribunal.
A nova Constituição criará direitos novos, que
não estão em nossos registros mentaís, nem em
nosso aparelho de Justiça. Em casa de quem
não fuma, dificilmente se encontram cinzeiros
porque isto não está em seu registro mental.
Quem toma café sem açúcar, em geral não tem
açucareiro, porque isto não está em seu registro
mental. Uma Justiça que terá de julgar agora direitos novos é uma Justiça que precisa de estímulo,
precisa de uma chamada e precisa estar atenta
a esse fato.
Em segundo lugar, se a Constituição cumprir
o que dela se espera, limitará faculdades hoje
contidas no conceito de certos direitos. O direito
à propriedade, por exemplo - hoje absoluto, com
base, ainda, na concepção romana do Jus uten·
de, jus fnJendl, lus abutencl - sofrerá restrições, tanto no campo quanto na cidade, por uma
consciência moderna, no Brasil, quanto aos custos sociaís da vida econômica e da necessidade
de não jogá-los para a sociedade, mas de que
o proprietário participe deles. Isso também não
está no registro mental de ninguém do aparelho
de Justiça. A tendência será a de se julgar de
acordo com a dinâmica. Essas conversões, essas
mudanças não são fáceis, sobretudo porque estão
marcadas pela mentalidade das pessoas.
Então, o Tribunal Constitucional tem, basicamente, a tarefa de facilitar a todos - desde o
juiz da primeira instância até os cidadãos - a
consulta ao tribunal supremo, a busca da interpretação da nova Constituição. Este é o espírito. Não
é uma posição fechada, mas uma reflexão, que
está aberta ao exame dos companheiros.
Com isso, o Supremo Tribunal Federal, com
o nome de Superior Tribunal de Justiça, passaria
a exercer a competência que tem hoje nas matérias de interpretação da lei federal. Sua função
seria da unificação da jurisprudência dos outros
tribunais superiores. Ele está num nivel superior
ao dos outros tribunais superiores. Nós mudamos
a sua composição e sua forma de composição.
Quanto à questão da federalização da Justiça,
sopesamos todos os argumentos - e é uma pena
que não esteja presente o Constituinte Raul Ferraz,
grande defensor ela federalização - e, finalmente,
o Relator decidiu-se por manter a situação ~s~
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tente e não fazer essa Justiça federal o grande
argumento era o de que as justiças estaduais,
em alguns lugares, dependem excessivamente da
ordem e do setor politico. Ora, estamos dando
à Magistratura garantias extraordinárias, como independência e autonomia, que ela nunca teve
no Brasil. Esperamos que isso seja suficiente para
evitar as pressões que esteja sofrendo hoje.
De modo que o objetivo pleiteado pelo Constituinte Raul Ferraz foi contemplado. Talvez a forma
proposta por S. Ex- é que não possamos aceitar,
porque já perdeu seu tempo na História. Isto já
foi uma questão em 1891, em 1934, e em 1946
mas hoje não o é mais. É uma Justiça consolidada. Mantivemos, portanto, os juízes federais, o
Tribunal Superior Federal, que é o Tribunal Federal de Recursos, criamos os tribunais regionais
federais, para descarregar a Justiça Federal; mantivemos a Justiça Eleitoral da maneia como se
encontra hoje na Constituição, porque achamos
que funciona bem e não devemos mudar o que
está funcionando corretamente. Acho que mudá-Ia seria o prazer da novidade, e este não é
o espírito do relatório.
Quanto à Justiça do Trabalho, o Relatório propõe que se aumente a competência da Justiça
do Trabalho, para julgar os casos de CLT dos
servidores públicos e toda matéria acídentáría, Retiramos da Justiça do Trabalho, por uma questão
de coerência com outras posições - minhas e
do meu partido - a competência para julgar dissídios coletivos, a greve - no que vejo aqui o assentimento do Senador Mauricio Corrêa. Entendemos que, como se faz, por exemplo, na Itália,
o Tribunal Superior é chamada não para julgar
uma greve, mas para atuar como árbitro, quando
as partes não chegam a um acordo. A greve é
um direito constitucional do trabalhador e através
dela exerce seu direito. Se as partes não chegam
a um acordo, recorrem ao Tribunal. Esta é uma
novidade grande e importante para a qual chamo
a atenção dos colegas.
Mudamos um pouco a composição da Justiça
do Trabalho. E, aí, entramos na questão do juiz
classista. Vou expor meu argumento fundamental.
Ouvi, com enorme atenção, os dois lados. Ouvi
também uma série de opiniões particulares, aliás
estão presentes vários Constituintes que me deram suas opiniões, particularmente. Cheguei à
conclusão de que, se tivermos um vogal cooptado
pelo sistema de justiça, imediata e automaticamente ele perde a confiança da sua classe. É
natural. Ninguém acredita que, no caso, ele possa
julgar a favor da sua classe. Ora, o juiz não julga
a favor de uma classe. O juiz julga o caso. Para
isso ele é juiz - sem prejuízo da idéia de que
a Justiça é de classe e de que vivemos numa
sociedade de classe. Mas há, aí, instâncias, como,
por exemplo, a instância do litígioindividual entre
A e B. Ainda que a Justiça global seja de classe,
naquele caso o juiz tem de ser imparcial, porque
senão ele não é juiz. Ele tem de ter uma margem
de imparcialidade, embora a sociedade seja parcial em relação a uma clásse social. Mas, quando
o litígio é entre dois individuos, ele deve verificar
se o fato é verdadeiro e se se aplica uma lei.
Senão não é mais juiz e ele estará julgando por
eqüidade, julgando por outros critérios que não
são jurisdicionais, e aí se quebra a lógica do sistema do Direito, que, para ser seguro, precisa ter
uma 16!:Iica.

EntãÕ, a grande reivindicação da classe é "elejamos nossos juízes". Conversei com vários líderes
dos trabalhadores, com quem tenho um relacionamento próximo. Todes eles queriam o juiz eleito
por eles para garantir o seu direito. O outro lado,
o lado dos patrões, vai eleger o seu juiz, também
para garantir o seu direito. Ora, se um juiz vem
para o pretório predeterminado a votar de um
lado e o outro juiz predeterminado a votar de
outro - estatisticamente, é o que acontece, na
maioria dos dissídios - a posição deles, a meu
ver, seria muito mais de fiscal, de assessor, de
conselheiros. Ele não julga, mas dá uma opinião,
fiscaliza e garante, do ponto de vista não do indivíuo que tenha um litígio interindividual com outro. Neste caso, o juiz fiscaliza,assessora, pondera
e aconselha em nome da sua classe. Ai,sim, pode
ser eleito, legitimado pelo seu grupo social. Esta
é a solução, para a qual peço a atençâo dos companheiros.
O SR. CONSmUlNTE LEOPOLDO PERES(Fora do microfone. lnaudivel).
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)Ele tem a faculdade de opinar. E exige-se, para
qualquer ato, audiência ou decisão, que ele esteja
presente, sem direito a voto. Ele não faz um acórdão, não dá um voto em separado, etc. Ele dá
o parecer, o qual terá de ser, obrigatoriamente,
considerado e mencionado no processo.
Pensei, meditei e coloquei os tribunais e juizes
agrários sob o raciocínio de que, quando, em
1930, a classe operária ganhou estatuto para ser
considerada no concerto da cidadania, ela ganhou sua Justiça especializada. Na hora em que
queremos dar a cidadania ao homem do campo,
precisamos fazer justiça. Embora haja o inconveniente de aumentar o aparelho da Justiça e sabendo-se que não será fácil, no primeiro momento,
organizar essa Justiça devido às peculiaridades
da questão rural, pareceu-me importante colocar
alguns artigos, de forma genérica, atendendo,
aliás, a muitas sugestões.
Não formei juizo sobre a questão da Justiça
Militar. De forma que não toquei no assunto aqui.
Espero que, nesses cinco dias, eu consiga completar meu raciocínio. Inclusive, se os colegas
apresentarem emendas poderei considerá-Ias
mais profundamente.
, Oficializamos todos os serviços e serventias.
E uma velha questão no País. Acho que não é
sequer o caso de mencionar. Isso virá a debate,
com toda certeza - todas as serventias judiciais
e extrajudiciais. Não vou cansar os colegas com
argumentos, já que teremos de debater muito
o assunto aqui e em Plenário, em várias oportunidades.
No capítulo referente ao Ministério Público tenho a impressão de que demos um passo e, se isso for aceito pela Casa, histórico. Trata-se
de um passo histórico e até de repercussões teóricas muito importantes porque estamos criando
outro órgão no esquema dos três Poderes. É um
órgão fiscalizador que não se pendura em qualquer dos ramos do esquema de Montesquieu.
Por que propormos a autonomia fínanceíra, política e administrativa do órgão, porque queremos
um fiscal forte da lei.
Este é, em resumo, o espírito do relatório está incompleto, precisa ser melhorado. Fizemos
o possível. Posso dizer aos companheiros que
as quinhentas e sessenta e cinco emendas foram
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examinadas. Eu as li rapidamente, devo confessar
com toda lealdade, porque era humanamente impossível aprofundar sua análise. Mas foram escrutinadas, uma a uma, pelos seis companheiros que
me ajudaram. Tenho, inclusive, todas elas catalogadas, com um pequeno comentário. Pretendia
- se me tivessem sido dados os dois dias que
solicitei - comentar uma a uma, o que prometo
fazer agora, na fase de apresentação de emendas,
quando as recebemos.
Queria dizer, ainda, que não mencionei aqui
as contribuições pessoais que recebi de vários
companheiros, desta e de outras Comissões, porque não queria comprometê-los. Mas sinto de
meu dever dizer - sem que isso comprometa
o voto ou a opinião de S. Ex- - que uma das
contribuições mais importantes, na hora de maior
angústia, me foi dada pelo Constituinte Michel
Temer. Com sua competência, seu conhecimento
de Direito Constitucional, S. Ex- me deu aquela
garantia de que aqui não havia muitas heresias
teóricas.
Deste modo, quero deixar feita a leitura do Relatório aos colegas. Indagaria ao Sr. Presidente s0bre se poderíamos dispor de mais de uns dez
minutos, para examinar nosso calendário, fazer
uma pequena explicação, no sentido de mostrar
a angústia do pouco tempo de que dispomos.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não.
Permito, com muito prazer, ao Constituinte Plínio
Arruda Sampaio continuar com sua explanação,
já agora sobre a proposta de adoção de um calendário para nossos futuros trabalhos. De qualquer
maneira, eu pediria a S. Ex-que fizesse a exposição, mas deixássemos a decisão a respeito do
assunto para a sessão de amanhã.
Inclusive, peço permissão aos companheiros
para me retirar, pois tenho um compromisso absolutamente inadiável agora, às 11:00 horas. Passarei a Presidência ao Constituinte Moysés Pimentel, na forma do Regimento, uma vez que nem
o Primeiro nem o Segundo Vice-Presidente se
encontram presentes.
O SR. CONSTITUINTEMAUR(CIO CORR~
Sr. Presidente, antes de V. Ex"retirar-se, peço que
me conceda a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não,
nobre Constituinte, com muito prazer.
O SR. CONSmUINTE MAUR(CIO CORR~V. Ex- é o Presidente desta Subcomissão, mas
estou verificando - permita-me o constrangimento de ser repetitivo - que os prazos estabelecidos na Constituinte estão mais ou menos ao
sabor da jurisprudência que está sendo fixada,
a meu ver, não pela Mesa, mas pelo próprio Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
A meu ver, o prazo da apresentação do Relatório
da Subcomíssão ter-se-ia encerrado anteontem.
Para o Presidente da Constituição, o prazo encerrou-se ontem. Então, isto deixa não apenas o Relator numa situação difícil, como nós numa situação
de expectativa. Como pretendemos apresentar
emendas, mesmo porque o próprio Relator acaba
de confessar que não exauriu o exame da matéria
- por exemplo, na parte relativa ao Tribunal Militar. S. Ex' não tem opinião conclusiva e, no que
tange à própria Corte Constitucional, ou ao Tribunal Constitucional, como estã escrito aqui, também não tem um juízo definitivo, o que, é claro,
faz com que tenhamos emendas a apresentar.
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Trata-se, pois, de algo muito sério, Sr. Presidente.
Eu gostaria, então de apelar para o bom senso
de V. Ex", dada a altivez com que tem conduzido
nossos trabalhos, no sentido de que, amanhã,
aqui, nos forneça o prazo exatamente, o termo
final para apresentação de emendas. Isso evitará
eSSlI balbúrdia, todo esse tumulto, já que queremos apresentar emendas.
Este é o apelo que faço a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Recolho
o apelo de V. Ex' Primeiro, com satisfação, por
ver que um dos mais eminentes e mais ilustres
membros desta Subcomissão tem essa preocupação, sobretudo com a qualidade dos nossos
trabalhos. Em segundo lugar, devo confessar que
o recebo também com certo constrangimento.
Devo reconhecer que o Presidente Ulysses Guimarães, lastimavelmente, não se vem conduzmdo, na Presidência da Assembléia Nacional Constituinte, como fiel cumprídor do preceito regimental. Elaborado o Regimento, esta Subcomissão
foi a primeira - e falo isso até com uma ponta
de orgulho -- a preparar um cronograma, e fazer
uma representação gráfica dos nossos prazos, para facílítar os trabalhos da Subcomissão. Foi a
primeira também a realizar audiências públicas
e a cumprir a norma regimental. Encerramos nosSIlS audiências públicas com sessenta horas de
gravação, que constituem um extraordinário repositório de ínformaçôes, de preciosas informações,
não apenas para o Relator, mas para toda a Subcomissão e até para o Congresso Nacional. Evidentemente, muitas das sugestões contidas serão
objeto de acolhimento, posteriormente, por Deputados e Senadores, através de projetos de lei ordinária.
Fizemos ver ao Presidente Ulysses GUImarães
que era absolutamente impossível à Subcomissão, em apenas vinte e seis dias úteis, percorrer
todas as etapas regimentais e exercer - como
está fazendo agora o nosso eminente Relator, que
ainda ontem recebia dezenas de sugestões sua atribuição. A Presidência da Constituinte submetia tais sugestões à consideração do Relator,
mas, ao mesmo tempo, ignorava seu trabalho,
cobrando-lhe prazo.
O Presidente Ulysses Guimarães, para não considerar uma proposta de nosso companheiro, o
Constituinte Jorge Hage, da Bahia, que propunha
ao Plenário a ampliação dos prazos gerais por
30 dias - evidentemente, o Plenário iria administrar a distribuição desse prazo de maneira mais
adequada e mais compatível com os interesses
gerais da Constituinte - S. Ex', o Sr. Presidente
da Assembléia, repito, ao invés de submeter a
proposta à deliberação do Plenário, fez o que na
gíria forense se chama de "embargo de gaveta".
Passou a decidir, através das chamadas interpretações construtivas, ou seja, prorrogando em vinte
e quatro ou quarenta e oito horas determinada
etapa do rito que o Regimento estabeleceu para
os trabalhos das Subcomissões. Ao final,verificamos que o Relator ficou com o prazo extremamente exíguo. Na realidade, todos os Relatores
das Subcomissões tiveram apenas setenta e duas
horas para apreciar nove mil e novecentas sugestões oferecidas pelos Srs. Constituintes e, finalmente, elaborar o Relatório conclusivo, como fez
o Constituinte Plinio Arruda Sampaio.
Faço questão desse registro. Lastimo-o porque
o Presidente Ulysses Guimarães é uma pessoa

a quem aprendi a admirar, por se tratar de um
homem que resistiu bravo e heroicamente ao autorítansmo e deu extraordinária contribuição ao
conjunto de forças que, somadas, lutaram contra
o autoritarismo no País até desembocar na eleição
do Presidente Tancredo Neves. Mas essa é a realidade e está, inclusive, comprometendo a qualidade dos nossos trabalhos. Poderemos preparar
uma boa Constituição e, evidentemente, em alguns momentos, desvios de rota poderão ser corrigidos.
O sub-relatório será encaminhado ao Relator
da Comissão Temática, quando haverá novas
oportunidades para apresentação de emendas;
depors Irá para a Comissão de Sistematização,
ainda com oportunidades de emenda E, quando
o Relatório Geral, do eminente Constituinte Bernardo Cabral, Relator da Comissão de Sistematização, for encaminhado ao Plenário, haverá ainda uma oportunidade final para apresentação das
últimas emendas. Espero que ai se consigam corrigir as falhas e deficiências que, lastimavelmente,
devido à premência do tempo, nosso trabalho
irá apresentar.
Concedo a palavra ao Constituinte Messias
Góis.
O SR. CONSmUINTE MESSIAS GÓIS - Nobre Presidente, entendo que mobilizar agora a
maioria dos membros da Assembléia Nacional
Constitumte, no sentido de se fazer um pedido
formal, seria um trabalho hercúleo e, talvez, nem
pudesse ser concretizado No entanto, creio que
reunir os Presidentes e Relatores das Subcomissões - seriam quarenta e oito Constituintes com o objetivo de irem ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte e solicitar ampliação
dos prazos, seria muito mais fácil, Queremos elaborar uma Constituição para vigorar por cinqüenta, cem anos. Não sena o caso de, por causa
de dez ou vinte dias, fazermos um trabalho de
afogadilho, atropeladamente. Acho que precisaríamos ir ao Presidente Ulysses Guimarães dizer
da nossa responsabilidade para com o povo brasileiro, que nos elegeu conferindo-nos enorme grau
de responsabilidade. Não seria por causa de cinco, dez dias que deveríamos ser irresponsáveis
perante o povo. Precisamos assumir uma posição
firme e coerente. Seriam apenas quarenta e oito
Constituintes, que foram escolhidos como responsáveis nessa fase inicial. Então, unidos, eles
iriam ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte exigir que colocasse em votação o projeto
de resolução já existente ou, então, que fosse fixado um prazo maior.
Porque é impossível pensar-se, como é o caso
desta Subcomissão, em reestruturar, dar nova dimensão ao Poder Judiciário brasileiro, para que
funcione - aliás, não funciona há quatrocentos
anos. E o Relator Plímo Arruda Sampaio dispõe
de apenas cinco dias para completar seus estudos
- nem é para apreciar emendas ou formar um
juízo mais ou menos perfeito sobre um aspecto
que é fundamental para a sociedade brasilelra,
eis que, enquanto o Poder Judiciário não funcionar, o Brasil não funciona.
Daí por que reitero minha sugestão de que os
Srs. Presidentes e Relatores das Subcomissões
se reúnam e exijam do Presidente Ulysses Guimarães a solução do problema. Caso contrário, precísarnos ter a coragem de, em Plenário, levantar
o problema e exigir uma solução. Ontem, em
Plenário, vários Constituintes mostravam-se preo-

cupados em saber se a Assembléia Nacional
Constituinte ficaria de plantão aos sábados e domingos para receber emendas. É impossivel a
um Constituinte, no prazo exíguo de cmco dias,
ficar a par, com profundidade, de todos os sub-relatórios a fim de apresentar emendas a todos.
Estão querendo concluir esse trabalho de afogadilho, sem aprofundamento, talvez, para cumprir a promessa de promulgar a Constituição no
dia 15 de novembro. O que seria muito bonito,
realmente. Mas o que se deve fazer é urna Constituição séria, não uma pantomima.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Nobre
Constituinte Messias Góis, posso informar a V.
Ex' que, para a parte da tarde, já está incluído
em minha agenda um contato com o Presidente
da Comissão Temática, para, juntos, discutirmos
a questão. Possivelmente ainda hoje pela manhã
estarei com o Senador Mário Covas, quando pedirei o apoio de S. Ex' para que se obtenha uma
solução para o problema. Hoje à tarde conversarei
com o Presidente Ulysses Guimarães e, amanhã,
na reunião de 9h30min, possivelmente já terei
informações a transmitir aos eminentes membros
desta Subcomissão.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paes
Landim, antes, porém, passando a Presidência
ao Constituinte Jairo Carneiro, Primeiro-Vice-Presidente.
(Assume a Presidência o Constituinte Jairo Carneíro.)

O SR. CONSmUINTE PAES LANDIM - Sr.
Presidente, Sr. Relator, meus caros colegas, as
ponderações do Constituinte Messias Góis têm
procedência. Até porque as sugestões não foram
publicadas a tempo pelo Diário da Constltuin·
te, nem em avulsos, a fim de que delas tomássemos conhecimento. Muitos aqui não têm conhecimento de várias sugestões apresentadas e
pertinentes a esta Subcomissão.
Quanto ao Parecer do Prof. Plínio Arruda Sampaio, quero fazer um parêntese. Não assisti à sua
leitura, porque o nobre colega me honrou com
o pedido de representá-lo na abertura do VEncontro dos Presidentes dos Tribunais de Justiça do
Distrito Federal. Pensei em ler o parecer do ilustre
colega Plínio Arruda Samparo, que, na convivência que mantivemos, a todos cativou, pela sua
cultura, por seu saber, por sua educação. S. Ex"
é um homem realmente interessante, vinculado
ao PT, mas que tem grande capacidade de convivência democrática com todas as divergências.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Protesto contra a adversativa, e quase diria: et
à cause.... (Risos.)
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - A
convivência com o Constituinte Plínio Arruda
Sampaio me deu várias lições de demcoracia.
Por isso mesmo, levantei a questão, apesar da
sua ausência, pois sei do seu espírito democrático.
Portanto, vou-me permitir discordar, sobretudo,
na parte referente ao Supremo Tribunal Federal,
instituição republicana de cem anos. Acho, então,
que, em relação a um parecer dessa importância,
brilhante, competente, apesar das divergências
que ele irá suscitar, dificilmente cinco dias seriam
suficientes, tal o brilho com que o nobre Constituinte se impôs aqui, ao ler seu parecer. Cinco
dias seriam insuficientes para contestá-lo. A pon-
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deração do Constituinte Messias Góis é, pois, importante.
Levantei uma questão de ordem, porque o nosso Presidente, talvez apressado, referindo-se aos
problemas dos prazos, disse que o parecer do
Relator vai à Comissão Temática. Quero apenas
lembrar que não é bem assim. Ele sofrerá um
processo de emendas, aqui, no prazo de cinco
dias, a partir de amanhã, pelo menos formalmente, como dispõe o Regimento. Depois de discutido, aprovadas ou não essas emendas, o parecer
final é que irá para a grande Comissão.
Eram as considerações que desejava fazer.

Ministério Público. Gostaria de saber se V. Ex'
propõe produzir-se um outro tipo de aparato ou
se, por premência do tempo, também não pôde
analisar a questão, ou não tem também convicção
ainda quanto à conveniência da Defensoria PÚblica.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Tenho. Considero-a uma garantia constitucional.
(Pausa.) Nosso Plenário é tão malfeito que se fica
de costas para a Mesa...
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Convido o ilustre Relator a compor a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) a palavra o Deputado Ronaro Corrêa.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)Respondendo ao Deputado Ronaro Corrêa, eu
diria que tenho convicção quanto à conveniência
da Defensoria. Sou favorável, considero-a uma
garantia constitucional. Agora, o defensor é advogado. O que mencionei no documento é que o
advogado - e é a primeira vez que isso consta
- faz parte do tripé da justiça. Isso ficou constitucional agora, por sugestão do Constituinte Michel
Temer. Acho que é um avanço fantástico, em
termos democráticos. Agora, o advogado é advogado. Não quero transformá-lo nem em fiscal da
lei, órgão da execução da lei, promotor da execução da lei, que é o Ministério Público, nem em
juiz. Ele é aquele que defende a parte. Então,
na verdade, meditei bastante sobre o assunto, e
a impressão que tenho é de que isso deve caber
- estou de acordo, vou apoiar e vou lutar a favor,
mas dentro do Executivo.

Com

O SR. CONSTITUINTE RONARO CORRÊASr. Presidente, nobres Srs. Constituintes, tenho
duas observações a fazer.
A primeira para endossar as palavras do Constituinte Messias Góis. Efetivamente, devemos lembrar-nos de que a dinâmica por que passa o Pais,
em termos econômicos e sociais, é de tal intensidade, acelerada, que - quem sabe? - o espirito
que norteou tão recentemente a produção do Regimento Interno seja bem diferente do de hoje.
Quero com isso dizer que estamos reunidos em
Assembléia Nacional Constituinte sem perda de
nossas obrigações ordinárias de Senadores e Deputados e que temos carregado outras pressões
sociais, ao receber nossos eleitores, ao absorver
as angústias e as ansiedades da sociedade, e nossa dedicação não tem podido ser de tempo integrai e exclusivo à Assembléia Nacional Constituinte.
O nosso tempo tem sido prejudicado por uma
atmosfera social de âmbito nacional bem diversa
daquela recomendável para uma expectativa de
dedicação exclusiva ao trabalho constituinte
Esta, a primeira observação. Realmente, para
que se produza um trabalho que faça efeito, para
termos uma idéia do significado do que se está
produzindo nesta Casa, realmente parece quase
que impertinente querer-se atropelar com prazos
de horas ou de poucos dias. Em termos de calendários de uma sociedade - se essa sociedade
é o Brasil, com mais de cento e trinta milhões
habitantes, é quase uma civilização, transcende
a uma simples sociedade - é lamentável que
estejamos, à ponta de ponteiro de relógio, cuidando de aprontar a Carta Magna de afogadilho o termo é este - para cumprir um calendário
que sequer é previsto em Regimento Interno. Na
verdade, é um calendário imaginado por alguém
que assim o estabeleceu. Ninguém, de fato, estabeleceu a priorl, ou poateriori, que tem de ser
15 de novembro, janeiro ou fevereiro a data da
promulgação. Se fomos capazes de produzir um
regimento, então deveríamos ser capazes de
emendá-lo de acordo com a conveniência do momento que estamos vivendo.
Trata-se, realmente, de tabus, de datas que nada têm a ver com algo que signifique compromisso por parte de nenhum de n6s. Isso parece
produzir uma pequena ditadura cronológica, pelo
menos, e não é possível que assim ocorra.
A segunda observação que eu queria fazer ao
meu nobre Relator, o Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, é, na verdade, um pedido de esclarecimento, sem perda de eventuais contestações futuras ou, até, de emendas. É quanto à Defensoria
Pública, que parece não ter sido contemplada no

O SR. PRESIDENTE (Jairo Cameiro) - Pela
ordem, tem a palavra o Constituinte Adolfo Oliveira.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRASr. Presidente, acho que é uma expressão acaciana a de que a pressa é inimiga da perfeição. Creio
que, no que se refere ao trabalho que está sendo
realizado agora pela Constituinte - eu não diria
que, com surpresa - é de se registrar a seriedade
com que tem sido feito. Até agora, não há o que
objetar quanto à dedicação, à compreensão e à
harmonia que têm presidido os trabalhos de todas
ou quase todas as subcomissões. As audiências
públicas foram realmente extraordinárias e nos
fazem pensar em continuar a utilizá-Ias no processo de elaboração legislativa, através das comissões permanentes. Não se pode perder essa
experiência, altamente positiva.
A título de curiosidade, lembro aqui o trabalho
Insano que deverá ser desenvolvido pela Comissão de Sistematização. Tenho comigo - acabei
de receber - o avulso do relatório da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas e
Emendas. Pois bem, nessa Subcomissão o Relator está propondo um capítulo sobre o Tribunal
Constitucional, com 12 artigos e com sua própria
visão do Tribunal Constitucional. Tenho certeza
de que o eminentíssimo Relator, Constituinte Bernardo Cabral, terá de dirigir-se à comissão temática, a fim de procurar colocar as coisas nos seus
devidos lugares. Caso contrário, a Comissão de
Sistematização vai receber sugestões para dois
tribunais constitucionais, cada um com sua organização, composição e competência.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)Permita-me um aparte, Constituinte Adolfo Oliveira?
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O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRAConcedo o aparte a V. Ex'
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Vi ontem o Relatório da Subcomissão dos Estados. Há toda uma regulamentação, toda uma ordenação jurídica do Poder Judiciário Estadual e
do Ministério Público estadual.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVElRAExatamente, isso eu também detectei. A competência do Tribunal de Justiça do Estado, dos juizes
singulares, etc., está tudo lá na Comissão da Organização do Estado.
Mas, Sr. Presidente, gostaria de apresentar
meus cumprimentos ao ilustre Relator,pelo brilho
com que, mesmo considerando-se a angústia absoluta do tempo, conseguiu produzir seu trabalho.
Acredito que S. Ex' até se sentirá lisonjeado, pelo
fato de todos nós - ou quase todos - proclamarmos que, por ser polêmico, seu relatório certamente será objeto de muita discussão, quando,
então, teremos oportumdade de ouvir os doutos
argumentos do ilustre colega.
Eu teria uma indagação a fazer a S. Ex' Não
sei se no meu avulso está incompleto, mas V.
Ex' não previu as disposições transitórias?
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)Essa parte está incompleta, nobre Constituinte,
porque eu incluí duas ou três. Na página inicial
digo que, dada a premência de tempo, o Relatório
está incompleto, mas, na página 23, V.Ex' encontrará as disposições transitórias. Colocamos algumas.
Sobre outras questões eu realmente não havia
formado juízo. Na verdade, é mais difícil a disposição transitória do que o próprio texto. Porque
na disposição transitória há que considerar, inclusive, questões pessoais, direitos, todo o problema
do direito adquirido, todo o problema de não fazer
da Constituição instrumento de injustiça, de ruptura de situações respeitáveis. Então, na verdade,
a ponderação maior terá lugar nas disposições
transitórias.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVElRAEu teria curiosidade em saber qual a solução que
V.Ex' apresentaria, por exemplo, para os Ministros
do Supremo Tribunal Federal. V. Ex- acaba com
o Supremo, e eu gostaria de saber o que seria
feito dos Ministros, dentro da côncepção de eminentíssimo Relator.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - São
preocupações dos ilustres Constituintes que deverão merecer o devido cuidado no momento das
discussões, que ocorrerão, provavelmente, a partir
de amanhã. São pertinentes as questões, sem
dúvida.
Com a palavra o Constituinte Michel Temer.
O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER- Faço uso da palavra apenas para encaminhar favoravelmente uma das sugestões apresentadas pelo
Constituinte Messias Góis. Acho que é de fundamentai importância, agora, que haja um movimento - não sei bem qual será, talvez pudesse
ser o dos Presidentes das Comissõesjunto à Presidência Nacional da Constituinte - com vistas
a aumentar o prazo para oferecimento de emendas. Are porque, Sr. Presidente, mais do que nunca, agora, depois dos trabalhos das Subcomissões, começo a temer pelo resultado final dos
trabalhos da Constituinte.
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() Constituinte Adolfo Oliveira lembrou, por
exemplo, que uma outra Comissão abrange toda
uma especificação a respeito do Tribunal Constitucional. E o Constituinte Plinio de Arruda Sampaio lembrava que na Comissão da Organização
dos Estados há todo um capítulo referente ao
MinistérioPúblico estadual e à Justiça Estadual.
E é razoávell, até, que tenham produzido um outro
trabalho nessa direção.
liá poucos dias estive na Comissão da Organização do Estado, e verifiquei que lá se discutia
o problema das competências de serviços dos
Estados. Mas é evidente que, para definiras competências de serviço, é preciso definir quais as
competências tributárias dos Estados. Então, é
muito provávelque haja um reforço da autonomia
e~a~ual ffil~di~nte a concessão de muitas competêncías de serviço. Mas quem tem serviços precisa
de recursos. Ou se definem os recursos para definir os serviços, ou se definem os serviços para,
depois, definir os recursos.
Verifico, porém, que, no Regimento da Constituinte, não há uma previsão, ou seja um instante
procedimental, um instante regimental para o
acoplamento dessas várias tendências. A Comissão de Sísternatízaçâo, segundo a norma regimental, só poderá sistematizar, só poderá estabelecer uma forma redacional compatível entre as
várias Comissões, mas não poderá inovar. Pelo
menos é assim que estabelece o Regimento.
E agora, mais do nunca, Sr. Presidente, vê-se
como a fase regimental é importantíssima. E deveria ser dliscutida - como seguramente o foi,
mas não na dimensão exata - por aqueles que
cCln.hecem a dimensão do trabalho que vão produzir, Porque agora vamos ficar nesse impasse
de quem é que vai produzir a norma definidora,
de como será, por exemplo, o Tribunal Constituci~nal, quem vai definir as demais sugestões que
remam sobre a eventual permanência e subsistência do Supremo Tribunal Federal etc.
Acho, portanto, Sr. Presidente, que, a partir de
mediante esclarecimentos que se podem
fazer à imprensa, ao povo brasileiro,toma-se mais
do que nunca necessária a dilatação de todos
os prazos da Constituinte. Confesso que, no meu
ponto de vista e diante da importãncia do produto
desta nossa Constituinte, agora se impõe a idéia
de uma participação popular na aprovação de
alguns temas mais polêmicos da Constituinte.Esteu, aliás, oferecendo proposta de resolução com
vistas a modificar o Regimento, para que algumas
matérias em que haja divergência de um quinto
dos Constituintes sejam destacadas para submissão à aprecíação popular.
a~lOra,

Para concluir, quero dizer que estou encaminhando favoravelmente essa proposta de aumento do prazo, que julgo importantíssima. Quero
dar sugestões não apenas na minha Comissão,
mas vou ler, a partir de hoje, todos os trabalhos
e oferecer emendas por ser de nosso dever. Entendo que o povo brasileiro - nossos eleitores
--espera de cada representante dos seus Estados
q~e assim procedam. Um prazo, assim, de três
días, se computarmos até o dia de domingo, na
segunda-feira estará encerrado. Portanto, é de
fimdamental importáncia que seja dilatado e, se
necessário, que haja também outras dilatações
dle p~azo. Se a imprensa ou quem quer que seja
notícía que estamos aqui - perdoem-me a ex-

pressão - vagabundando, que o façam. O que
importa é o produto final do nosso trabalho.
Portanto, encaminho favoravelmente essa sugestão, insisto nela e digo que precisamos meditar
mais longamente sobre esses vários temas.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Gostaria de dizer que concordo plenamente com esses posicionamentos. Temos absoluta certeza de
que não houve tempo físico para que os Relatores
tivessem pleno conhecimento do conteúdo das
sugestões apresentadas. Inclusive, os setores
competentes, provavelmente não puderam distrib~i: aos Constituintes ou colocar a nossa disposiçao todas as sugestões, como mencionou o
Constituinte Paes Landim. Eu mesmo tive esta
experiência, pois procurei colher, no setor apropriado sugestões porventura existentes sobre essa
nossa temática e não as encontrei disponíveis.
~ra, se os Constituintes não têm acesso às sugestoes, o trabalho de apresentação de emendas e
de discussão a nível de Subcomissão fica seriamente prejudicado. Isto porque não detemos a
verdade absoluta. Há Constituintes e pessoas do
povo que têm recebido sugestões valiosas e que
poderão iluminara mente e a consciência do Relator e dos componentes de uma Subcomissão.
Portanto, esse prazo é extremamente exíguo,
prejudica a qualidade do trabalho dos Constituintes, enquanto a Nação brasileira exige algo que
realmente corresponde às suas aspirações e às
suas necessidades. Estou de pleno acordo com
V.Ex"
Não ~i se isto poderia constituir uma sugestão
no sentido de que aqui se firmasse, por unanimidade, um documento confiado ao Presidente da
Subcomissão, para ser levado à Presidência da
Assembléia Nacional Constituinte. Eu estimaria
inclusive, que, se esta iniciativa medrar no seio
desta Subcomissão, o Presidente, por delegação
de todos, dirija-se às demais Subcomissões para
que i~ual procedimento seja adotado. É preciso
ampliar os prazos para discussão, para apresentação de emendas a nívelde Subcomissão e também para o Relator da Subcomissão. Porque, digamos que o Relator receba 500 emendas de
todos os Constituintes - são 559 - no prazo
de cinco dias. S. Ex' terá apenas setenta e duas
horas para produzir um novo relatório um novo
anteprojeto, ou o nome técnico que mereca, É
impossível termos um produto de qualidad:' que
correspo}1da à expectativa do Brasil. A imprensa
responsavel terá de aplaudir essas iniciativas.
Quanto à imprensa irresponsável, que também
existe,já t:m a própria sentença sobre sua cabeça,
porque nao estará desejando que tenhamos uma
solução para os destinos do País, que venha a
atender os anseios de todo o povo brasileiro.
Não tememos a imprensa. Ela cuida do seu
papel, cumpre o seu dever, respeitando a vontade
nacio~a1.' que está sendo interpretada por nós,
Constitumtes. E nós estamos trabalhando com
responsabilidade, com dedicação e pleno afinco,
porque temos compromissos com o povo, porque fomos eleitos diretamente pelo povo brasileiro.
Eram as considerações que gostaria de fazer,
neste momento, antes de passar a palavra ao ilustre Constituinte Carlos Vinagre.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS VINAGRE Sr. Presidente, Srs. Constituintes desta Subcomissão, creio que as considerações do nosso Presí-
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dente a res.peito do comportamento de certo segmento da Imprensa foram feitas tão-somente e aqui não há nenhuma contestação sobre o fato
- com a inteligente preocupação de bem servir
à comunidade brasileira. Para isto fomos eleitos
Constituintes. É a situação brasileiraatual: há uma
Constituinte congressual, funcionando Constituinte, Câmara e Senado. Minhapreocupação, evidentemente - mesmo porque entendo não existir imprensa a favor ou contra - é aquela traduzida pela imprensa e que está na mente de todos
os Constituintes Daí o esforço de cada um de
nós, em face da avidez com que todo o povo
brasileiro espera urgência urgentíssima na elaboração da Carta Magna como se fosse uma partida
de futebol em que se precisasse ganhar por um
marcador elástico e em que cada companheiro
tendo condições de jogar apenas quarenta e cinc~
mmutos, tivesse de jogar cento e vinte.Quer dizer,
a esforço físico deve visar exatamente um jogo
norm~ de noventa e mais trinta de prorrogação,
tudo ISSO em quarenta e cinco minutos.
Não tenho procuração do Dr. Ulysses Guimarães nem daqueles que imaginaram que acidentalmente seria possível utilizar esse prazo. Portanto, também não considero um tabu promulgar
a Constituição no dia 15 de novembro, data da
Proclamação da República. Mesmo porque sou
civil, não sou militar e, por isso, não haveria de
minha parte, nenhuma contestação neste sentido.
Embora todos nós sejamos civis armados na reserva. Não só os que vestem farda defenderão
o Brasil. No momento em que for necessário,
toda a Nação brasileira se unirá para defender
o País - nós todos. Eles são apenas os profissionais da farda, que aí estão para receber orientação
do Congresso Nacional e dos demais Poderes
p~a defen~er a Pátria, acatando as invocações
feitas por nos. Preocupa-me, isto sim, este outro
lado. Deveríamos procurar, evidentemente, dentro do que está fixado no Regimento em termos
de prazos, remanejar aqui e acolá em relação
às partes mais importantes - para o que for mais
relevante, maior prazo; para as demais matérias,
m,en~r prazo. Mas uma preocupação é séria, não
ha dUVIda alguma, e é esta que a imprensa deve
traduzir para a população brasileira: a de que não
devemos dar à Nação um documento que não
aq~ele que corresponda às aspirações populares.
A Imprensa fala pelo povo, traduz as aspirações
do P?v:o nos jornais, na tele:nsão e nas estações
de radio. Esta e a verdadeira imprensa. Não a
particular, mas aquela que faz seu trabalho em
favor do povo.
Todos esperam, companheiros, que a nova
Carta Magna mude o modelo econômico vigente,
que levou este País à situação em que se encontra.
Temos, ainda, a questão do Poder Judiciário
e essa intromissão - quase que um fetal c'est
moi - do Executivo nos demais Poderes. Hoje,
o Poder Judiciário se acocora, digamos, diante
das decisões do Executivo. Quanto ao Ministério
Público, fica numa situação dificílima. sendo até
chamado de "magistratura de pé", eis que continua de pé sem saber onde sentar, no contexto
do I'esprit eles Lois, de Montesquieu. Não sabe
onde sentar. Por isso, talvez já se tenha dito que
o Mini~tério Público é a "magistratura de pé", porque nao tem onde sentar em nossa atual Constitui~ão. Senta-se o Executivo, senta-se o Legislatívo,senta-se o Judiciário, mas o Ministério PÚblico está de pé.
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o que me preocupa, portanto, é exatamente
a necessidade de se prestar uma informação à
população brasileira, de que, no caso da elaboração da Constituição, como disse o Constituinte
Adolfo Oliveira, a pressa é inimiga da perfeição.
Mas não podemos continuar sempre imaginando
que o brasileiro deixa tudo para a última hora,
para o último momento. Temos de mostrar que
nosso trabalho é sério e que o tempo que for
necessário despender o será em proveito da sociedade brasileira.Mas há que se fazer um esforço
- e V. Ex" já o estão fazendo - para acelerar
os trabalhos, porque há um desespero e uma
expectativa enorme na sociedade brasileira em
relação à chegada da nova Constituição.
O SR. CONSTITUINTE LEOPOLDOPERESMas, nobre Deputado, V. Ex' não acha que o desespero será maior ainda se apresentarmos um
documento incompleto e frustrante?
O SR. CONSTITUINTE CARLOS VINAGRE Eu não entro nessa questão. Até creio que V
Ex' possa ter razão. Mas o que eu digo é que
esse afã do Dr. Ulysses Guimarães, de V. Ex' e
de todos nós, no sentido da urgência urgentíssima, da premência desse documento, é que deve
ser devidamente conduzido pela imprensa à população brasileira. Queremos dar a nova Constituição não no dia 15 de novembro - gostaríamos
de tê-Ia dado já, hoje, porque a Nação brasileira
reclama há mais de vinte e poucos anos uma
nova Carta. Haviaum "ernendão'', aí - a Emenda
n° 1/69 - que não traduzia nenhuma aspiração
popular. A população brasileira está pedindo isso
há muito tempo. E já houve brasileiro que nasceu
e morreu e não conseguiu sair desse estágio. Então, acho apenas que essa premência do tempo
não tem nenhum significado, senão o de transmitir apreensão à sociedade brasileira em relação
a esse documento. E devemos, dentro do possível, como estamos fazendo, atuar da melhor forma, como, aliás, se tem comportado esta Subcomissão no âmbito da Comissão maior. Muitoobrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Cameiro) -Agradeço ao Deputado Carlos Vinagre.
Com a palavra o ilustre Relator, Constituinte
Plínio Arruda Sampaio.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)Na verdade, vamos discutir isto amanhã, com o
Constituinte José Costa, que pediu que não deliberássemos hoje. Vamos fazer um esforço no sentido de estender os prazos, mas é fundamental
que se pense o seguinte: pode dar certo e pode
não dar. E eu não queria ser surpreendido novamente. Em conversas não formalizadas, ficou claro que o prazo seria quinta-feira. O Deputado Egídio Ferreira Uma concordou comigo. No entanto,
fui obrigado a fazer uma verdadeira revolução no
plano de trabalho e trabalhar desesperadamente
nestes três últimos dias. O que não é bom. Não
queria que isso acontecesse de novo.
Então, tenho a impressão de que deveríamos
trabalhar a partir da hipótese de que o prazo final
para a entrega -das emendas será o domingo e
que eu teria, na verdade, não setenta e duas horas,
mas apenas quarenta e oito horas para sobre elas
emitir parecer. Porque já perdi um dia e não entreguei no dia l l, mas no dia 12. Com isso, "comi"
um dia do Deputado Egídio Ferreira Uma.

São, portanto, cinco dias. Nós contamos esse
prazo a partir de amanhã. Amanhã é quinta-feira,
depois sexta... Ah, não. Tenho a impressão de
que esse prazo é contado a partir de ontem, já
que entreguei ontem (Pausa.). Então, seria segunda-feira, o que me daria apenas a terça. Eu teria
de gestionar com o Deputado Egídio Ferreira Uma, para ver se ele me dá a quarta. Depois, volta
para a votação, porque nosso prazo fatal é quarenta e cinco dias. Todo esse ajuste é permitido
dentro dos quarenta e cinco dias. E os quarenta
e cinco dias terminam no dia 21, quinta-feira,
dia finalpara termos isso votado na Subcomissão.
Tenho a impressão de que o melhor, para não
perdermos muito tempo, e devido ao adiantado
da hora e tudo o mais, seria o seguinte: hoje
à tarde procuraremos esclarecer definitivamente
essa questão do prazo e, amanhã, na reunião de
9h30min - segundo ouvi dizer, já estaria marcada - faremos um cronograma. A propósito,
gostaria de contar com a colaboração de algum
colega que tenha disponibilidade de tempo, já
que será um trabalho insano - podemos fazer
uma espécie de mutirão.
O SR. CONSTITUINTE NILSO SGUAREZI Gostaria de apresentar um argumento no sentido
de que, no parecer da Comissão do Sistema Tributário - e ai existiria uma razão técnica para
o prazo da promulgação da Constituição, que seja,
a reforma tributária - o Relator fez constar, nas
disposições transitórias, que o novo sistema tributário só passará a vigorar a partir de 1° de janeiro
de 1989. Essa seria, realmente, uma razão técnica
para que a Constituição estivesse promulgada no
correr de 1987, a fim de que isto figurasse em
1988. Mas, como se trata de problema complexo,
depende de adaptação. Teríamos mais um ano,
então.
Daí eu não ver, realmente, razão para essa premência de aprovar em 1987. Acho que é um
grande argumento, que poderemos utilizar para
conseguir mais prazo.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Sr. Presidente, vou encerrar minha intervenção,
mas gostaria de fazer apenas uma menção ao
recado do Constituinte Maurício Corrêa, que afirmou que os juízes de paz foram omitidos do Relatório e gostaria que a respeito disso eu prestasse
alguns esclarecimentos.
Eu diria - e expliquei isto claramente durante
todos os debates - que uma coisa é uma concepção de Justiça, outra é o que vai para a Constituição. Porque não pode ir tudo! O art. 9" diz
que a lei criará juizados distritais ou municipais
com participação popular obrigatória, na fase de
conciliação, e competência cível e criminal, na
forma definida em legislação estadual. É ai que
se pensa em uma lei geral dar uma ampliação
muito grande e uma consideração jurídica ao papei do juiz de paz. Isto, porém, deve ser deixado
para uma segunda etapa, pois é impossível atender, em uma Constituição, a todas as peculiaridades locais relativas à questão do juiz de paz.
Só por isto não houve menção.
Sr. Presidente, faço ainda um apelo aos colegas,
para que fiquemos, amanhã, bastante atentos. Isto
porque, dependendo da decisão a ser tomada,
vamos organizar nossos trabalhos - inclusive o
da Secretaria - para não haver atropelos, porque
depois será impossível, para mim, considerar as
emendas. É evidente que cada colega que propõe
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uma emenda quer trocar uma palavra comigo
etc. Mas isto será humanamente impossível. Trabalhar do jeito que trabalhamos fere os direitos
humanos - os meus, os de minha esposa e os
dos meus amigos.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Adolfo Oliveira.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVElRAQuero anunciar à Subcomissão que vou procurar
um entendimento com os demais lideres de bancada para vialibizar uma reunião das lideranças
com o Presidente Ulysses Guimarães. Isto foi feito
várias vezes, nesta legislatura, durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. A situação atual impõe esta reunião dos líderes, para
o debate do problema dos prazos que estamos
vivendo, agora. Mas, naturalmente, os Constituintes já observaram, pelo Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte, que o problema será gravíssimo para a Comissão de Sistematização, que
terá de examinar mais de 10 mil emendas,juntamente com o projeto, no prazo de 25 dias. São
pareceres, discussões, debates, subemendas, etc.
É um trabalho que realmente deve ser feito com
urgência, como encareceu o nosso eminente colega, mas com cuidado.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) - Acredito que o objeto da reunião já está esgotado.
Amanhã, teremos outra reunião, às 9:30 horas.
Devemos considerar que já se encontra aberto
o prazo para apresentação de emendas. A Secretaria as receberá dirigidas ao Presidente da Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OUVElRASr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Carneiro) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. CONSmUINTE ADOLFO CARNEIRO
- Sr. Presidente, poderia haver uma decisão. Estamos procurando aplicar, na Comissão de Sistematização, uma decisão de V. Ex', no sentido de
que as emendas deverão, cada uma, relacionar-se
a um dispositivo. Não é possível apresentar, em
um formulário, emendas a vários artigos ou dispositivos diferentes. Então, haveria uma emenda específica para cada dispositivo. Ou, então, acrescente-se onde convier, uma emenda aditiva.
O SR. PRESIDENTE(Jairo Carneiro) - Aceitamos a ponderação do ilustre Parlamentar. Peço
à Secretária, D.Tasmânia, que adote providências
quanto a isto.
Declaro encerrada esta reunião, agradecendo
a presença de todos e o apoio da Secretária.

8' Reunião ordinária, realizada
em 14 de maio de 1987
Aos catorze dias do mês de maío de mil novecentos e oitenta e sete, às nove e trinta horas,
na sala própria da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Subcomissão do Poder Judiciário e do
MinistérioPúblico, com a presença dos seguintes
Constituintes: José Costa, Presidente; Jairo Carneiro e Plínio Martins, Vice-Presidentes; Plínio Arruda Sampaio, Relator; Maurício Corrêa, Michel
Temer, IvoMainardi,SilvioAbreu, Leopoldo Peres
e Messias Góis. Havendo número regimental o
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Senhor Presidente declarou aberta a reunião, procedendo-se à leitura da Ata da reunião anterior,
que foi aprovada sem restrições. Ordem do Dia:
o Senhor Presidente declarou que a presente reunião se destina a estudo do calendário e a mecãníca regimental a ser observada pela Subcomissão. Usaram da palavra os Senhores Constituintes
Leopoldo Peres, Jairo Carneiro, Maurício Corrêa,
Sílvio Abreu e Plínio Arruda Sampaio. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a presente às onze horas e
qoerenta e cinco minutos, convocando os Senhores Constituintes para a próxima reunião extraordimíria,amanhã, dia 15, às quinze horas, no Plenário da Subcomissão. As notas gravadas, depois
de transcritas, farão parte destes registros, publicando-se a sua íntegra no Diárlo ela Assembléia
Nadonal Constituinte. E, para constar, eu Tasmânia Maria de Brito Guerra, Secretária, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, Constituinte .Josê Costa.

A Mesa solicita aos presentes que ofereçam
sugestões a fim de que possamos organizar, da
forma mais adequada, os nossos trabalhos neste
período de cinco dias.
Cabe ainda um esclarecimento: terminado o
prazo de oferecimento de emendas, ou seja, a
partir de segunda-feira, o Relator terá três dias
para apreciar todas as que forem submetidas à
sua consideração e, fmalmente, no dia 24, realizaremos a votação final do nosso relatório, porque,
regimentalmente, no dia seguinte, 25, este relatório deverá ser encaminhado à Comissão Temática. E até tomo a iniciativa de logo convocar,
de deixar designada uma sessão para as 9h30min
do dia 24 para votação do relatório. Mas o relator
poderá eventualmente dispor de mais algum tempo para a elaboração do seu trabalho, e talvez
pudéssemos fazer essa reunião no final do dia
24.
Passo a palavra ao Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, a fim de que ele faça considerações
a respeito do que foi proposto.

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Subcomissão do Poder Judiciário
e do Ministério Público.
A Sr" Sec:retária procederá à leitura da Ata da
reunião antericr,
(Leitura da ata)

O SR. CONSTITUINTELEOPOLDO PERESVamos discutir aquilo que eu chamaria de pré-relatório do Constituinte Plínio Arruda Sampaio durante esses dias e durante a fase de apresentação
de emendas. Terminada a fase, o Constituinte
Plínioterá 72 horas para apresentar o seu relatório
final. N haverá uma reunião conclusiva e, naquilo
que ele for vencido, admitamos, terá de haver
uma nova redação do relatório?

O SR. P1i~ESlDENTE (José Costa) - Em discussão a Ata. (Pausa.)
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) l'lão havendo quem queira fazer uso da palavra,
É evidente.
submeto-a à votação. Os que estiverem de acordo
O SR. CONSTITUINTE LEOPOLDO PERESconservem-se sentados. (Pausa.)
Então não seria prudente que o Relator fizesse
''Provadel.
IlJ.Ieroinformar aos membros desta Subcomis- um estudo em 48 horas? Discutiríamos até o seu
são, inicialmente, que hoje começa o nosso prazo final e depois ele redigiria...
~JÍITlental para a apresentação de emendas ao
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Em realire!at6noapresentando pelo eminente Constituinte
dade, os prazos são tão exíguos, que eu não me
P1ílllio Arruela Sampaio, prazo esse que terminará
sinto muito à vontade para...
na próxima segunda-feira, mas manteremos um
O SR. CONSTITUINTE LEOPOLDO PERESplantão permanente nesta Subcomissão. DiariaEu estou preocupado é com ele, porque no fim
mente, manteremos funcionários com a tarefa
do prazo nós vamos votar aqui o relatório final.
exdusiva de receber as emendas no horário de
9 às 19 horas. Na segunda-feira, esses funcioO SR. PRESIDENTE (José Costa) - Se ele
nários ficarão até a meia-noite, recolhendo as
for vencido totalmente, segundo o Regimento seemendas eventualmente apresentadas pelos Srs.
rá designado o relator do voto vencedor. Mas acho
Constituintes.
que vamos chegar a um entendimento...
Esclareço ainda que, considerando a exigüiO SR. CONSTITUINTE LEOPOLDO PERESdade do prazo, de cinco dias tão-somente, no
Vamos admitir uma ligeira modificação em deterpróximo sábado e domingo nós manteremos , minado artigo. Ele terá de ter tempo para redigir
tarnbém plantões nesta Subcomissão no mesmo
esse artigo.
horário, de 9 às 19 horas.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Gostaria
Regimentalmente, apresentado o relatório, a
que o Constituinte Plínio Arruda Sampaio fizesse
Subcomissão realizaria sessões para a sua díscusalgumas considerações sobre o assunto, logo desão. Acontece que os eminentes Constituintes
pois, passarei a palavra ao Constituinte Jairo Cartêm manife·stado o desejo óbvio de participar tamneiro para uma questão de ordem.
bém do trabalho de discussão e de apresenteção
Eu pediria aos membros da Subcomissão que
de emendas dos relatórios apresentados em oufizessem a gentileza de declinar o nome antes
tras Subcomissões.
de usar a palavra, considerando a necessidade
De modo que eu gostaria de ouvir a Subcode registro para a tradução das notas taquigrámissão a respeito da viabilização do seguinte croficas.
nograma: que destinássemos à discussão do relatório apenas a próxima sexta-feira e, bem assim,
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO a segunda..feira - seria o último dia que teríamos
Acredito que não haverá dificuldade, porque a
pera recebimento de emendas. Nesses dois dias,
apresentação desse relatório será no dia 22. Tererealizaríamos sessões na parte da manhã ou no
mos 23, 24 e 25. O encaminhamento do anteprohorárío mais conveniente aos Srs, Constituintes
jeto da Subcomissão ocorrerá no dia 25, ou até
o dia 25 à meia-noite. Então, teremos três dias
a fim de, objetivamente, discutirmos o relatório
do Constitllinte Plínio Arruda Sampaio.
para votação e para a reelaboração ou para a

redação final.Acredito que o risco a que se refere
o nobre Constituinte Leopoldo Peres não ocorreria, porque temos três dias.
O SR. CONSTITUINTEMAURíCIO CORRÊASr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Concedo
a palavra ao Constituinte Maurício Corrêa.
O SR. CONSTITUINTEMAURíCIO CORRÊAPelo cronograma, hoje não tomaremos qualquer
decisão com relação ao mérito do anteprojeto
apresentado. Não haverá votação para efeito de
julgamento do anteprojeto apresentado pelo Relator?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Regimentalmente, Constituinte Maurício Corrêa, temos de
iniciar uma discussão sobre o relatório, sem que
ela implique a votação conclusiva. A votação do
relatório dar-se-á ao final, quando o Relator, após
ter recebido todas as emendas e manifestar-se
sobre elas, apresentará o relatório definitivo que
será submetido à votação pela Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTEMAURícIO CORRÊAEstá esclarecido. Gostaria de perguntar ao Relator
e aos demais Constituintes aqui presentes se não
seria prudente examinarmos as questões mais
polêmicas, inclusive para efeito da sua llberação,
para irmos preparando o relatório. Em assuntos
como Corte constitucional, representação classista, temas mais candentes, teríamos uma posição mais definida, o que facilitaria, inclusive, o
seu trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituinte Maurício Corrêa, esse é o objetivo da discussão, evidentemente. Agora, considerando o inte·
resse que têm os Srs. Constituintes de apresentar
emendas, de estudar outros relatórios apresentados em outras subcomissões, e eventualmente
de emendarmos, o que deverá ocorrer dentro desse exiguo prazo de cinco dias, contados da publicação do avulso de cada relatório; considerando
que, em princípio, hoje está começando a correr
o prazo desses cinco dias, praticamente em todas
as Subcomissões, considerando essa necessidade imperiosa que têm os Constituintes de também
participar desse trabalho em outras Subcomissões, a Presidência está propondo que as reuniões
desta Subcomissão, especificamente para discussão do parecer do Constituinte PlínioArruda Sampaio, ocorressem na sexta-feira e na segunda·
feira, pois discutiríamos esses temas mais po~i·
coso Dedicaríamos duas sessões à discussão do
relatório. Começaríamos na sexta-felra às 9h30
min, e, se houvesse necessidade, prolongaríamos
a sessão até a tarde ou à noite. Na sexta-feira,
ela precisa ser realizada às 14h, porque há reunião
da Constituinte na parte da manhã. Então, fariasessão e, na segunda-feira, realizaríamos uma
sessão às 9h30min. Se a matéria em discussão
não tiver sido apreciada globalmente, se não tiver
sido exaurida, poderíamos fazer, na segunda-feira,
outra reunião na parte da tarde ou até à noite,
de modo a permitir ao Relator ter uma idéia do
pensamento médio da Comissão, a fim de que
o seu trabalho possa realmente refleti-lo.
O SR. CONSTITUINTEMAURíCIO CORRÊATemos de ter tempo para redigir as nossas emendas, porque senão ficaremos absorvidos com a
reunião sem fazermos um cronograma pessoal.
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Sr. Presidente, queria pedir licença a V.Ex"para
me retirar, como já lhe havia dito. Há cerca de
seis ou oito mil professores aqui em frente e há
ameaça de espancamento e repressão, mas retornarei.
Gostaria de pedir, se fosse possível, que remetessem as atas das reuniões dentro de dois ou
três dias. A Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios manda a sua no outro dia.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Todas
as atas estão prontas e V. Ex" poderá recebê-Ias
precisamente agora. Distribuiremos todas elas
exatamente para facilitar o processo de votação.
V. Ex" receberá todas as atas na íntegra. Hoje,
a ata da sessão anterior já foisubmetida à apreciação e votação, mas as relativas às demais sessões,
e que foram feitas com algum atraso, serão encaminhadas a todos os membros desta Subcomissão ainda hoje, na parte da manhã.
Com a palavra o Sr. Constituinte Sívio Abreu.
O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU- Realmente preocupo-me com o cronograma dos trabalhos a ser estabelecido a partir de agora. Tenho
a impressão de que há necessidade de que ele
venha a ser definido com precisão e até com
rigor para que o eminente Relator, Constituinte
PlínioArruda Sampaio, possa se ordenar na lavratura do seu relatório final.Imagine V. Ex"que chegamos, hoje, à conclusão do pré-relatório, que
já foi publicado em avulso e distribuído aos membros desta Subcomissão. Mas nesse pré-relatório,
pela exiguidade de tempo, não foi possível ao
Relator levar em conta e examinar as dezenas
ou centenas de propostas que naturalmente foram apresentadas ao Plenário da Assembléia Nacional Constituinte e encaminhadas a esta Subcomissão. É preciso que essas propostas, já apresentadas à Mesa da Constituinte, e as emendas
que a partir de agora passarão a ser apresentadas
à própria Subcomissão com base nesse pré-relatório, venham a ser discutidas e votadas para se
constituírem em subsídios ao relatório final,e para
que o Relator, como disse, possa ordenar os seus
trabalhos.
Tenho a impressão de que devo sugerir a V.
Ex" e aos demais membros desta Casa, exatamente pela exigüidade de tempo, que a partir
de agora fosse deferido aos membros desta Subcomissão a possibilidade de requererem destaques, no pré-relatório, daqueles temas consid~
rados mais polêmicos e sujeitos a qualquer modíficação ou elucidação maior. Apartir do momento
em que esses destaques venham a ser discutidos
e, conseqüentemente, votados com base nas votações desses destaques, poderá o eminente Relator ordenar o seu trabalho e chegar à lavra do
relatório final, para que este possa espelhar e radiografar os sentimentos dos membros desta
Subcomissão, baseando-se, fundamentalmente,
no resultado das votações dos destaques aqui
estabelecidos nos próximos dias.
Tenho impressão de que possa a tese ser aprovada por V.Ex",uma vezque está calcada e fundamentada num cronograma de trabalho preciso
e até intransigente quanto a datas, horários e prazos. Desta forma, conseguiríamos dar um ordenamento final maior e melhor no sentido de que
o relatório final pudesse estar sintonizado com
os sentimentos da Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Constituínte SílvioAbreu, o que mais se fala nesta Casa,

e entendo perfeitamente a preocupação de V. Ex',
é sobre a questão dos prazos. O Regimento amarrou o nosso trabalho de tal forma que há um
coro na Assembléia Nacional Constituinte contra
esses dispositivos draconianos que reduziram
dramaticamente os prazos - e isso se refletirá
na qualidade dos trabalhos que estão sendo produzidos.
Devo esclarecer a V.Ex" que, regimentalmente,
tudo está muito bem defmido. O prazo para emendas foiiniciado hoje, uma vez que o relatório apresentado pelo Constituinte Plínio Arruda Sampaio
foi publicado em avulso no dia de ontem. De
modo que hoje começa o nosso primeiro dia de
prazo, que terminará na segunda-feira à meianoite. Manteremos, durante esse período, plantões; teremos funcionários nesta Subcomissão de
9h às 19h, todos os dias, inclusive nos próximos
sábado e domingo, para receberem as emendas
apresentadas pelos eminentes Constituintes. Na
segunda-feira, entretanto, esses funcionários ficarão até a meia-noite, recolhendo essas emendas,
que serão imediatamente apresentadas ao Relator.
Quanto à discussão da matéria do relatóno,
deverá ocorrer neste mesmo período, neste prazo
de cinco dias, só que não vai haver destaques
e votações. Será uma mera discussão do relatório,
globalmente. Evidentemente, cada Constituinte
poderá destacar para sua discussão, para colocação aqui no plenário e na Subcomissão, o tema
que no seu entender seja de maior relevância.
Essa matéria poderá ser discutida, ou será discutida, à exaustão. Entretanto, a votação ocorrerá
na forma regimental tão-somente no dia 24.
Propus, exatamente para facOitar os trabalhos
dos membros desta Subcomissão, que as discussões se realizassem em dois dias. Poderia, em
cada dia, até ser em turnos sucessivos. O primeiro
dia de discussão seria a próxima sexta-feira, a
partir das 14h. Se necessário, prorrogaríamos a
sessão pela parte da noite. E na segunda-feira
começaríamos às 9h30min e eventualmente poderíamos prosseguir pela parte da tarde e à noite.
Isso faria com que os membros da Subcomissão
tivessem uma certa folga, não apenas para estudar em profundidade o relatório, como também
para estudar outros relatórios apresentados nas
diversas subcomissões e, eventualmente, oferecer
emendas também a esses relatórios.
O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU- Mas,
se V. Ex" me permite, gostaria apenas de indagar
o seguinte: as emendas que a partir de hoje serão
apresentadas a esta Subcomissão não serão discutidas e votadas uma a uma?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) -As emendas serão submetidas ao relator, que as apreciará
e às quais evidentemente fará menção no seu
trabalho - o relatório definitivo- que irá apresentar no dia 24. No dia 24 é que votaremos,
pela forma estabelecida no Regimento, esse trabalho definitivo do relator. Inclusive, a respeito
das sugestões apresentadas pelos Srs. Constituintes, cujo prazo terminou no dia 6, isso constitui
matéria vencida. Não vai ser objeto de discussão
aqui, na Subcomissão. O Regimento permite que
o Constituinte possa, evidentemente, renovar a
apresentação dessa matéria, agora sob a forma
de emenda.
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O SR. CONSTITUINTE SÍLVIO ABREU- Veja
V. Ex" que essa matéria, constante exatamente
das propostas apresentadas à Mesa da Constituinte, tomou-se vencida sem ser discutida.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Veja bem,
o Regimento estabeleceu diversas etapas e V. Ex"
irá entender que essas sugestões que foram apresentadas à Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte e distnbuídas para as diversas Comissões Temáticas não poderiam agora ser novamente discutidas, nessa oportunidade, porque há
impossibilidade material de se fazer isso. São cerca de nove mil sugestões. Essas nove mil sugestões já foram, pelo menos em tese, objeto da
consideração dos relatores das 24 subcomissões.
Se, eventualmente, algum Constituinte acha
que a matéria que propôs, ou que algum outro
companheiro propôs, numa sugestão, não foi devidamente levada em conta, não foi considerada,
não consta da proposta do relatório submetida
à consideração de alguma subcomissão, ele poderá renovar a apresentação dessa matéria através de emenda. Não mais sob a forma de sugestão, mas sob a forma de emenda. E o relator
terá, mais uma vez, a oportunidade de considerá-Ia. Agora, a votação pelas subcomissões será
do trabalho que resultar da apreciação dessas
emendas e da discussão, nessa fase dos nossos
trabalhos.
O relator vai apreciar todas as emendas apresentadas e concluirá o seu trabalho até o dia 24.
No dia 24, votaremos o trabalho final do relator.
Passo a palavra ao Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, a fim de que ele considere as propostas
que foram feitas aqui na Comissão, para que possamos ordenar o nosso trabalho futuro.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)Quero lembrar aos colegas que estamos realizando esta Constituinte de uma forma totalmente
nova, como nunca foi feita no Brasil - também
não sei se foi usada em outros países - através
de um processo inverso: ao invés de se partir
de um texto unificado para modificar partes, estamos fazendo partes que convirjam para um texto
unificado. Sobre esse texto unificado é que vão
apresentar-se novamente discussões, aí sobre
partes. Quer dizer,no fundo estamos fazendo uma
etapa prévia, que deveria ter sido feita em 1946
e não o foi. De modo que não podemos absolutizar. Uma coisa que não passou aqui não quer
dizer que não vá passar mais adiante. No fundo
é um processo de dois ou três meses de amadurecimento, de diálogo. De diálogo entre nós, de
diálogo entre nós e os vários corpos sociais, procurando cada um convencer e chegar a um ponto
de equilíbrio.
Quero dizer ao Constituinte Sílvio Abreu que
li pessoalmente as 565 sugestões que chegaram
a mim e à Comissão. Não as examinei todas,
porque era impossível. Havia uma equipe de 6
assessores voluntários, do mais alto nível, que
se prontificou a me ajudar. São amigos pessoais,
pessoas em quem eu tenho total confiança, tanto
do ponto de vista técnico como do ponto de vista
da moralidade, pessoas que estão afinadas com
o meu pensamento, que foram examinar essas
emendas não com espírito de corpo, mas simplesmente segundo a orientação que tracei. Eles
fizeram uma classificação dessas emendas e nós
fizemos um verdadeiro seminário, discutindo ponto por ponto, cada uma delas, exaustivamente,
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a semana inteira, até às 2 horas da manhã, quase
todos os dias
Nesse processo, formei juízo, porque acho que
esse é o meu dever, essa é a incumbência que
recebi. Esse juízo será discutido por V.Ex"', depois
será discutido na Comissão e, a seguir, no plenário. De modo que não é um juízo arbitrário; não
é a palavra final. É também uma ponderação e
uma ponderação humilde que faço, sem a menor
pretensão.
Consegui amadurecer algumas questões e as
coloquei aqui. Outras, não amadureci. Simplesmente não cheguei a uma conclusão. E, a colocar
algo apenas para cumprir algo formal, prefen não
colocar, porque tenho a oportunidade de conversar de novo. Soluções não puderam ser justificadas, o que é normal num relatório, mas isso
demanda um tempo enorme. Não pude justificar.
As conseqüências das soluções que apresentamos não foram integralmente resolvidas. Por
exemplo, estou propondo que façamos um tribunal constitucional, mas não há palavra no relatório
sobre o que se faz com os atuais juízes do Supremo, porque não consegui formar uma convicção,
no pouco tempo que tive. Imaginei: tenho mais
cinco dias para pensar russo, mais dez, depois
mais trinta, depois mais quarenta.
De modo que não é uma coisa definitivae final.
Esse é um documento para abrir o debate na
Casa e no País. É com esse espírito que o estou
colocando.
Acho que o que seria útil, Sr. Presidente, era
fazermos um calendário. Eu estava fazendo uma
proposta detalhada de calendário, porque acho
que aqui o problema agora são horas, não são
mais dias. Fiz uma série de meditações enquanto
ouvia os colegas. Quem sabe puséssemos seguir
ponto a ponto! Estou aqui com um requerimento,
que apresentarei a V. Ex", em que coloquei essa
distribuição do trabalho. Vejamos dia por dia, até
o dia 25 ou seja, dez pontos; dia 14, quinta-feira,
discussão de 9h ao meio dia; sexta, dia 15 uma
discussão de 9h ao meio dia; sábado e domingo
não faríamos discussão; seriam reservados para
os colegas e eu mesmo termos um certo tempo
livre para meditar, para estudar, para nos debruçarmos sobre as propostas e examinar isso a fundo. Dia 18, segunda-feira, uma discussão de 9h
ao meio dia. No dia 19 não faríamos discussão,
mas ficaríamos aqui, no plantão da Subcomissão,
até às 24h para recebimento das emendas.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) propôs uma discussão na quinta-feira?

V. Ex"

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)Propôs uma discussão na quinta-feira, hoje, que
está havendo; na sexta, amanhã e uma discussão
na segunda-feira, dia 18.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - O prazo
termina dia 18.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Ah, o prazo termina dia 18. Então, dia 18, segunda-feira, às 24h termina o prazo e eu teria os
dias 19, 20 e 21 para elaborar meu relatório e
o entregaria às 24h do dia 21. Entrego-o manuscrito, porque aqui há um problema técnico: Relator tem 72 horas. Só que o trabalho de converter
o que ele escreveu num papel para passar para
os colegas é coisa difícil de se fazer em 8 horas.
Isso, na verdade, está implícito no prazo do Relator, o que está tirando meu tempo de reflexão.

Então, entregaria no dia 21 às 24h, o que quer
dizer que poderíamos ter a manhã do dia 22 para
a publicação e poderíamos ter uma sessão de
votação às 15h do dia 22.
O SR. CONSmUINTE JAIRO CARNEIRO Tenho aqui um projeto fixando o dia 19 para
apresentação de emendas.
O SR. PRESIDENTE(José Costa) - Não guanto à apresentação de emendas, regimentalmente
só temos até segunda-feira, dia 18. Até segunda-feira, à meia-noite, receberemos as emendas
eventualmente oferecidas ao Relatório apresentado pelo Constituinte PlínioArruda Sampaio. Esse documento deve ter sido elaborado - quero
prestar um esclarecimento - pelo Relator Plínio
Arruda Sampaio. Acontece que ..
O SR. RELATOR (plínio Arruda Sampaio)Não, isso não é meu. Também o recebi agora
e não sei de que é. Tenho a impressão de que
isso aqui é tirado do grupo de trabalho do Prodasen.
O SR. PRESIDENTE(José Costa) - Um dos
assessores do Constituinte Plínio Arruda fez um
estudo, naturalmente para submeter à sua consideração, quanto a essa distribuição dos vários
prazos
O SR. RELATOR (plínio Arruda Sampaio) Não. Isso é o seguinte: Há no Prodasen um cronograma destes e um dos meus assessores disseme que fez uma cópia dele. Não sei qual é o
grau de oficialidade deste cronograma do Prodaseno Pode ser também uma mera previsão deles.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Cabe a
mim, como Presidente, seguir o Regimento, e ele
determina que o prazo seja contado a partir da
divulgação do avulso pela Assembléia Nacional
Constituinte, trazendo esse esboço de relatório.
No caso concreto, isso aconteceu ontem. O avulso foi distribuído ontem, contendo o trabalho elaborado pelo Constituinte Plínio Arruda Sampaio.
Então, hoje começa, regimentalmente, o prazo
para apresentação de emendas, que terminará
dia 18, segunda-feira, à meia-noite.
Voltoa esclarecer: a Subcomissão manterá funcionários no horário compreendido entre 9h e
19h, todos os dias, inclusive no próximo sábado
e domingo, para receber as emendas oferecidas
pelos Srs. Constituintes. Na segunda-feira, à meianoite, o prazo estará encerrado e, nesse mesmo
período, todas as discussões deverão ocorrer isso por força de disposição regimental. Agora,
considerando que o Constituinte Plínio Arruda
Sampaio tem três dias para apreciação das emendas que forem oferecidas até segunda-feira ele irá receber todas essas emendas, irá apreciá-Ias, e, a partir daí, fará seu relatório - é que
estou marcando para a votação o nosso último
prazo, dia 24, uma vez que no dia 25 o relatório
final,já apreciado definitivamente pela Comissão,
deverá chegar ao Presidente da Comissão temática.
Agora, se o Constituinte PlínioArruda Sampaio
voluntariamente está-se propondo a, no final do
dia 21, já oferecer à Subcomissão o seu trabalho,
nada impediria que discutíssemos oficiosamente,
nos dia 22 e 23, para eventuais, ajustes, e no
dia 24 o apreciaríamos aqui.
O SR. CONSTITUINTE LEOPOLDO PERESPeço a palavra, Sr. Presidente, para uma questão
de ordem.
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o SR. PRESIDENTE (José 'Costa) - Pois não,
V. Ex" tem a palavra.
O SR. CONSmUINTE LEOPOLDO PERESO Constituinte Plínio Arruda Sampaio se propôs
a fazer um trabalho de análise das emendas que
forem apresentadas e nos trazer esse trabalho
até o dia 22. Não é isso, Constituinte Plímo?
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)Até o dia 21. Estava imaginando que meu prazo
regimental terminasse no dia 21, às 24h, mas
entendo que V. Ex" acha que não é no dia 21
e, sim, no dia 22
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - V. Ex'
tem 72 (setenta e duas) horas de prazo a partir
de segunda-feira: tem terça, quarta e quinta-feiras.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Portanto, termina-se quinta, às 24h. A que hora
devo entregar?
O SR. PRESIDENTE(José Costa) - Às 24h.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)Está certíssimo. Dia 21 quinta, até as 24h, eu
entrego, o relatório.
O SR. CONSTITUINTE LEOPOLDO PERESAí é que vem minha sugestão para informalizar
um pouco isso. Ao invés de aguardarmos a publicação do avulso, V. Ex" entregaría cópias xerografadas - até do seu trabalho manuscrito - e
começaríamos já a discussão de votação na manhã do dia 22, porque esse será um trabalho
longo, não será uma sessão a começar às 3 horas
da tarde e acabar em seguida, mas terá de entrar
pela madrugada, certamente.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) a 24.

De 22

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)Pois é. Só que, ao invés de fazer isso... Pense
um pouco: vou terminar isso às 24 horas num
grau de exaustão espantoso. Se déssemos a manhã de 22 para que isto fosse mimeografado,
etc., poderíamos começar no dia 22 à tarde a
discussão. Imaginemos que façamos 5 horas de
discussão, no dia 22; teríamos os dias 23 e 24,
nos quais poderiamos fazer mais 10 horas de
discussão. Com 25 horas de discussão e votação
- na verdade o capítulo tem mais ou menos
35 artigos - estaremos tendo quase uma hora
de discussão e votação para cada artigo. E, como
há artigos cuja discussão é rápida e que são mais
ou menos conseqüência de outros, vamos discutir
mesmo uns 8 ou la artigos. Estamos dando mais
ou menos duas horas e meia para cada artigo,
o que é um tempo mais do que razoável. Se acabarmos isso na noite do dia 24, teremos de entregar no dia 25~.às 24 horas. Então, teremos 10
ou 12 horas de trabalho para recompor o relatório.
De modo que acho que este poderia ser o calendário - estou até escrevendo aqui - e requeriria
ao Sr. Presidente que mandasse isto à Mesa, para
que depois não recebamos outro tipo de pressão
que tumultua o trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Devo esclarecer a V. Ex' o seguinte: no que me compete,
não recebo pressões de ninguém. Cumprirei o
Regimento, como me cabe. Essa é uma atribuição
minha - receber o relatório de V. Ex' Não aceito
pressão de ninguém. V. Ex" tem até às 24 horas
do dia 21 para apresentar o seu trabalho. Eu o
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receberei na minha casa ou aqui, na Subcomissão. V. Ex-pode ficar tranqüilo, que é este o prazo
- e eu não aceito pressão de ninguém.
O SR. RELATOR (PUnio Arruda Sampaio)Não fui claro. Quero esclarecer a V. Ex" O meu
pedido era no sentido de que comunicássemos
à Mesa,para que ela se abstivesse de fazerpressão
junto aos funcionários que, depois, ficam muito
preocupados, telefonam-me e criando um clima
de tensão que não há necessidade. Então, informamos à Mesa que essa é a decisão de V. Exe é a decisão da Subcomissão. Aí, ficaremos tranqüilos.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pediria
até, considerando esse cronograma que estabelecemos, que V. Ex' formalizasse uma proposta,
uma pequena correspondência, para que eu a
submetesse à apreciação da Subcomissão. Simplesmente vou comunicar à Presidência da As·
sembléia Nacional Constituinte que a Subcomissão decidiu isso. Isso é assunto de economia interna da Subcomissão. Sou escravo do Regimento
e das deliberações desta Subcomissão. Não me
afasto delas um milímetro. O que estiver no Regimento eu cumpro, fora dele nada vou cumprir,
porque o Regimento espelha uma decisão do Plenário da Assembléia Nacional Constituinte que
é absolutamente soberana. Então, não vou aceitar
pressão da Presidência ou de nenhum órgão da
Casa para violar o Regimento. Quanto a isso, V.
Ex-pode ficar tranqüilo.
O SR. CONSmUINTE JAIRO CARNEIRO Muito bem.
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Tem a
palavra o Constituinte Jairo Carneiro.
O SR. CONSmUINTE JAIRO CARNEIRO Estamos hoje ainda a receber relatórios de Subcomissões. Faltam ainda, acho, 4 relatórios para
serem distribuidos em avulsos. Os Constituintes
ainda não conhecem o teor da contribuição de
algumas das Subcomissões. Então, imaginem o
que está acontecendo por aí.
Agora, queria associar-me à sugestão do Constituinte no sentido de que o relatório pudesse ser
distribuido, talvez mesmo em minuta - ou manuscrito ou datilografado, não um documento
processado - para que, já no dia 22, peja manhã,
pudéssemos ter ciência do seu teor e fazer um
estudo para, a partir da reunião à tarde, já termos
melhor condição de tratar da matéria.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Posso responder ao Constituinte?
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - É evidente. V. Ex' está com a palavra.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Constituinte Jairo Carneiro, gostaria muito de poder atendê-lo, mas vamos ver a realidade. Como
é que vai ser feito isso? Isso vai ser feito assim:
na minha casa, na minha mesa de jantar, com
6 assessores ali.Digo a eles: escrevam isso, escrevam aquilo. Ao mesmo tempo, estou no telefone
a chamar o Deputado Plínio Martins, perguntando-lhe: "Plínio, você está de acordo que entre
assim? Ou Deputado Leopoldo, dessa forma estaria bem?" O presidente José Costa sabe muito
bem como é que chegou a ele o Relatórioanterior:
escrito a lápis, usando borracha. Então, a xerox

do que escrevo será ininteligível. Eu teria um enorme prazer em atendê-los, mas V. Ex'" percebem
que a exigiJidade do prazo é incrível. Eu teria de
pedir esse sacrifício aos colegas. Na parte da manhã, datilografamos, vamos ver se desta vez conseguimos fazer um trabalho mais ordenado, porque agora sabemos qual o tamanho da onda e
estamos mais preparados para recebê-Ia - deu
tempo de fazer um certo planejamento. Acredito
que, se puder, farei, mas sem promessas.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não.
Perfeito.
Quero distribuir aos membros desta Subcomissão um regulamento.
Vou explicar a V. Ex" o que está acontecendo.
As secretárias de todas as Subcomissões resolveram dar uma contribuição às Comissões Temáticas, elaborando uma espécie de regulamento
interno das Subcomissões constitucionais. Em
verdade, isso é uma mera transcrição. Elas procuraram ordenar, nesse trabalho, disposições que
estão mais ou menos desordenadas no Regimento. Isso é para facilitaro nosso trabalho, de modo
que vou pedir à secretaria desta Subcomissão
para distribuir aos Srs. Constituintes uma cópia.
Aí,organizamos isso. Isso foiorganizado em vários
capítulos. Há um capítulo aqui que é de especial
interesse para V. Ex" É o relativo à discussão
e à votação - como se dará a votação do relatório
final do nosso Relator Constituinte PlínioArruda
Sampaio. Se observarmos esses procedir1lentos
isso facilitará em muito a mecânica dos nossos
trabalhos. Voupedir à Secretária que mande distribuí-lo.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Sr. Presidente, tenho também uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Pois não.
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"§ 4° A votação do Projeto far-se-á "em
globo, ressalvadas as emendas e 05 destaques concedidos.."

As emendas serão votadas em globo, conforme
tenham parecer favorável ou contrário, ressalvados os destaques concedidos. V. Ex" apreciaria
cada caso concretamente. No encaminhamento
da votação, poderão usar da palavra por três minutos um membro a favor e outro contra Isso
está no atual Regimento Interno da Constituinte.
Quer dizer, esta mecânica de votação está bem
explicitadaaqui, neste novo trabalho que estamos
preparando, neste esboço de regulamento dos
trabalhos da Subcomissão, que estou mandando
distribuir a V. Ex-s
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)Então, queria pedir um outro esclarecimento a
V. Ex" Como declarei, o anteprojeto não é completo. Não posso colocar emendas para mim
mesmo. Então, teria de conversar com os colegas
para receber como emendas aquilo em que estou
extremamente de acordo que coloquem, mas que
não tenho regimentalmente a maneira de fazê-lo,
porque não posso fazê-lo via substitutivo e não
vou emendar o meu relatório, o meu anteprojeto.
De modo que eu precisaria de um tempo também
para fazer uma colocação aos colegas: aquilo que
for de consenso, se apresente como emenda, para
eu acolher tudo no final. Faria eventualmente até
uma consulta informal aos colegas sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) palavra ao Constituinte Jairo Carneiro.

Dou a

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO Acredito que o ilustre Relator, neste segundo documento que vai apresentar, poderá acolher ou
não emendas e apresentar também alguma idéia
nova, que sere contribuição do próprio Relator.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Antes disso, queria a opinião de V. Ex" e dos colegas. Normalmente, o trabalho da Casa é o seguinte: o relator faz uma proposta inicial, um relatório,
que é submetido à apreciação e sujeito a emendas. Depois, ele consolida essas emendas - acolhe, rejeita, mantém dispositivos iniciais- e, normalmente, faz um substitutivo. Aqui, não se fala
em substitutivo.

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)Essa é a minha dúvida. Por exemplo, V. Ex- apresenta-me uma emenda. Estou substancialmente
de acordo com ela, mas, em relação ao prazo,
digamos, em vez de serem 5 dias, acho que devem ser 10 dias. V. Ex" coloca um prazo de 5
dias. Estou convencido, mas acho que deve ser
de 10 dias. Poderia acolher a emenda modificando para 10 dias?

O SR. PRESIDENTE (José Costa) instante.

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO Certo, seguramente certo.

Só um

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Quem é que poderia dar um esclarecimento?

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Posso?

O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Por que
não existe substitutivo?Eu explico.Vouler o capítulo relativo ...
Já temos cópias disso?

O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO O Plenário depois decidirá se está de acordo.

A SR' SECRETÁRIA - Não, Sr. Presidente. Tinha de submeter primeiro à apreciação de V. Ex"s
Mas mando tirá-Ias agora.
O SR.PRESIDENTE(José Costa) - Vou determinar à Secretaria que distribua esse esboço de
regulamento dos novos trabalhos a todos os
Constituintes, para consideração de cada um.
Em verdade, recebidas as emendas, V. Ex- elaboraria o trabalho definitivo, que seria votado aqui
globalmente com os destaques.
O art. 29 do § 4° do Regimento Interno da
Constituinte diz o seguinte:

O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio)Se prefere a emenda na sua originalidade. Mas,
aí, então, é o seguinte ...
O SR. CONSTITUINTE JAIRO CARNEIRO V. Ex"fazo substitutivo sem nome de substitutivo.
V. Ex" tem total liberdade.
O SR. RELATOR (Plínio Arruda Sampaio) Então, se posso fazer isso, eu faço.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Exatamente. Temos a redação final. Há uma oportunidade aqui para fazer a redação final.
Indago dos Srs. Constituintes se aquela proposta que fizemos já para amanhã, às 9h30min,
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convocamos uma sessão para discussão - a primeira discussão do relatório - está aprovada.
Logo depois, na segunda-feira - deixaríamos o
sábado e o domingo reservados para outras tarefas ou eventualmente para descanso dos Srs.
Constituintes - faríamos a segunda e última discussão do trabalho do nobre Constituinte Plínio
de Arruda Sampaio. V. EJ<d' estão de acordo? (Pausa.)
O SR. CONSmUlNTE JAlRO CARNEIRO Sr. Presidente, estou de acordo, embora deva registrar a impossibilidade de estar aqui na segunda-feira. Lamento, mas compreendo que temos
de trabalhar. Estarei trabalhando, mas impedido
de estar aqui na segunda-feira. Estou de acordo
com a proposta.
O SR. PRESIDENTE (José Costa) - Sentiremos a falta de V. Ex:', pois seremos privados de
sua contribuição.
Então, convoco uma sessão ordinária para
amanhã às 9h30min, sexta-feira - perdão, teremos sessão amanhã de manhã. Fica, assim, convocada sessão para amanhã, às 15 horas. A Ordem do Dia será exclusivamente discussão do
trabalho do nobre companheiro Plímo de Arruda
Sampaio.
Estão encerrados os nosso trabalhos.

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUT.ÁRIO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS

Subcomissão de Orçamento
e Fiscalização Financeira
7' Reunião, Extraordinária,
reaJimda em 6 de maio de 1987

Aos seis dias do mês de maio do ano de 'hum
mU e novecentos e oitenta e sete, às 17:00 horas,
reuniu-se a Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, na sala C-2, do Anexo 11, da
Câmara dos Deputados. Presentes os Senhores
Constituintes titulares João Alves, Presidente;
João Natal, Vice-Presidente;José LuizMaia,Relator; Firmo de Castro, Lézio Sathler, Naphtali Alves,
Wílson Campos, Furtado Leite,Jessé Freire, Messias Góis e Fábio Raunheitti. Estiveram ausentes
os Senhores Constituintes titulares Carrel Benevides, Vice-Presidente; Carlos de'Carli, João Carlos Bacelar, José Guedes, Márcio Braga, Jovanni
Masini,Flávio Rocha e Feres Nader. Compareceu
ainda o Senhor Constituinte Adhemar de Barros
Filho, PDT/SP, membro titular da Subcomissão
de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas. ATA: foi dispensada a leitura da Ata da reunião
anterior, a pedido do Relator, Constituinte José
LuizMaia,já que foram distribuídas cópias a todos
os membros da Subcomissão; não houve discussão e, colocada em votação, fOI ela aprovada,
por unanimidade, sem restrição. ORDEMDO DIA:
passando à ordem do dia, o Sr. Presidente, Constituinte João Alves,comunicou que a presente reunião foiconvocada para ouviro MinistroFernando
Gonçalves, Presidente do Tribunal de Contas da
União. Em seguida, o Sr. Presidente, Constituinte
João Alves,tecendo sucintos comentários acerca
da temática "Fiscalização Financeira", convidou
o expositor a compor a Mesa e concedeu-lhe a

palavra, o qual agradecendo a honra de estar presente no plenário da Subcomissão de Orçamento
e Fiscalização Financeira discorreu com eloqüência sobre o tema, abordando aspectos referentes
ao controle externo e Fundo de Participação dos
Municípios. O Sr Mimstro Femando Gonçalves,
ainda, solicitou ao MinistroAlberto Hoffmann que
lesse o trabalho elaborado pelos membros do
Tribunal de Contas da União e, ao seu término,
colocou-se, juntamente com a sua equipe à disposição dos Constituintes presentes, para debates.
O Sr. Presidente, Constituinte João Alves, franqueou então a palavra aos Senhores Furtado Leite, Messias Góis,João Natal, NaphtaliAlves,Adhemar de Barros Filho e José Luiz Maia. A conferência, os debates e as interpelações, com as devidas respostas, foram gravadas por inteiro e o texto,
após apanhamento, tradução e datilografia passará a fazer parte integrante desta Ata. Nada mais
havendo a tratar, às 18h 51 minutos foi encerrada
a reumão e, para constar, eu, Benício Mendes
Teixeira, Secretário, lavrei a presente Ata, que vai
a publicação e, após lida, discutida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.
Esta reunião foi convocada para ouvirmos a
palavra do Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Fernando Gonçalves. Estão também presentes os Ministros Alberto Hoffmann e
Ewald Sizenando Pinheiro, bem assim os Assessores daquele Tribunal, que, naturalmente, irão
participar dos debates.
Esta é a última reunião da nossa Subcomissão,
para felicidade dos representantes dos segmentos
da sociedade. O Tribunal de Contas da União,
órgão ligado ao Congresso Nacional, com participação direta nos atos do orçamento e da fiscalização financeira, teria de ser a entidade a fechar
os nossos trabalhos no dia de hoje.
Assim sendo, concedo a palavra ao Ministro
Fernando Gonçalves, Presidente do Tribunal de
,
Contas da (lníáo.
O SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
- Sr. Presidente João Alves, Sr. Relator, ConstituinteJosé LuizMaia,Srs. Constituintes, confqrme
havíamos combinado, aqui estou hoje na honrosa
companhia dos MinistrosAlberto Hoffmann nosso
Vice-Presidente, Ewald Pinheiro, nosso decano,
além dos Assessores, como já frisou nosso Presidente.
Temos a grande satisfação de voltar a esta Comissão e dialogar, mais uma vez, com os Srs.
Constituintes, trazendo, desta feita, nossa contribuição, que é resultante da audiência de todos
os Tribunais de Contas do Pais e do sistema todo
dos Tribunais de Contas. Foi condensada, enxugada - para usar o termo da época - porlnós,
pelo Tribunal de Contas da União.
Atestamos fazendo distribuir a todos os Srs.
Constituintes cópias deste nosso trabalho. Temos
a honra de fazer oficialmente a entrega ao Presidente João Alves do original do nosso trabalho.
Inicialmente pediria ao nosso Vice-Presidente,
MinistroAlberto Hoffmann, que lesse para os Srs.
Constituintes a nossa contribuição.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra o Ministro Alberto Hoffmann parp ler a
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contribuição do Tribunal de Contas da União, aos
trabalhos da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. MINISTRO ALBERTO HOFFMANN Meu caro Presidente João alves, Sr. Relator, Sr.
Presidente, do nosso Tribunal de Contas da União,
Sr. Vice-Presidente, Srs. Constituintes - dentre
os quais, vejo o nosso veterano companheiro da
Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada
de Contas da Câmara dos Deputados, Constituinte Furtado Leite- Constituintes da nova geração política do nosso País, que aqui se reúnem,
é com muita honra que farei a leitura do nosso
trabalho, que é fruto de muitas reuniões. Certamente não é perfeito, mas não deixa de ser uma
contribuição para vir ao encontro daqueles que,
no Congresso Nacional - e isso estamos sentindo, - desejam aprimorar o controle, desejam
patrioticamente que o dinheiro público seja bem
aplicado, desejam, acima de tudo, que, com menos dinheiro, se possa realizar mais neste País,
a nível federal, estadual e municipal.
Sr. Presidente, passarei à leitura da sugestão
sobre o ordenamento constitucional dos controles - que é uma idéia nova - que se darão
em três sequêncías; o controle congressual, pelo
Poder Legislativo; o controle externo, pelo Tríbunal de Contas; e o controle interno, pela administração pública, dos atos e das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos.
Os artigos da atual Constituição estão todos
com asteriscos neste trabalho, para mostrar que
é apenas uma referência, para facilitaraos Constituintes o exame da matéria. Então, sempr~ que
aparecer um asterisco nesse trabalho que foi entregue a V. Ex", trata-se de referência.a um artigo
da atual Constituição.

É preciso que se diga, antes de mais ainda,
em que todo esse trabalho se inserem e se contrapõem sugestões daqueles que queriam que tivéssemos um capítulo dentro do Poder Judiciário
- e sei que há sugestões até no Congresso Nacional nesse sentido, na Constituinte - ou daqueles
que queriam um capítulo próprio, do Tribunal
de Contas. Julgamos melhor, após muitos dias
de reflexão permanecer exclusivamente no Capítulo do Poder Legislativo.
Lerei, então, o art 44, inciso VIII:
"Art... (44)* - É da competência exclusiva do
Congresso Nacional.
(VDI)* -Julgar as contas do Govemo da União
e exercer o controle dos atos da administração
pública, com o auxílio do Tribunal de Contas,'
"Art... (45)* - A lei regulará o processo de
controle congressual, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos de administração pública, direta e indireta.
§ (lO) - O Tribunal de Contas - suprimindo
aqui a expressão da União, para ficar genérico
a fazer efeito também para os Estados e Municípios - prestará à Câmara dos Deputados. e ao
Senado Federal as informações que forem solicitadas sobre a fiscalização orçamentária, financeira, operacional, e patrimonial, e sobre os resultados das auditorias e inspeções realizadas.
§ (2°) - O Tribunal de Contas comunicará,
igualmente, suas decisões sobre ilegalidade de
despesas e irregularidade de contas."
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Depois. segue-se ao texto do Capítulo do Poder
Legislativo a Seção VII - Do Controle Externo
e Interno.
..Art... (70)· - A fiscalização orçamentãria, financeira. operacional e patrimonial da União será
exercida mediante controle externo e interno:
Art... (71) - O controle externo será exercido
pelo Tribunal de Contas e compreenderá:
I - o julgamento dos atos e das contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiros. bens e valores públicos. da administração
direta e indireta;
11 - apreciação das contas do Governo da
União;
01- a realização de inspeções e auditorias oçamentária, financeiras. operacionais e patrimoniais
nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo. Executivo e Judiciário;
IV- a fiscalização das entidades supranacionais de cujo cepital social o Poder Público participe, de forma direta ou indireta. nos termos previstos no respectivo tratado constitutivo.
Parágrafo único - As normas para o exercício
do controle externo serão fixadas pelo Tribunal
de Contas. que aplicará aos responsáveis as sanções previstas em Lei."
No art. 72 encontraremos uma inovação: a inserção no dispositivo constitucional aquilo que
foi sempre lei. Evidentemente, sendo esse dispositivo inserido na nova Constituição. dará muito
mais força para todos nós, para o CongresSo Nacional. para o Tribunal de Contas, e - quem
sabe também - sob muitos aspectos. para o
próprio controle interno.
..Art... (72) - quem quer que utilize. arrecade.
guarde. gerencie ou. por qualquer forma, administre dinheiros, bens e valores públicos, disso
prestará contas.
"Art...(73) - O Tribunal de Contas dará parecer
prévio, em noventa dias. sobre as contas do Governo da União, enviadas pelo Chefe do Poder
Executivo ao Poder Legislativo."
Art .. (74) -O Tribunal de Contas representará,
conforme o caso. ao Poder Executivo. ao Senado
Federal ou à Câmara dos Deputados, sobre irregularidades ou abusos por ele verificados.
..Art .. (75) - O Tribunal de Contas, de ofício
ou mediante provocação do Ministério Público,
se verificar a ilegalidade de qualquer despesa. deverá:
1- assinar prazo para que o órgão ou entidade
da administração púbhca adote as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei;
li - sustar, se não atendido. a execução do
ato impugnado. comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
"Art... (76) - O Tribunal de Contas julgará.
para fins de registro. a legalidade dos atos de
nomeação de pessoal para cargos de caráter efetivo, nos quadros permanentes dos órgãos da administração direta. bem como das concessões
iniciais de aposentadoria, reformas e pensões, independente de julgamento as melhorias posteriores. que não alterem o fundamento legal do
ato concessório."

V. Ex's verão•.de logo. a novidade. o registro
de atos de nomeação de pessoal. para que. mais
tarde. quem sabe. após 30 anos. quando alguém
se apresentar termos. então. onde conferir essa
nomeação. É uma sugestão que, evidentemente.
a Constituinte acatará ou não.

"Art 77. O Tribunal de Contas, com sede na
Capital Federal e quadro próprio de pessoal, tem
jurisdição em todo o País.
§ 1° O Tribunal exerce. no que couber, as
atribuições previstas no art. 115 da atual Constituição federal.
§ 2° A lei disporá sobre a organização do Tribunal. podendo dividi-loem Câmaras e criar delegações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício das suas funções e na descentralização dos
seus trabalhos.
§ 3° Os seus ministros serão nomeados..."
Aqui há transcrição pura e simples. Nem vou ler,
porque lá embaixo, no trabalho que foi distribuído,
V.Ex"s verificarão, com dois asteriscos, a segumte
observação:
.... Este artigo e seus parágrafos reprofuzem
literalmente o disposto no art. 72•..." (aqui seria
o art. 77. mas repete o que consta na atual Constituição, no art. 72). "... e idênticos parágrafos da
atual Constituição federal. A definição da forma
de organização do Tribunal. bem como do processo de nomeação e das prerrogativas de seus
ministros. constituem matéria de natureza Política,
cabendo à soberania da Assembléia Nacional
Consbtuinte sobre elas decidir."
De modo que peço perdão, pois passei a ler
o art. 77, que é o atual 72. mas que apenas consta
como referência. para que não seja esquecido
evidentemente. e sobre o qual há grande interesse, indubitavelmente.
Era esta a leitura. Sr. Presidente.
O SR. ~SIDENTE (João Alves)- A matéria.
objeto da leitura feita pelo Ministro Alberto Hoffmann, foi distribuída a todos os Srs. Constituintes
membros desta Comissão. Em razão disso. dou
a palavra a quem dela quiser fazer uso para debater o assunto.
O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITESr. Presidente, Sr. Ministro Fernando Gonçalves.
Sr. Ministro Alberto Hoffmann, Srs. Constituintes
presentes. Estou muito bem para falar sobre a
matéria. porque não vou usar discurso de palanque, de campanha eleitoral. Vou falar com simplicidade, porque estou falando para meus ex-colegas do Congresso Nacional. Portanto, Sr. Presidente, fUI relator de contas de vários presidente
da República nesse período de trinta anos em
que estou no Congresso Nacional. A primeira vez
que relatei, tive problemas. até de certas exigências. Achava eu. naquela época. que não havia
ainda um mecanismo para fiscalização dos gastos
do governo da União, neste País continental que
é o Brasil. Evidentemente. o Tribunal d~ Contas
da União se tomou um órgão importantíssimo.
pelos seus ministros, pela sua capacidade, propiciando até, posso avaliar, um grande rendimento
para a economia brasileira. Em certos setores,
o governo e seus representantes no País pnham
preocupação constante de aplicar muito bem o
dinheiro: a fiscalização. a auditagem do Tribunal
vem aí, vamos cuidar de aperfeiçoar nossas contas e nosso investimento. Mas, Sr. Presidente, determina aqui a legislação as atribuições do Poder
Legislabvo. Examinam a lei e as atribuições, parece tudo muito bem. Mas é preciso notar que,
no Tribunal de Contas da União, existe verdadeira
discriminação em tipo de fiscalização. A lei diz:
o Tribunal de Contas fiscalizaráa União, o dinheiro
da União. Infelizmente, a discriminação vai dotando os municípios de imunidades fiscais. Não é
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fiscal, é imunidade de prestar contas a esta Suprema Corte da economia brasileira. Considero uma
discriminação, sei das decisões do governo, retirando essa atribuição do Tribunal de Contas da
União. A falta da fiscalização, da auditagem pelo
Contas nos municipios brasileiros tem trazido
prejuízo muito grande para as comunidades. Conheço profundamente a política municipalista. Há
os prefeitos que têm amor à sua causa. mas a
maioria não tem compaixão. São recursos mal-aplicados por prefeitos que terminam os seus mandatos ricos. com a sua família e. no entanto. a
comunidade não participa daqueles recursos. A
causa principal é a falta de atribuição do Tribunal
para fiscalizar.O que há é uma fiscalização simbólica. por organismos regionais e políticos do mesmo esquema na maioria do País. E o tema parte:
aquele foi deputado estadual, tem o seu problema
político Implantado na mesma base. É o candidato a deputado e que é prefeito. mas recebe
uma carta do ministro do Tribunal de Contas estadual para que vote no seu candidato. A prefeitura
não tem fiscalização. Daí, Sr. Presidente, aproveítando esta oportunidade que me surgiu na vida.
de ser constituinte. eu ter-me preocupado com
esse assunto. Apresentei sugestões na Constituinte, determinando aumentar os recursos. O Fundo
de Participação, por exemplo, é um mecanismo
bem organizado. Faltam realmente duas coisas:
que ele participe do bolo econômico brasileiro.
da arrecadação do governo. Tudo é arrecadação,
tudo é tributação. Então, que se faça essa distribuição do bolo da arrecadação do governo brasileiro. Eu incluiria até rendimento de loterias federais e de outros organismos do País. Estamos
marchando para o jogo da verdade brasileiro. Não
é mais 1(,ossível esse mecanismo do qual o povo
brasIleira~ão participa Então. sugeri que fosse
aumentado o Fundo de Participação dos Municípios para 28%. para o governo estadual 20%,
e para o Fundo de Desenvolvimento 2%. Essa
divisão parece modesta. Sr Presidente, mas é
muito grande, porque ela redistribui a tributação
nacional, toda a arrecadação do Imposto de Renda cobrado na fonte ou indiretamente e demais
contribuições da tributação brasileira. Mas o art.
3° não vai agradar. porque. segundo minha sugestão, determina que todos esses recursos sejam
auditados e fiscalizados pelo Tribunal de Contas
da União.
Sr. Presidente, pela experiência da vida. tenho
esperança de que os companheiros da Comissão
atendam ao meu chamamento, só tenho uma
intenção, a de bem servir à minha Pátria. Portanto.
Sr. Presidente desta Subcomissão. Sr. Presidente
do Tribunal de Contas da União. Srs. Ministros.
podem sair daqui certos de que o Tribunal de
Contas da União goza neste Congresso Nacional
do melhor conceito que V.Ex's possam imaginar.
Tenho certeza de que todo contribuinte confia
profundamente no Tribunal de Contas da União
para cumprir a sua missão, tão importante para
nós, brasileiros. Eram estas palavras que eu desejava dizer. Estou aqui e continuo sempre com
esta postura: compete ao Tnbunal de Contas da
União fiscalizar bem os dinheiros públicos desta
Nação - esta é a sua atribuição. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Ouvimos
a palavra do eminente Deputado Furtado leite.
um dos mais antigos parlamentares brasileiros,
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conhecedor profundo do assunto em debate nesta Subcomissão.
Dou a palavra ao Presidente do Tribunal de
Contas da União, Ministro Fernando Gonçalves,
para responder ao eminente coleg~.
O SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
- Tenho a grata satisfação de reencontrar meu
colega da Câmara dos Deputados e ouvir de S.
Ex' uma manifestação tão bem orientada, fruto,
naturalmente, de sua larga experiência, que reflete, sem dúvida, o pensamento do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados.
Tanto assim que a Câmara dos Deputados já
aprovou projeto nesse sentido, que se encontra
no Senado Federal. Esta Casa teve sensibilidade
para esse problema tão sabiamente focalizado pelo Deputado Furtado Leite. Realmente, temos visto que a fiscalização hoje deve ser centralizada,
ao contrário - como já afirmei - dos recursos,
que devem ser distribuídos, ao contrário das tarefas, que devem ser descentralizadas. Afiscalização
centralizada está imune, está isenta das influências locais, dos problemas locais. E nós, que fomos vereador, vice-prefeito, deputado estadual e
passamos aqui, com muita honra, pelo Congresso
Nacional, temos essa experiência que o Deputado
Furtado Leite está afirmando e demonstrando,
através da sua objetiva sugestão a esta Subcomissão.
Portanto, em nome do Tribunal, quero cumprimentá-lo, dizendo que seu ponto de vista casa
inteiramente com o nosso pensamento, o nosso
interesse. Hoje existem municípios - e tenho recebido denúncias de todo o Brasil - que não
são fiscalizados, não têm nenhuma fiscalização,
nenhum controle. Realmente tenho recebido mais
de mil denúncias de Prefeituras que estão em
estado de calamidade. Quero agradecer ao Constituinte Furtado Leite, que se referiu com tanto
carinho ao Tribunal de Contas da União. Gostaria
de dizer mais que o Ministro Alberto Hoffmann,
por exemplo, é o homem que, com sua larga
experiência política, no Tribunal tem cuidado dos
municípios, dos seus problemas, da fixação dos
índices. Espero que depois, o nosso Ministro Edwald Pinheiro possa fazer também sua exposição.
O nosso decano, homem que tem larga experiência durante muitos anos, que fez toda a sua
vida no Tribunal de Contas, que se iniciou como
funcionário, hoje é um dos mais ilustres e preparados finistros que temos naquele Tribunal: S.
Ex' honra o serviço público brasileiro. Portanto,
para concluir esta intervenção, pediria ao Ministro
Alberto Hoffmann que dissesse o que fizemos em
favor dos municípios e que representa muito, no
nosso entendimento.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) palavra ao Ministro Alberto Hoffmann.

Dou a

O SR. MINISTRO ALBERTO HOFFMANN Sr. Presidente, Srs. Constituintes, agradeço a
oportunidade para dizer que, há poucos anos, havia uma grande dúvida: a União entrega os recursos corretamente aos Estados e aos Municípios?
Há questão de três anos, conversas e indagações
se fizeram na Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Falava-se por exemplo, do desvio de oitocentos bilhões em determinado exercício. Tudo
isso, Srs. Constituintes, era questão de desinformação. Não havia uma informação correta, porque não havia também um mecanismo de ínfor-

mação bem elaborado, bem executado, entre a
Receita Federal, Banco do Brasil e Tribunal de
Contas. Daí por que, de dois anos para cá, estamos insistindo em ouvir a verdade nesse setor.
E a verdade é que os desvios não eram desvios
O Imposto de Renda dava tantos bilhões da receita
em determinado mês, o deputado, então, fazia
a conta tantos por cento para o município, tanto
para os estados, tem que dar tanto. Mas era a
receita bruta que era divulgada. Não eram divulgadas as deduções legais. Daí por que instituímos,
de dois anos para cá, o esquema de demonstrativo mensal, que nos é fornecido pela Receita
Federal e pelo Banco do Brasil. E o que está
em primeiro lugar é a arrecadação bruta. Por
exemplo, no último mês, Imposto de Renda, 18
bilhões, 647 milhões de cruzados. Deduções legais: Plano de Integração Nacional, tanto; o Proterra, tantos; os incentivos fiscais - só este mês
foram de 1 bilhão e 310 milhões de cruzados:
As restituições do Imposto de Renda - porque
o bruto lançado, a restituição que o contribuinte
recebe, logicamente tem que ser deduzida - não
constituem receita líquida da União. De modo
que, nesse mês, em que a arrecadação bruta é
de 18,647, a arrecadação liquida é de apenas
15,596. No IPI, a mesma coisa: arrecadação bruta,
13; as restituições - ou seja, aqueles créditos
que o industrial tem sobre matéria-prima - vem
então, o líquido. Os dois juntos, por exemplo, nesse mês, o IR mais IPI, 28,293; parte dos Estados,
3961; parte dos Municípios, 4809. E nós dissemos, a estado por estado, município por município: "Vocês receberam, no último mês, 527;
1.19308712; índice 4, que é aquele município
que tem mais de 151.216 habitantes, recebeu
3.514.622 com o 78. Esta informação mensal
é divulgada em todas as Inspetorias do Tribunal
de Contas, por todo o País; tem sido divulgada
nos jornais mensalmente - V. Ex" deve ter lido.
Então, cada um sabe quanto tem a receber. O
próprio povo daqueles municípios - já foi dito
pelo Constituinte Furtado Leite - e. também,
aqueles que lêem jomais pelo menos, ficam conhecendo esse tipo de informação. Outrossim,
a grande luta que sustentamos durante anos foi
o trânsito do dinheiro nos bancos. No relatório
que tive a honra de apresentar sobre as contas
do Presidente da República no exercício de 1984,
provei que o dinheiro transitava, no mínimo, entre
vinte a cinqüenta dias, antes de ser creditado à
conta do Tesouro Nacional. Era o famoso trânsito
do dinheiro, para dar encaixe aos bancos. Foi
reduzido em determinado decreto e, no dia 13
de dezembro do ano passado, foi dado um presente de Natal aos estados e municípios brasileiros, quando o Governo federal reduziu para três
dias ..., Depois de pago o imposto no guichê do
banco, em três dias esse banco é obrigado a passar o dinheiro adiante. Então, todos estavam eufóricos, com o aumento do Imposto de Renda e
com o aumento da quota do Imposto sobre Produtos Industrializados, mas isso porque-o dinheiro
havia entrado antes e, portanto se produziu efeitos
mais imediatos.
Todos esses aspectos deveriam ser mencionados, e mais um que foi aquela vitória de, finalmente, o Banco do Brasil dispensar o passe, a
taxa da ordem de pagamento, porque descontava-se, até março de 1984, se não me engano,
0,8% , o que sobre esses milhões representa muito
dinheiro. O Tribunal reclamou e finalmente, a par-
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tir de março de 1984, o passe tomou-se grautito.
O Banco do Brasil gera todos esses recursos,
também tem as suas vantagens, porque tem lucros com dinheiro que gira em seu movimento
e não está mais cobrando. Apenas isso. São alguns detalhes cujo mecanismo, na parte da entrega, funciona. mas na fiscalização local varia.
Em muitos Estados não se fiscaliza há doze
anos. em outros, a fiscalização até funciona bem.
Esse depoimento devo prestar porque em alguns
Estados os Tribunais de Contas funcionam bem.
Em outros, regularmente bem. Mas há inúmeros
Estados em que, realmente. o retrato é aquele
feito há pouco pelo Constituinte Furtado Leite.
Obrigado.
O SR PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra o atuante membro desta Comissão, Constituinte Messias Góis.
O SR. CONSmUlNTE MESSIASGÓiS - Presidente João Alves,agradeço a V.Ex' pelo adjetivo
que estendo a todos os Constituintes que deixaram de lado seus afazeres e entenderam de servir
à Pátria, neste momento decisivo, em que somos
chamados a escrever uma nova parte de nossa
História.
Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União,
Srs. Ministros, aqui presentes, prezado colega
Constituinte José LuizMaia - Relator - prezados
colegas Constituintes, amigos que vieram astrei
a este debate. Tenho uma preocupação muito
grande, demonstrei desde oprimeiro dia. Quando
a Liderança do meu partido me perguntou para
que Comissão eu gostaria de ir, escolhi a Comissão do Sistema Tributário de Orçamento e Finanças. E dentro desta Comissão entendi que seria
útil o meu trabalho na Subcomissão, tão bem
presidida pelo colega João Alves, que trata do
Orçamento e da Fiscalização. Eu não diria tanto
da parte de orçamento, porque o orçamento, nós
politicos sabemos, é apenas o resultado final de
um plano político a ser executado, visando ao
beneficio social. Então, o Governo, o Poder Executivo diz o que pretende fazer. o que pretende
realizar. Em consequêncía, faz a avaliação do que
vai receber e do que vai tributar e dá condições
de receita para fazer aquela despesa. Não é um
ato simples, é complexo, mas é um ato do Poder
Excutivo, é a vontade de fazer. Mas vem, para
mim, a parte importantíssima: o fazer, fazendo;
o fazer. atendendo à necessidade social; o fazer
sem desvios, porque aí compromete inclusive o
planejamento político e compromete a nós. políticos, que damos respaldo ao Govemo, seja apoiando partidariamente, seja fazendo oposições. Entendo que ser Situação ou Oposição é dar respaldo ao Governo, é ter a honorabilidade, é ter a
honra de dizer ao Governo quando está errado
e quando está certo. Nós, que comomos o Parlamento, temos essa função. Não é só aplaudir o
Governo. É também dizer quando o Govemo está
errado, porque fazemos isso em nome do povo
que nos elegeu. E o órgão pensado aqui no Brasil,
copiado por Rui Barbosa desde os primórdios
da República, é necessário.
A condição humana diz da fraqueza. A uns,
a natureza dá um caráter superior; a outros, não
é tão generosa. Como não temos uma fita métrica
para medir caracteres, nem encontramos nas prateleiras dos supermercados honestidades à venda, é necessário que haja um poder, um organismo de certo modo colocado fora da paixão
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política, mesmo que seus membros, como ocorre
no Brasil- e é bom que ocorra - tenham vindo,
a maioria, da classe política, porque sabem avaliar
o momento é a condição humana e, principalmente, a condição do político. Esse órgão, o Tribunal de Contas, tem Ministros como o Ministro
Ewald Pinheiro, que fez uma carreira de funcionário e conhece profundamente aquela Casa. Digo que conhece porque fui Secretário-Geral do
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e sei
que aquele Tribunal foi erigido e formado segumdo sua orientação. Os conselheiros da lá vieram
para cá, e sob sua orientação. Os conselheiros
de lá vieram para cá, e sob sua orientação o Tríbunal de Contas do Estado de Sergipe foi constituído. Mas tem também Ministros de origem políticas. Então, entendo que esse órgão é absolutamente necessário.
Já no texto da Constituição atual, não é novídade, porque constava da primeira Constituição republicana Mas uma das coisas que me preocupava - e pela qual muito me bati - era a necessidade de o Tribunal de Contas não ficar restrito
só ao Orçamento da União. É necessário que
o Tribunal de Contas da União esteja presente
em toda a Administração pública, seja direta, indireta, estatal ou não. E um artigo nesta proposta,
caro Relator, foi aqui colocado: "Quem quer utilize, arrecade, guarde, gerencie ou, por qualquer
forma, administre bens e valores públicos, disso
prestará contas."Isso é bom. Acho que nos, Constituintes, se quisermos ter um compromisso com
a verdade financeira e orçamentária da administração pública, devemos lutar para que este artigo
seja aprovado.
E aí, você, Furtado Leite - permita-me chama-Ia assim não terá condições de dizer - porque na realidade ocorre desvio de recursos públicos -: quem desviar pagará. Este é o objetivo
não apenas seu, mas de todos nós que aqui estamOS debatendo. É preciso que tenhamos coragem de assumir nossa condição de político, mas
assumir com honestidade e não pactuar com a
desonestidade. Porque, no fim, se há desvio de
dinheiro público, o prejudicado não é o político,
o prejudicado é o povo brasileiro, que pagou impostos muitas vezes escorchante, muitas vezes
injusto, que assume uma carga tributária que poderia ser melhor distribuída, mas não tem o retorno dos beneficios.
Por que é que somos obrigados a ver nossa
população mais pobre morar debaixo de uma
ponte e o Governo não ter recursos para construir
mais casas? Por que somos obrigados a ver animais pastando na maioria das ruas dos nossos
municípos? Por que os municípios não têm recursos para uma pavimentação, ou para uma limpeza, ou para uma simples drenagem? Daí por que
este artigo é fundamental. Mas é fundamental
também, Sr. Relator, chamar a atenção para que
tenhamos coragem de assumir uma posição positiva. Na atual Constituição, o Tribunal, constatando uma falha de natureza gravíssima, comunica ao Congresso Nacional esse fato, decorrente
de um contrato. Diz a Constituição atual, § 6"
do art, 72:
"O Congresso Nacional deliberará sobre
a solicitação de que cogita a alínea "c" do
parágrafo anterior, no prazo de trinta dias,
findo o qual, sem pronunciamento do Poder

Legislativo, será considerada insubsistente a
impugnação."
Ora, o Congresso Nacional cala e consente no
crime. É preciso que este artigo seja afirmativo:
"É obrigatória, sob pena de que o Tribunal encontrou ser verdadeiro, um pronunciamento do Congresso Nacional."
Não pode o Congresso Nacional, não podemos
nós, Congressistas ser coniventes com o desfalque, com o crime. Portanto, ao invés de o Congresso ter uma atitude passiva para que o contrato
impugnado pelo Tribunal ou a conta impugnada
pelo Tribunal seja considerada insubsistente, é
preciso que haja um pronunciamento afirmativo
do Congresso. Só assim, na hora do voto, o povo
poderá julgar este ou aquele Deputado para saber
se foi conivente ou não com aquele crime nacional.
Por hipótese, vejamos o problema nuclear brasileiro. será que é válido? o Tribunal de Contas
poderia encontrar imperfeições ou mesmo desvios no contrato e submeter a questão ao Congresso Nacional. Se o Congresso se calar, seremos coniventes.
Nobre Relator, gostaria de pedir a V. Ex" que
atentasse para esse fato importantíssimo.
Sr. Presidente, já me alonguei demais, porque
sou apaixonado pela matéria. Mas gostaria de ver,
se não no todo, mas em grande parte, a proposta
do Tribunal de Contas aceita, para que a sociedade brasileira se sentisse mais segura no momento de pagar impostos, porque sabe que de
hoje em diante, dessa nova fase em diante, o
dinheiro público será melhor fiscalizado e, portanto, melhor aplicado.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tendo
ouvido o Constituinte Messias Góis, passaremos
a palavra ao Constituinte João Natal. Antes, porém, atendo à solicitação do Deputado Furtado
Leite, que pretende apartear.
O SR. CONSTITrnNTE FURTADO LEITESr. Presidente, peço permissão a V.Ex"', aos Ministros e os presentes para me ausentar.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - lamentamos a ausência de V. Ex", mas se imperiosos
motivos o levam a isso, nada temos a opor.
Com a palavra o Vice-Presidente da Comissão,
Constituinte João Natal.
O SR. CONSTITrnNTE JOÃO NATAL - Sr.
Presidente, Srs. Membros da Mesa, Srs. Ministros
do Tribunal de Contas da União, companheiros
e companheiras Constituintes. É sabido que o
Poder Legislativo sofreu um vertiginoso processo
de capitla diminuto nas suas prerrogativas, profundas castrações nas suas atribuições durante
o período autoritário e ditatorial. Em razão disso,
é de imediato entendimento que a Assembléia
Nacional Constituinte, de forma prioritária, terá
a permanente preocupação de estabelecer um
equilíbrio de forças, desconcentrando, retirando
das mãos do Poder Executivo o que ele subtraiu
dos demais poderes, que devem integrar o sistema de governo democrático. E a Assembléia Nacional Constituinte, por razões óbvias, propugnará
para permitir que o Poder Judiciário retenha nas
suas mãos condições de soberania e de pleno
exercício das atribuições de efetivamente julgar
e ser aplicador dos ditames da Justiça. No mesmo
passo, haverá de devolver ao Poder Legislativo
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a sua condição de soberania no exercicio das
prerrogativas constantes da Carta de 1946 e de
outras prerrogativas que haveremos de sugerir.
O Poder Legislativo não pode permanecer na condição de mera peça decorativa da República, de
praticador do amém permanente a todas as normas ditadas e impostas pelo Poder Executivo.
O Legislativo, na sua quase inexistência de atribuições, não pode se insurgir contra as investidas
que o Poder Executivo, na maioria das vezes, exercita. É nesse sentido, a par das sugestões do Tribunal de Contas da União, via V. Ex"e dos demais
pares que integram aquele colegiado, que eu gostaria de obter esclarecimentos de V. Ex", principalmente considerando a convivência irmã, intrínseca, que o Tribunal de Contas guarda para com
o Poder Legislativo. Entendo que o fortalecimento
do Poder Legislativo estará, numa razão direta,
vinculado ao fortalecimento do Tribunal de Contas da União. Então, eu gostaria de esclarecimentos de V. Ex"', no plano daquelas atribuições que
vejo no Presidente do Tribunal de Contas da União
e na maioria dos membros que o integram parlamentares de nomeada participação em exercicio
de mandatos no Congresso Nacional e nas unidades da Federação. Eu queria aproveitar a presença de V. Ex" para extrair maior contribuição
no âmbito do que diz respeito a restabelecimento
de prerrogativas plenas para o Poder Legislativo,
indo além repito, daquelas que necessariamente
dizem respeito mais íntimo ao Tribunal de Contas
da União.
Agora, gostaria de merecer um esclarecimento
de V. Ex" no que diz respeito às sugestões oferecidas às IIs. 2, parece-me que onde se faz referência ao possível art. 74 dessa Seção 7' de Controle Interno e Externo. Eu gostaria de repetir a
leitura para formular a indagação:
"O Tribunal de Contas representará, conforme o caso, ao Poder Executivo, ao Senado
Federal, ou à Câmara dos Deputados sobre
irregularidades ou abusos por ele verificados."
A missão fiscalizadora, constitucionalmente, é
deferida ao Poder Legislativo. Ao Poder Executivo,
por razões óbvias, falece competência dessa natureza. Então, eu gostaria de merecer, da parte de
V.Ex',um esclarecimento sobre o porquê de estar
preconizada, de estar prevista aqui a possibilidade
de o Tribunal de Contas - que auxilia o Poder
Legislativo na sua missão fiscalizadora por excelência, e que não guarda nenhuma relação de
conformidade maior para com o exercício de suas
atribuições com o Poder Executivo - a possibilidade de representar ao Poder Executivo, levando-se em conta que o Legislativo - obviamente
integrado pelo Senado Federal e pela Câmara
dos Deputados... À primeira vista pareceu-me que
deveria reter, em regime de exclusividade, essa
atribuição. Além do pedido de sugestões, gostaria
de merecer de V.Ex"um esclarecimento a respeito
desse dispositivo.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra o Presidente do Tribunal de Contas da
União, Ministro Fernando Gonçalves, para responder à argüição do Constituinte João Natal.
O SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
- Gostaria de, obviamente, responder ao Constituinte João Natal que já temos feito isto, em razão
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de determinação constitucional. No celebénimo
caso das "polonetas", problema levantado inclusive por mim, no Tribunal, tivemos ocasião de
representar ao Poder Executivo e ao Congresso
Nacional sobre os fatos ocorridos, de acordo com
o § 4° do art. 72 da atual Constituição Federal.
No caso do Banco Nacional da Habitação, do
BNH - Delfin, também célebre, que eu levantei,
fiz o primeiro relatório e o Ministro Ewald, em
brilhante voto, também representou ao Congresso Nacional.
Procuramos, com a nossa experiência de parlamentares, trazer subsídios para que o Poder LegisIativo- Câmara e Senado - faça o julgamento
político, enquanto fazemos o julgamento técnico.
Então, queremos embasar, contribuir, auxiliar o
Poder Legislativo nas suas Comissões de Inquérito. Temos estrutura capaz de fazer inspeções,
capaz de fazer, hoje, com criação da Secretaria
de Auditoria, levantamentos rápidos. E aquilo que
o Cpnstituinte Furtado Leite referiu, nós criamos
no .ano passado: a expectativa de controle em
todo o País, porque os nossos grupos de técnicos
podem, através da Secretaria de Auditoria ou das
próprias inspetorias, a qualquer momento, chegar
! a qualquer parte do País. E hoje nós estamos
atuando em trezentos organismos federais.
Portanto, pediria, apenas para complementar,
ao Ministro Ewald Pinheiro que trouxesse alguns
elementos.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra, para responder, o Ministro Ewald Pinheiro.
O SR. MINISTRO EWALDPINHEIRO - Sr. Presidente, Constituinte João Alves, Sr. Relator da
Subcomissão, meu caro Ministro Femando Gonçalves, meu caro Ministro Alberto Hoffmann, Srs.
Constituintes. Quanto à indagação formulada,
nem sempre a lei dá ao Tribunal competência
para decidir, infelizmente. Quando não há essa
competência, manda a Constituição que o Tribunal transfira a instância para o Congresso Nacional - o que é um abuso e uma irregularidade.
Para nós, tanto pode ser de índole ética ou moral,
como legal. Então, pode faltar ética ao ato praticado pela administração e pode-se infringir uma
lei. Portanto, o abuso como a irregulidade são
previstos na Constituição.
Quando a lei dá competência, julgamos o fato,
mas quando não dá competência, como instância
máxima, encaminhamos o assunto ao Congresso
Nacional. Mas encaminhamos fundamentalmente. Não é encaminhamento literal, simplesmente.
Há um voto, o Tribunal se reúne, o processo é
instruído, é examinado, há pareceres. O Tribunal
dá as razões pelas quais o ato é irregular ou então
ocorreu o abuso, e transfere ao Congresso Nacional a atribuição de julgar. Já se fez isto várias
vezes. No caso Delfin,em que fui Relator, ocorreu
exatamente isso. Nós não tínhamos atribuição de
julgar, porque houve um tal emaranhado de atos
e fatos, que era difícil apurarem-se responsabilidades. De maneira que como o Congresso tem
um âmbito de ação muito maior, caberia ao Congresso constituir Comissões Parlamentares de Inquérito para apresentar e julgar. Não quero perder
a oportunidade de fazer aqui algumas considerações. Conheço o Tribunal de Contas de três
Constituições. Inicieiminha vida constitucional no
Tribunal de Contas. Então, conheço o Tribunal
das Cartas de 1937, 1946 e 1967. São idênticos?

Evidentemente que não. O Tribunal como estabelecia a Constituição de 37 foi um; o de 46 foi
outro e, hoje, temos outro Tribunal. Eles se separam nitidamente.
Nos regimes anteriores tínhamos o registro prévio e o registro posterior. Então, a tomada de
contas era uma exceção, quer dizer, excepcíonalmente o Tribunal julgava tomada de contas.
O forte do uibunal era o registro prévio posterior.
Mas esse registro não incidia sobre a totalidade
dos gastos. Era um registro ilusório, ut6pico, porque o registro posterior era feito depois que o
ato estava praticado. Conseqüentemente, não se
podia desmanchar o que estava errado. Punia-se
havia uma sanção, somente isto.
Hoje, com a tomada de contas, o Tribunal realmente está fortalecido e engrandecido. Quando
a lei fortalece o Tribunal, fortalece o Congresso
Nacional, porque cabe aos dois o desempenho
do controle. Pela Constituição atual, o controle
externo existe, tanto para o Tribunal quanto para
o Congresso Nacional. Então, fortalecer o Tribunal é fortalecer o Congresso Nacional.
Em 1946, por exemplo, o Tribunal só examinava os 6rgãos indiretos, as autarquias. Hoje, ele
examina empresas públicas e de economia mista.
Mas aqui Impõe-se um comentário, porque, ao
examinar a economia mista, a Lei n°6.223, depois
alterada pela Lei rr 6.525, criou uma distorção
tremenda. E, o que é pior, essa segurança de
extorção, em virtude de uma decisão do Tribunal,
porque pela Lei n° 6.223, de qualquer empresa
de economia mista em que a União subscrevesse
a maioria do capital, n6s tomaríamos as contas
do Tribunal. Então surgiu uma hip6tese em que
não havia capital igualitário. A lei não previa hipótese quando a União Subscrevesse 50% e o setor
privado 50% . Na dúvida, o Tribunal- fui o Relator
do processo - decidiu que devia haver o controle.
Então se modificou a lei para s6 prestarem contas
ao Tribunal as empresas em que a União detivesse
o capital votante. Ora, quem vota numa S/A é
a ação ordinária. E, hoje em dia, a ação ordinária
nominativa - a ação ao portador, não tem voto.
E como pela lei atual as preferências podem corresponder a 2/3 do capital, se a União subscrever
2/3 do capital e metade das ordinárias, não presta
contas ao Tribunal. Evidentemente, isto é uma
fuga ao controle. E tem havido casos no Tribunal
em que a União subscreve 49% do capital votante.
É uma fuga ao controle. Este é um dos aspectos
pelos quais essa lei tem que ser revista. É voz
corrente que ela foi de uma infelícídade a toda
prova, e esperança que brevemente ela seja revista. Então lhes pergunto: o Tribunal de contas é
o ideal? Não, ele é omisso. Sou partidário de que
se há um Tribunal com a função de fiscalizar,
nenhuma despesa pública pode fugir ao seu controle, absolutamente. Quer dizer, esse controle
parcial ou esse controle remoto é como se não
existisse, porque o Tribunal examina apenas uma
parte do orçamento, uma parte das entidades.
E o restante? O que se passa com o restante?
E uma só administração, não importa se com
órgãos indiretos ou entidades da administração
direta. Se o Tribunal de Contas tem que ser eficiente, o controle tem que ser exercido sobre toda
a administração. Se não temos estrutura e organização para isso, então que se reestruture o Tribunal. É um outro problema. Não é evitar o controle,
é armar o Tribunal, dar-lhe estrutura que lhe per-
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mita realmente controlar o orçamento e os gastos
públicos.
Sou partidário dessa opinião, tenho o meu tribunal ideal no coração, porque nasci no Tribunal,
funcionalmente, estou lá há mais de quarenta
anos, acompanhei toda a sua evolução, sei muito
de sua história e noto que muitas vezes assistimos,
melancolicamente, a prática de um ato irregular
na administração mas sobre o qual não temos
o controle, o que é profundamente lamentável.
Um outro aspecto que eu gostaria de examinar,
que incluímos na atual sugestão, é uma proposta
que vai inovar mas que pretendo justificar, porque
é uma opinião unânime nossa. É a questão de
o Tribunal tomar conhecimento para julgar a nomeação de caráter efetivo para ingresso no Serviço Público. Por quê? Quando se aposentam um
funcionário, a concessão, esse processo de aposentadoria vai ao Tribunal. Ora, se ele se aposentar
vai ao Tribunal sem processo, não a sua admissão, e com um outro aspecto: se o pensionista,
para ter sua pensão julgada legal, tem que mandar
ao Tribunal o seu processo, e ele não tem vinculo
com a administração, nunca pertenceu à pensão
civil, à pensão militar, nunca foi funcionário, essa
pensão não será julgada legal. Mas a admissão
de um servidor não vai ao Tribunal. A proposta
ainda achei que foi um pouco tímida, porque só
se referiu aos órgãos diretos da administração.
Eu incluiria tudo, a direta e a indireta, se coubesse
a mim sugerir. Não sei por que essa distinção,
porque hoje em dia a administração indireta é
maior do que a direta. Dois terços dos gastos
públicos pertencem à administração indireta. Então dá-se um terço ao Tribunal e retiram-se esses
dois terços. Quer dizer, submeteria ao Tribunal
a totalidade das admissões, inclusive vendo-se
o que se passou em vários Estados, onde houve
admissões, realmente ilegais, como tomamos cocimento em extensos noticiários da imprensa. A
forma de coibir é entregar ao Tnbunal o julgamento desses atos quanto à sua legalidade.
Há também um outro aspecto que eu gostaria
de focalizar, a respeito das auditorias. O Tribunal
perdeu o registro prévio mas ganhou uma arma
importantíssima, que são as inspeções. Hoje em
dia o Tribunal não mais espera que venha a ele
o processo. Ele vai à entidade, organiza o processo e chega lá de surpresa. O melhor controle
é aquele exercício de surpresa. É aquele controle
onde o Tribunal decide quando deve controlar.
O controle remoto, o controle que hoje se estabelece, com a prestação de contas pela entidade
apenas um ano depois de encerrado o exercicio,
encontra os fatos já consumados. Muitas vezes
os fatos se superpõem, fatos mais graves se sucedem a fatos menos graves e os de menos importância acabam sendo esquecidos, evidentemente.
É uma lei naturaL Então a arma das inspeções,
que se delegou ao Tribunal em 1967, é poderosíssima. Em 1967 houve uma revolução no Tribunal de Contas porque perdemos esse registro prévio e o posterior, mas ganhamos a inspeção e
o Tribunal faz sua auditoria orçamentária, financeira, patrimonial e hoje até programadas. Ele
examina dentro dos programas.
Existe na administração um pensamento, uma
idéia de que o Tribunal não pode examinar a
utilidade, a conveniência e a oportunidade de uma
despesa. Sou contra isto. É o mérito da despesa.
Se a despesa é inútil,como praticá-Ia? Então esse
aspecto surgiu em 1937, período em que o regi-
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me, como lembram os eminentes Constituintes,
foiautoritário,tendo gerado uma Constituição autoritária, sob o Estado Novo. A Lei Orgânica daquela época vetou ao Tribunal conhecer da utilidade, conveniência ou oportunidade. As posteriores não repetiram isto, mas se mantém por
tradição pnncípio, com o qual não me conformo. Acho que em certos casos exame da utilidade, da convemência e da oportunidade é essencial
para se saber se o dinheiro público foi realmente
bem aplicado.
A meu ver, o controle tem que ser preventivo,
tem que ser concomitante, tem o Tribunal que
estar presente no nomento em que o ato é praticado. E uma reinvidicação muito minha é a de
que retome ao Tribunal a competência para julgar
os contratos, que constituem a fonte por excelência da despesa. Toda despesa vultosa decorre
de um contrato. Antigamente o contrato ia ao
Tribunal para registro. E quando o Tribunal recusava o contrato, havia o recurso ao Congresso
Nacional. Não era instância única, o Tribunal caminhava geminado com o Poder Legislativo. Depois essa exigência suprimiu-se e hoje se manda
que o Tribunal represente ao Congresso, por entender que a despesa, que é a mais importante,
que é a mais vultosa, decorrente de contrato, é
ilegal. Ora - meu Deus - se uma despesa é
ilegal, não há como convalidar essa despesa. O
que é ilegal é ilegalhoje, amanhã, depois de amanhã, a vida toda. Então não se entende a Constituição ao retirar do Tribunal a competência para
julgar os contratos. Deu ao Tribunal um prazo
exíguo, impossível, de trinta dias para que se pronuncie a respeito. Se o prazo decorre e o Congresso não se manifesta, tem-se como insubsistente a impugnação. Se fosse outra a razão de
impugnação, mas se o que se invoca é a ilegalidade, não há como, em trinta dias, transformar
o que é ilegal em legal. É um período muito curto
para essa prescrição, por assim dizer.
São as considerações que eu acho que me
propus a fazer. Agradeço a oportunidade de falar
e me congratular com os Constituintes pelo que
aqui ouvi e muito aprendi. Obrigado a todos.

°

°

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Depois
de ouvirmos as palavras do Ministro Ewald Pinheiro, na sua brilhante exposição em resposta às
arguições feitas pelo ConstituinteJoão Natal,passamos a palavra ao Constituinte Naphtali Alves,
membro eminente desta Subcomissão, parlamentar atuante.
O SR. CONSmUINTE NAPHfAU ALVESSr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Ministros. Inicialmente, gostaria de cumprimentá-lo, Sr. Presidente, peja felicidade que esta Subcomissão, através
do seu comando, através do comando do Sr. Relator, teve ao escolher os nomes das autoridades
que por aqui passaram, que vieram engrandecer
sobremaneira o trabalho que aqui se desenvolveu.
Mas a pergunta e as considerações que eu gostaria de fazer, o meu colega Constituinte Messias
Góis já fez com muita propriedade.
Contudo, gostaria de realçar que hoje a credibilidade do Poder Público está sensível, está em
baixa,exatamente porque faltam mecanismos para o controle e a fiscalização do setor público.
E este art. 72, a meu ver, vem suprir esta deficiência, vem dar ao controle maior eficiência.
Como é sabido, é através das empresas que
o bolo financeiro da União se faz mais presente.

Ele é mais gordo. Essa fatia é a maior parcela.
Então, observo que, mesmo com relação à lisura
da coisa pública, se houvesse fiscalização através
do Município, não seria tão acentuada quanto o
é a necessidade de fiscalização através das estatais. As estatais recebem a maior parcela das finanças e não sofrem nenhum controle, nenhuma
fiscalização da coisa pública. Com referência ao
prefeito de um município, por exemplo, o cidadão,
o contribuinte está mais próximo dele. Ele oferece
informações ao Poder Legislativo com maior facilidade, por meio dos vereadores, num diálogo,
enfim, presta informação mais diretamente. E o
prefeito poderá perder o seu mandato por desvio
do dinheiro público - e realmente deve perder
se desviou. Mas quanto à empresa pública, qual
é a sanção, até hoje, que este País já aplicou,
pelo menos de que tenhamos conhecimento?
Não sabemos. Sabemos, sim, que o déficit público das estatais é muito maior que o déficit dos
Municípios e dos Estados somados. Então, por
intermédio da eficiência desse art, 72, se o Tribunal de Contas conseguir se instrumentar, se aparelhar para cumprir este dispositivo, que, tenho
certeza, será constitucional, porque nós parlamentares o queremos; se o Tribunal conseguir
isto com a lisura e com a isenção que o Tribunal
sempre teve, e com o respeito que ele sempre
teve da sociedade, tenho certeza de que nosso
País ganhará novo rumo no que conceme às finanças públicas.
Era o que tinha a considerar.
O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Agradecemos ao Deputado NaphtaliAlves, que se houve
com muito objetivo em sua manifestação, inclusive na colocação a respeito dos nossos trabalhos.
Queremos, nesta oportunidade em que nos
honra com sua presença o eminente Deputado
Constituinte, velho companheiro e amigo, Adhemar de Barros Filho, passar a palavra a S. Ex"
para tecer algumas considerações sobre o tema
em debate nesta Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Muito obrigado, Sr. Presidente.
De fato, é uma honra estar presente nesta Subcomissão que V. Ex"preside e poder participar das
discussões sobre o Tribunal de Contas da União,
inegavelmente órgão auxiliardo Poder Legislativo.
E V. Ex", velho parlamentar que é, bem conhece
a importância e o papel que exerce este Tribunal.
Srs. Constituintes, Srs. Ministros, Senhoras e
Senhores. llustre Presidente Fernando Gonçalves,
na proposta, que está circulando entre nós, Constituintes, percebo dois aspectos que me chamaram a atenção. Propõe V. Ex", no caput da proposição: "É da competência exclusivado Congresso
Nacional julgar as contas do Governo da União,
exercer controle dos atos da administração pública, com o auxíliodo Tribunal de Contas". Definem
V. Ex-" uma prerrogativa direta do Poder Legislativo. Mas na página 3, curiosamente, num artigo
sem número, § 3°, se lê: "Os Senhores Ministros
serão nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal". Então, eu lembraria a V. Ex" que assim se
mantém viva a dualidade, que quebra a prerrogativa inerente ao Poder Legislativo, de exercer
seu poder fiscalizador, permitindo que o Presidente da República, os Govemadores, a nível de
Estados, O prefeito, a níveldos Conselhos de Con-
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tas Municipais,façam as nomeações dos ilustres
membros dos Tribunais.
Gostaria de ouvir V. Ex" a respeito desse tema,
porque o julgo da maior importância na formulação do novo texto constitucional.
O SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
- Com muito prazer respondo à questão levantada pelo eminente Deputado Constituinte Adhemar de Barros Filho, com o qual tive o prazer
e a honra de conviver no Congresso Nacional.
Realmente V. Ex" tem razão, quando focaliza este
aspecto. A Comissão do Tribunal teve a sensibilidade, com o respaldo do Plenário do Tribunal
de Contas, de transcrever apenas - como disse
o Ministro Hoffmann no início dos trabalhos o artigo da Constituição atual, e colocou embaixo
um asterisco para chamar a atenção. Se V. Ex"
verificar, esse artigo e seus parágrafos reproduzem literalmente o disposto no art. 72, idênticos
aos da atual Constituição Federal. A definição da
forma de organização do Tribunal, bem como
do processo de nomeação e das prerrogativas
de seus Ministros, constituem matéria de natureza
política, cabendo à soberania da Assembléia Nacional Constituinte decidir sobre ela. Nós entendemos que não poderíamos sugerir matéria de ordem política. Deixamos, portanto, à soberania do
Congresso da Constituinte a adoção de tal decisão.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Vejo com alegria que esse parágrafo abre a porta para as eventuais reformas
políticas.
O SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
- Exatamente isto.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - V.Ex"lembrou um pouco do passado, e encontro aqui, também desse mesmo
passado comum, o MinistroHoffmann e o Ministro Ewald, os quais tive o prazer e a alegria de
conhecer em outros tempos e de quem guardo
feliz recordação.
Fiz referência a esse tema, Sr. Presidente, porque sou autor de uma sugestão de norma constitucional que realmente busca trazer, em termos
definitivos, a nomeação, a designação dos membros dos Tribunais de Contas da União,dos Estados e dos Municípios. Essa prerrogativa é por
inteiro do Poder Legislativo; nossa proposta inclusive sugere - e essa matéria será tratada nas
Subcomissões, nas Comissões Temáticas competentes - que os candidatos a membros do
Tribunal de Contas da União, dos Estados e dos
Municípiossejam por meio do voto dos membros
do Poder Legislativo. Os partidos políticos - foi
o instrumento que me ocorreu - fariam perante
as Mesas do Congresso, da Câmara, das Assembléias ou do poder municipal o registro dos candidatos. E estes disputariam o cargo pelo voto. Quer
dizer, é um processo puramente democrático de
escolha dos futuros membros do Tribunal de
Contas. Respeitar-se-ia, evidentemente, o direito
adquirido. Entendo que os atuais titulares devem
permanecer e cumprir seus tempos e prazos, mas
haveria um novo critério de escolha, privativado
Poder Legislativo. Encaminhamos este assunto
ao cenário político porque entendemos que é a
hora e a vez de termos um Poder Legislativo mais
forte, e de retirar do Executivo o atual processo
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de indicação dos membros do Tribunal de Contas
da União, porque, a meu ver, isso poderia criar
um certo grau - sei que não existe, porque conhecemos as qualidades dos ilustres Ministros de constrangimento por terem sido nomeados
e, assim, ficariam a dever qualquer forma de satisfação ao Poder Executivo. Para cortar essa vinculação, fizemos essa proposição.
Era esse o comentário que queria fazer, ao lado
da satisfação e da alegria de ver e de ouvir V.
Ex" neste Plenário.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Agradecemos a intervenção do Constituinte Adhemar
de Barros Filho. Passamos a palavra ao nosso
Relator, para concluir o debate.
O SR. RELATOR (José LuizMaia) - Meu caro
Presidente, João Alves,Sr. Presidente do Tribunal
de Contas, meus companheiros Constituintes,
Srs. Ministros,não tenho dúvidas de que as sugestões trazidas ao Plenário desta Subcomissão pelo
eminente Presidente do Tribunal de Contas e por
seus pares servirão, sem dúvida alguma, para
complementar algum raciocínio por nós já formado a respeito do capítulo do orçamento e da fiscalização.
As palavras do Constituinte Furtado Leite, que
expressou também a sua preocupação com o
fortalecimento do Tribunal de Contas, as advertências feitas pelos Constituintes Messias Góis e
Naphtali Alves, bem como as colocações do
Constituinte Adhemar de Barros Filho, que levantou uma questão objeto de uma interpelação minha - portanto a considero prejudicada - serviram para que nós, conscientes da responsabilidade que temos, procurássemos, com atenção
e cuidado, analisar as sugestões que consideramos da maior valia.
Mas, avaliando a proposta que nos veio do Tribunal, gostaria de chamar a atenção para o primeiro ponto, que considero de grande importância. Quando o Tribunal sugere que algumas
medidas sejam transferidas para a lei complementar, eu pergunto: por que, através de leis complementares e não no próprio corpo da Constituição, definir-se o controle congressual sobre os
atos da administração pública direta e indireta?
A instituição de Comissão Permanente, a nível
bicameral, de orçamento de fiscalização financeira, por exemplo, é uma sugestão nossa. Que
se crie esta comissão e se crie no arcabouço
da Constituição já esse princípio da fiscalização.
Com relação ao parágrafo único do art. 71,
sugerindo, que atribui ao Tribunal de Contas o
poder de normatizar o exercício de controle externo, não seria atribuição do Congresso, inserido
até no Regimento Interno da futura Comissão Permanente? São perguntas que eu gostaria que discutíssemos aqui, a partir da conclusão da minha
explanação.
A outra pergunta que faria é com relação à
nomeação dos ministros, que já foi prejudicada.
Tenho outro ponto, aqui, em tese: "O controle
externo deve ser exercido pelo Tribunal de Contas
sobre permanente acompanhamento do Congresso Nacional, e isso deve ser objeto de definição constitucional. "São pontos que não estão
longe nem do nosso pensamento nem do critério
do próprio Tribunal de Contas. Pretendemos apenas um pequeno ajuste nessa questão natural-

mente com a liberdade, que já tivemos em conversas anteriores, de tratar deste assunto, posteriormente a essa audiência pública, com nossos ministros os quais sem dúvida alguma, têm uma
grande experiência sobre o acompanhamento e
o controle dos gastos públicos.
Portanto, Sr. Presidente, são essas as observações que tenho a fazer. Reservo-me para continuar estudando, em profundidade, com meus pares, as sugestões apresentadas pelo Sr. Ministro
e seus colegas do Tnbunal de Contas, no sentido
de inseri-Ias no parecer final, que pretendemos
apresentar no próximo dia 11.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra o Presidente do Tribunal de Contas da
União,MinistroFernando Gonçalves, para responder às indagações do Relator.
O,SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
- Verifico que o ilustre Relator tem sensibilidade
e conhecimentos para exercer essa importante
tarefa, o que nos tranqüiliza muito. Temos confiança nesta Subcomissão como, e, de resto, no
Congresso Nacional, porque sabemos que aqui
há preocupação especial quanto ao Tribunal de
Contas da União.
Para ser mais objetivo, pediria ao MinistroEwald
Pinheiro, que participou de todos os nossos estudos, inclusive na Bahia, portanto, fora do Tribunal,
que focalizasse mais objetivamente, com maior
precisão este aspecto, visto que S. Ex" dele tem
mais conhecimento. Pediria ao Sr. Presidente que
lhe concedesse a palavra, a fim de que ele responda às questões levantadas pelo eminente Relator.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Tem a
palavra o Ministro Ewald Pinheiro para responder
às indagações do Relator, conforme solicitação
do Presidente do Tribunal de Contas, MinistroFernando Gonçalves.
O SR. MINISTRO EWALD PINHEIRO - O primeiro aspecto é quanto ao parágrafo único do
art. 71 da Constituição, que diz que as normas
para o exercício do controle serão fixadas pelo
Tribunal de Contas, que aplicará aos responsáveis
as sanções previstas em lei. Entendemos que,
nume processo há uma parte processualística,
de execução. Evidentemente a lei traçará o controle. Será definido em nossa Lei Orgânica, que
deverá surgir. Com relação ao processo, caberá
ao Tribunal, como acontece hoje, fixaras normas.
Tanto que, quando se fala nas sanções, a lei deve
prevê-Ias, expressamente. A lei prevê a sanção,
tem de defmir o fato ou o ato passivo de sanção.
Então, esta parte é substantiva e é da competência
do Congresso Nacional. Mas a parte processuaIísticade organizar o processo caberá ao Tribunal.
O sentido do parágrafo é este.
Este o primeiro aspecto.
Qual seria o segundo? Parece-me que foram
três, se não me engano.
O SR. RELATOR (José LuizMaia) - Seria. Por
que através de lei complementar e não no próprio
texto da Constituição?
O SR. MINISTRO EWALD PINHEIRO é o artigo, por obséquio?

Qual

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Sempre
que se deixa isso para a lei complementar, nada
se realiza. É preciso tomar medidas mais objeti-
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vaso Por isso acho que devemos traçar esse princípio na Carta constitucional.
O SR. MINISTRO EWALD PINHElRO- Fala-se
muito, no Brasil, em Comissão sintética ou analítica. Então, ficamos na dúvida: caberia à Constituição disciplinar essa matéria ou uma lei complementar a disciplinaria? A lei complementar é importantíssima. Depois da Constituição, ela é a lei
mais importante, tem quomm especial para aprovação e discussão etc. De maneira que se se entender que não há inconveniente em se alargar
um pouco mais as fronteiras da Constituição, caberia a ela disciplinar o controle externo. Mas o
controle congressual não é assunto nosso, é do
próprio Congresso. Então, entendemos que não
deviamos discipliná-lo, porque há três controles:
o congressual, o externo e o interno. O controle
interno é apenas para ajudar o controle externo.
O externo é o nosso, nós o disciplinamos. Agora,
o controle congressual, que corr-pete ao Congresso, este caberá à Assembléia disciplinar. Quer dizer, foi esta a interpretação que demos ao assunto.
Deferimos ao Congresso uma atribuição que lhe
pertence. E propriamente nossa; é do Congresso
Nacional. Cabe ao Congresso disciplinar o controle congressual.
O SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
- Eu acrescentaria que tivemos a preocupação
de sempre evitar, na nossa sugestão, remeter à
lei.A preocupação do Relator foitambém a nossa.
É a preocupação da Comissão. E para enxugar
a sugestão, como disse o Ministro Ewald, nos
preocupamos em trazer - e o Presidente João
Alvesme recomendou que trouxéssemos - uma
sugestão enxuta, uma sugestão que não extravasasse, que não virasse assim um corpo de lei.
Então, foi essa a orientação da nossa Comissão.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com esta
reunião, encerramos as audiências às entidades
representativas da sociedade. E o fazemos em
muita sorte, porque tivemos aqui o Presidente
e membros do Tribunal de Contas da União, o
órgão mais ligado ao Congresso Nacional, do qual
dependemos para a consecução dos nossos objetivos de fiscalização financeira no País. Sempre
digo que fazemos as leis, mas quem as executa
é o Tribunal de Contas da União. Ele é o nosso
executivo, e sem ele não poderíamos exercer a
nossa missão, a nossa fiscalização, as nossas prerrogativas de fiscalizar os atos do Poder Executivo,
do Poder Judiciário e do próprio Poder Legislativo.
De maneira que nos sentimos muito honrados
com a contribuição que nos trouxe o Tribunal
de Contas da União. Se toda ela não puder ser
aproveitada, tenho certeza de que muitos dos seus
artigos o serão, pelo Relator e pela Subcomissão.
Agradecemos a presença a todos, ao Presidente
Fernando Gonçalves pela atenção e consideração
demonstradas nos últimos oito dias, inclusive na
reunião com os membros do Tribunal.
Queremos marcar uma reunião para apreciar
o anteprojeto apresentado pelo Relator, com o
acolhimento de muitas das proposições apresentadas, com especial atenção para a do Tribunal
de Contas da União. E teremos, na pró-drnasemana, do dia I 1 ;;]0 dia 22. '-'3cW,;': ~~ ,
':"'1
nossa Subcomissão. Primeiro, pJW. j q:Fõ"J-:lt ~L·
cutir o relatório e o projeto apresentados pelo
Relator; segundo, para que os membros da Sub-
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comissão apresentem suas emendas a este anteprojeto, visando à discussão e seu encerramento.
Finalmente, apreciaremos, no dia 22, o trabalho
conclusivo, para que o Relator possa enviá-lo à
Comissão Temática até o dia 25 de maio.
Chamo a atenção dos membros da nossa Subcomissão para o fato de que essa é a fase mais
dificil, mais preocupante, mais ativa dos membros
da nossa Subcomissão, é o período em que vamos formular o trabalho e encaminhá-lo à Comissão Temática, que, por sua vez, o fará, encaminhando à Comissão de Sistematização. Como todos nós somos membros tanto de uma como
de outra Comissão, vamos defender o que fizemos aqui para manter integralmente o trabalho
apresentado, o que, espero, seja por unanimidade
desse órgão técnico.
Agradeço a presença a todos os Srs. Constituintes, membros desta Subcomissão ou não, dos
Srs. Assessores do Tribunal de Contas da União,
da Câmara dos Deputados e nos colocamos à
disposição, até amanhã, para receber sugestões,
por escrito, estudá-Ias e aproveitá-Ias ou não para
o relatório final.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião.
Está encerrada a presente reunião.

8· Reunião Extraorclnária,
realizada em 11 de maio de 1987

NJs onze dias do mês de maio do ano de hum
mil novecentos e oitenta e sete, às 17:00 horas,
reuniu-se a Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, na sala C-2, do Anexo lI, da
Câmara dos Deputados. Presentes os Senhores
Constituintes titulares João Alves, Presidente; Carrel Benevides, Vice-Presidente; José LuizMaia, Relator; Firmo de Castro, Naphtali Alves,Jessé Freire, Flávio Rocha e José Guedes. Estiveram ausentes os senhores Constituintes titulares João Natal,
Carlos De'Carli, João Carlos Bacelar, Lézio Sathler, Márcio Braga, Wilson Campos e Jovanni Masini. Compareceram ainda os senhores Constituintes Sérgio Werneck, Jesus Tajra, Osmundo Rebouças, José Serra e Francisco Dornelles, membros titulares de outras Subcomissões e Comissão. ATA: foi dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, a pedido do Relator, Constituinte
José Luiz Maia, já que foram distribuídas cópias
de todos os membros da Subcomissão; não houve discussão e, colocada em votação, foi ela aprovada, por unanimidade, sem restrição. ORDEM
DO DIA: passando a Ordem do Dia, o Senhor
Presidente, Constituinte João Alves, comunicou
que a presente reunião foi convocada, nos termos
regimentais, para apresentação do Relatório e do
Anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. Em seguida, o Senhor Presidente, Constituinte João Alves, passou a palavra
ao Relator da Subcomissão, Constituinte José
LuizMaia, para que lesse seu Relatório e Anteprojeto. O Senhor Constituinte Furtado Leite, peJa
ordem, solicitou a dispensa da leitura do Relatório,
uma vez que também já foi distribuído aos Senhores Constituintes, ocasião em que o Sr. Presidente
solicitou que fosse lido apenas o Anteprojeto. O
Senhor Relator, Constituinte José Luiz Maia, após
leitura do Anteprojeto, lembrou aos Constituintes
-1';'0 ,. 0r:::.: !"~Jin"'?ntaJ para discussão e apresentação de emendas é Iigido e improrrogável. O
s Góis, então, pela ordem, sugeriu a dilatação

do prazo. O Senhor Constituinte José Serra questionou a omissão regimental, com relação aos
autores das emendas a serem apresentadas. O
Senhor Constituinte Francisco Dornelles sugeriu,
então, que fosse consultado o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, a respeito da
questão levantada, sugestão esta acatada pelo
Presidente, Constituinte João Alves. Pela ordem,
solicitou ainda a palavra o Senhor Constituinte
Jesus Tajra, que teceu considerações acerca da
matéria contida no Anteprojeto. A seguir o Senhor
Relator, Constituinte José Luiz Maia, solicitou a
inserção de elogio nos assentamentos funcionais
dos Assessores e Funcionários do Senado Federal, Assessores e Funcionários da Câmara dos
Deputados, Funcionário da Sudene e Funcionário
do Banco do Nordeste do Brasil S/A, que trabalharam na elaboração do Relatório e do Anteprojeto.
A solicitação foi deferida e aprovada, ficando o
Secretário da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira autorizado a providenciar os
expedientes de praxe, para as seguintes pessoas:
José Carlos Alves dos Santos - Diretor da Subsecretaria de Orçamento do Senado Federal, Acrísío
Pereira de Sá, Paulo Roberto Mendonça Silvério,
Raimundo de Menezes Vieira,Alberto Gomes Santana Carneiro, Frederico da Gama Cabral Filho,
Antônio Cipriano Líra, Nereu Silva Rolim, Carlos
Ricardo Andrade Uma, Gerardo Cezar de Castro
Barreto, Paulo Aurélio Quintel/a, Benedito Vackson Ribeiro, Fábio Alves de Araújo, Tânia Regina
Girardi Alves, Leonei Gomes de Oliveira, Paulo
Cezar Viana Sarres, Flávia Santinoni Vera, Fernando Tavares Sobral, Luiz Vasconcelos - Chefe
da Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, Ângela da Cunha
Barbosa Guedes, Antônio Maria de M. Mesquita,
Gumercindo Valentim, João Pedro Silvério, José
Salomão Jacobina Aires, Marcus Vinicius G. Gomes, Roberto de Medeiros Guimarães Filho, Ogib
Teixeira de Carvalho Filho, Femando Tasso de
Campos Ribeiro, José Cláudio Meira e Antônio
Cláudio Ferreira Uma. A seguir, o Senhor Presidente, Constituinte João Alves, após ouvir o Relator José Luiz Maia, comunicou que a próxima
reunião da Subcomissão será no dia 14-5-87,
quinta-feira, às 10:00 horas, para discussão preliminar do Anteprojeto. A reunião foi gravada por
inteiro e o texto, após apanhamento, tradução
e datilografia passará a fazer parte integrante desta
Ata. Nada mais havendo a tratar, às 18:30 horas,
foi encerrada a reunião e, para constar, eu, Secretário, lavrei a presente Ata, que vai a publicação
e, após lida, discutida e aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Estamos
reunidos para receber o anteprojeto do relatório
do Relator desta Subcomissão. Os trabalhos, como todos sabem, foram exaustivos e, até a última
hora, estão sendo feitas retificações. Dentro de
poucos minutos estará S. Ex' apresentando o seu
trabalho para apreciação dos membros desta
Subcomissão. Vamos aguardar. Suspendo a reunião por 10 minutos. (Pausa.)
O Sr. Relator já se acha em condições de iniciar
a leitura do relatório. Tem a palavra o Relator,
Constituinte José Luiz Maia.
O sr. RELATOR (Jose LUE Maia) - Sr. Presidente João Alves, Srs. Deputados membros desta
Subcomissão, demais autoridades aqui presen-
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tes, quero, cumprindo as formalidades regimentais, apresentar ao Plenário desta Subcomissão
o relatório acompanhado do anteprojeto que me
cabe, na qualidade de Relator, submeter à apreciação desta douta Subcomissão. Quero ressaltar
que ele está sujeito a algumas correções e emendas - é natural- por parte dos Srs. Constituintes
integrantes desta Subcomissão. Portanto, iniciarei
a leitura do relatório.
RELATÓRIO
Na qualidade de Relator da Subcomissão encarregada de elaborar, no Capitulo Do Podei' Legislativo, a Seção relativa a Orçamento e Fiscalização Financeira e Patrimonial, incumbe-nos
apresentar a este egrégio Plenário, com a respectiva sustentação, o anteprojeto do que deva ser
o novo texto constitucional, com a restauração
plena das prerrogativas do Congresso e uma conceituação atualizada do orçamento e de seu sistema de controle.
Inovar para melhor foi a filosofia de nosso trabalho, nesta fase preliminar. Independentemente
das audiências realizadas, como recomenda o Regimento Interno, acautelamo-nos auscultando a
opinião de companheiros, suprapartidariamente,
e todas as idéias recolhidas convergiam sempre
para o mesmo ponto: dotar o Pais de um mecanismo orçamentário e fiscalizador capaz de reduzir as desigualdades sociais e eliminar gradualmente as desconcertantes disparidades regionais.
Coincidentemente, os depoimentos registrados
ao longo das audiências embasavam-se nas mesmas preocupações do pensamento constituinte
dominante. Não houve, assim, qualquer discrepância entre o raciocínio parlamentar, expresso
no grande número de sugestões que nos foram
encaminhadas, e o de quantos aqui compareceram para emprestar contribuição ao nosso trabalho. O consenso, portanto, traçou o caminho
que nos levou à formulação de uma política orçamentária confiável, transparente e propiciadora,
temos certeza, de um equilibrado modelo de desenvolvimento.
Em quase cem anos de República, o Orçamento público no Brasil tem-se apresentado como uma peça hermética, de trânsito muito restrito. A participação legislativa jamais acompanhou
o processo de orçamentação, operando-se, até
quando foi possivel, na apreciação e na apresentação de emendas inteiramente divorciadas de
qualquer plano.
O que se pretende, agora, é acoplar o orçamento ao planejamento de longo, médio e curto
prazos, permitindo, em princípio, que a distribuição dos recursos obedeça a parâmetros realistas
e inteiramente compatibilizados com as necessidades nacionais, a partir das prioridades regionais
aferidas em todos os níveis de governo.
A partir de pressuposto do que nenhum dispêndio poderá ser efetuado sem o respectivo plano,
quer na administração direta quer na indireta e
organismos e entidades a estas vinculados, busca-se não apenas a racionalização das despesas,
mas, acima de tudo, a disciplinação dos investimentos públicos, em sintonia com os verdadeiros
anseios da população brasileira.
O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITEPela ordem, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (João Alves) dem, tem a palavra V. Ex"

Pela or-

e do anteprojeto da Subcomissão do Orçamento
e Fiscalização Financeira.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITEGostaria de fazer uma consulta a V. Ex", aos companheiros desta Subcomissão e especialmente
ao Relator. Indago se o parecer a cuja leitura o
Relator está procedendo já foi distribuido aos Srs.
Constituintes, para que tenham oportunidade de
fazer um exame a respeito da matéria.

O SR. PRESIDENTE(João Alves)- Serão distribuidas cópias a todos os membros da Subcomissão e a todos os Constituintes que se interessarem. Vamos agora ouvir a letura do anteprojeto.

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Com a
devida vênia de V. Ex", Sr. Presidente, gostaria
de explicar ao nobre Constituinte Furtado Leite
que, no momento em que eu passar para a apresentação da proposta do plano de orçamento do
capítulo de fiscalização, estarão nas mãos de V.
Ex'" não só o parecer, mas também as duas propostas. Foram pequenos ajustes que tivemos de
fazer,e, infelizmente,não nos foipossível no início
desta reunião distribuí-los porque algumas falhas
tiveram de ser corrigidas. Mas pediria vênia ao
Constituinte Furtado Leitepara dizerque me comprometo a, antes de terminar a parte de sustentação política do relatório, fazer chegar às mãos
dos companheiros, membros desta Subcomissão, o trabalho por inteiro.
O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITEV. Ex", então, deseja iniciar a leitura do relatório
enquánto os Srs. Constituintes aguardam as cópias?
O SR. RELATOR (José LuizMaia)- Felizmente, acabo de ser informado que o trabalho já está
concluído e ser" distribuído aos Srs. Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITEA minha questão de ordem, Sr. Presidente, era
no sentido de dispensar a leitura do relatório, tendo em vista a distribuição do anexo aos Srs. Parlamentares. Então, o Relator teria o seu tempo de
esclarecimento à Comissão na parte que se relaciona com a emenda e no parecer final. É a colaboração que desejava dar aos nossos trabalhos.
É a questão que coloco à consideração de V.
Ex" para a sua decisão final.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - llustres
membros desta Subcomissão, o Deputado Furtado Leite requer que seja dispensada a leítura do
relatório pelo Sr. Relator, que, além de longo, será
distribuído para todos os membros desta Comissão e para quem mais interessar possa. Assim
sendo, economizariamos tempo e iriamos assistir
ao que vamos ler posteriormente. Pergunto aos
senhores se estão de acordo com a questão de
ordem levantada pelo Deputado Furtado Leite.
Se os senhores estiverem de acordo, queiram
conservar-se como estão. (Pausa.) De acordo. Foi
dispensada a leitura do relatório de V. Ex"
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Então,
Sr. Presidente, farei chegar às mãos dos Srs.
Constituintes, em conformidade com a questão
de ordem levantada pelo nobre Parlamentar Furtado Leite, o relatório da Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITEMuito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) SI'" Secretária que providencie.

Peço à

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Sr. Presidente, passo às mãos de V. Ex"a cópia do relatório

O SR. RELATOR (José LuizMaia) - Sr. Presidente, tenho a impressão de que o nobre Constituinte Furtado Leitesugeriu a suspensão da leitura
do anteprojeto.
O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITEDo relatório.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) relatório, não do anteprojeto.

Sim, do

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Então,
farei a leitura do anteprojeto, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (João Alves) mente.

Exata-

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) derei, então, à leitura do anteprojeto:

Proce-

ANTEPROJETO DOS PLANOSE
ORÇAMENTOS, DA FlS~ÇÃO
FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA
E PATRIMONIAL
l-DOS PLANOSE ORÇAMENTOS

Art. 1° O Poder Executivo estabelecerá planos de longo, médio e curto prazos, aos quais
se subordinarão os planos e orçamentos do setor
público, condicionados à aprovação pelo Congresso Nacional.
§ 1° Os planos e orçamentos deverão ser elaborados levando em conta as macrorregiões geográficas do País e a participaçãoo dos diversos
segmentos políticos e sociais dos vários níveis
de governo.
§ 2° A alocação de recursos deverá obedecer
o critério da proporcionalidade direta à população
e inversa à renda, excluindo-se as despesas com:
a) Segurança e Defesa Nacional;
b) Manutenção dos órgãos federais sediados
no Distrito Federal;
c) Poderes Legislativoe Judiciário; e
d) DívidaPública.
Art. 2° Os orçamentos anuais do setor público compreenderão as estimativas de receita e despesa em base real e explicitarão os objetivos e
metas a alcançar com os recursos alocados.
Parágrafo único. São Orçamentos do setor
público:
a) o Orçamento da União;
b) o Orçamento das Empresas Estatais.
Art. 3° O Orçamento da União compreenderá todas as receitas e despesas relativas aos Poderes e suas entidades que não se enquadrem como
empresas estatais, devendo explicitar custeio, investimento e transações financeiras e transferências.
Parágrafo único. As isenções tributárias, subsídios e incentivos fiscais ou financeiros, que impliquem renúncia da receita ou acréscimo da despesa, integrarão as transações financeiras e transferências.
Art 4° O orçamento das empresas estetais
compreenderá o orçamento de cada uma das
empresas onde o setor público direta ou indiretamente mantenha a maioria do capital acionário,
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devendo explicitar a produção, os investimentos
e as transações financeiras e transferências.
Art. 5° Os orçamentos do setor público proporcionarão elementos para verificara vinculação
com os planos, a eficácia e a eficiência dos agentes.
Art. 6° É vedada a vinculação de receita de
qualquer natureza; salvo a prevista por dispositivo
constitucional.
Art. 7° Nenhuma despesa será realizada ou
obrigação assumida pelo Estado ou entidade da
qual participe, direta ou indiretamente, sem que
conste de orçamento ou créditos adicionais.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto
neste artigo os gastos operacionais das Empresas
Estatais e as transações financeiras a eles inerentes.
Art 8° Os projetos de lei relativos aos planos
de longo e médio prazos e ao orçamento de cada
ano serão enviados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional para votação conjunta das duas
Casas.
Parágrafo único. Durante a fase de tramitação
dos projetos de lei de que trata este artigo, os
ministros de Estado serão convocados a comparecer ao Congresso Nacional ou a qualquer de
suas comissões para prestar esclarecimentos e
sustentar as propostas de suas respectivas pastas.
Art. 9" O Poder Executivo encaminhará ao
Congresso Nacional:
1-juntamente com a mensagem de abertura
dos trabalhos legislatIVos, os indicadores econômicos e sociais, e outros parâmetros para a elaboração da proposta orçamentária, bem como o
plano de distribuição de recursos, conforme disposto em lei complementar, para fíns de aprovação;
11- até três meses antes do início do exercício
financeiro, o projeto de lei orçamentária, ajustado
à manifestação prévia do Poder Legislativo.
Parágrafo único. Na hipótese de não-cumprimento dos prazos estabelecidos neste artigo, caberá à Comissão Mista de que trata o art. 11 a
iniciativa de elaborar o plano de distribuição de
recursos e o projeto de lei orçamentária, observado o disposto no art. 10.
Art. 10. O Congresso Nacional terá quarenta
e cinco dias para se pronunciar sobre o plano
de distribuição de recursos e sessenta dias para
aprovar o projeto de lei orçamentária
*§ 1° Considerar-se-á aprovado o plano de dístnbuição de recursos, na ausência de deliberação,
pelo Congresso Nacional, no prazo fixado no caput deste artigo.
§ 2° A proposta orçamentária será promulgada como lei se até trinta dias antes do encerramento do exercício financeiro o Poder Legislativo
não a devolver para sanção.
Art. 11. Para os fins de que trata esta seção,
o Congresso Nacional instituirá Comissão Mista,
constituída por subcomissões com representação
das Comissões Técnicas Permanentes do Senado
Federal e da Câmara dos 'Deputados.
§ 1° A Comissão Mista a que se refere o caput deste artigo terá caráter permanente, e seus
membros, mandato igual ao das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
§ 2° Somente na Comissão Mista poderão
ser oferecidas emendas aos projetos de lei mencionados no art. 8°
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§ 3° Não serão aceitas emendas ao projeto
de lei orçamentána:
a) incompatíveis com os planos de médio e
curto prazos;
b) que contrariem o plano de distnbuição de
recursos previamente aprovado;
c) sem a indicação das respectivas fontes de
financiamento.
§ 4° O pronunciamento da comissão sobre
as emendas será conclusivo e final se um terço
dos membros do Senado Federal e mais um terço
dos membros da Câmara dos Deputados requererem a votação em plenário de emenda aprovada
ou rejeitada na comissão.
§ 50 O Poder Executivo poderá propor modificação de projeto de lei de que trata este artigo,
enquanto não estiver concluída a votação, na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta.
Art. 12. O Poder Executivo terá o prazo de
cinco dias do recebimento dos autógrafos para
sancionar ou vetar o projeto de lei orçamentária
§ 10 O veto e suas razões serão comunicadas,
em quarenta e oito horas, ao Congresso Nacional,
que terá dez dias para se pronunciar.
§ 2° Os recursos correspondentes à rejeição
parcial da proposta orçamentária ou a veto mantido poderão ser utihzados mediante abertura de
crédito adicional
Art. 13. A lei do orçamento não contará dispositivo estranho à previsão da receita e despesa.
§ 1o Não se inclui na proibição deste artigo
a autorização para operações de crédito por antecipação da receita, o qual deverá liquidar-se no
próprio exercício.
§ 2° As alterações da legislação tributária relativas a hipótese de incidência, bases de cálculo,
alíquotas, sujeitos passivos e modalidades de arrecadação de quaisquer tributos, só serão admitidos
com prévia autorização do Congresso Nacional.
Art 14. Durante a execução orçamentária
são vedadas:
1- a transposição, sem prévia autorização legai, de recursos de uma dotação de crédito orçamentário ou adicional para outra;
Il- a concessão de créditos ilimitados;
Ul- a abertura de crédito especial ou suplementar sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes.
Art 15. Os créditos especiais e suplementares não poderão ter vigência além do exercício
financeiro em que forem autorizados, salvo expressa disposição legal.
Art. 16. A abertura de crédito extraordinário
somente será admitida para atender despesas inprevisíveis e urgentes, decorrentes de guerra, conturbação da ordem interna ou calamidade pública.
Art. 17. O Poder Executivo encaminhará ao
Congresso Nacional, para acompanhamento, relatórios circunstanciados da execução físico-financeira dos planos e orçamentos.
Art. 18. Aplicam-se ao projeto de lei sobre
planos e orçamentos, no que não contrariem o
disposto nesta Seção, as demais normas relativas
à elaboração legislativa.
Art. 19. Após aprovados, planos e orçamentos públicos serão amplamente divulgados pelo
Poder Executivo, de forma resumida e acessível
a toda a sociedade.
Art. 20. É vedada a criação de fundos contábeis e administrativos.

Parágrafo único. Lei complementar estabelecerá prazos e regulará a extinção de todos os
fundos existentes na data da promulgação desta
Constituição.
Art. 21. Os recursos financeiros correspondentes às dotações dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário serão entregues em cotas até
o 10° (décimo) dia de cada trimestre, representando a 4" (quarta) parte da respectiva despesa
total fixada no orçamento anual, inclusive créditos
adicionais.
Art. 22. Lei complementar disporá sobre normas gerais de elaboração, organização, execução
e acompanhamento do planejamento e dos orçamentos públicos em termos reais, inclusive sobre
os prazos de vigência e apresentação dos planos
ao Poder Legislativo.
§ 1° Será assegurado às empresas estatais
regime orçamentário compatível com o desempenho de suas funções e análogo ao das empresas privadas.
§ 2° As disposições estabelecidas neste artigo serão reguladas até 180 (cento e oitenta) dias
após a promulgação desta Constituição
§ 3° O Poder Executivo adotará providências
no sentido de garantir a sua aplicação, a partir
do orçamento para o exercício de 1989.

Il- DA FISCAUZAÇÃO FINANCEIRA,
ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL

Art. 23. A fiscalização fmanceira, orçamentária e patrimonial da União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno de cada Poder,
instituídos por lei
Art. 24. O controle externo será exercido com
o auxilio do Tribunal de Contas da União e compreenderá:
1- a apreciação das contas encaminhadas ao
Congresso Nacional, anualmente, pelo chefe do
Poder Executivo;
Il- o julgamento dos atos e das contas dos
administradores e demais responsáveis por bens
e valores públicos, da administração direta e indireta, inclusive as fundações e as sociedades civis
instituídas ou mantidas pelo Poder Público Federal;
UI-a realização de inspeções e auditorias financeiras, orçamentárias e patrimoniais nos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
N - a fiscalização das entidades supranacionais de cujo capital o poder público participe,
de forma direta ou indireta.
Art. 25. Quem quer que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou, por qualquer forma administre bens e valores públicos ou que estejam
sob a responsabílídae do Estado, disso prestará
contas.
I
Art. 26. O Tribunal de Contas da União dará
parecer prévio, em 60 (sessenta) dias, sobre as
contas que o Chefe do Poder Executivo prestar,
anualmente, ao Congresso Nacional.
Art. 27. O Tribunal de Contas da União, de
ofício ou mediante provocação do Ministério PÚblico ou das auditorias flnanceíras, orçamentárias
e patrímoruars, se verificar a ilegalidade de qualquer ato suscetível de gerar despesa ou variação
patrimonial, inclusive editais, contratos, nomea-:
ções e contratações de pessoal, aposentadoria,
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disponibilidades, transferências para a reserva remunerada, reformas e pensões, deverá:
1- assinar prazo razoável para que o órgão
ou entidade da adminstração pública adote as
providências necessárias ao exato cumprimento
da lei;
Il- sustar, se não atendido, a execução do ato
impugnado.
§ 19 Na hipótese de contrato, a parte que se
considerar prejudicada poderá interpor recurso,
sem efeito suspensivo, ao Congresso Nacional.
§ 2° Se o Congresso Nacional, no prazo de
60 (sessenta) dias, não se pronunciar sobre o
recurso previsto no parágrafo anterior, prevalecerá a decisão do Tribunal de Contas da União.
Art. 28. Verificada a existência de irregularidades ou abusos, o Tribunal de Contas da União
aplicará aos responsáveis as sanções previstas
em lei, que estabelecerá, dentre outras cominação:
1- multa proporcional ao vulto do dano causado ao patromõnio público;
Il- inabilitação para o exercício de função, emprego ou cargo público, inclusive de natureza eletiva, pelo prazo de cinco a quinze anos.
Art. 29. As decisões do Tribunal de Contas
da União de que resulte imputação de débito terão
eficácia de sentença e constitui-se-ão em título
executivo.
Art. 30. O Tribunal de Contas da União prestará à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal as informações que forem solicitadas sobre
a fiscalização financeira, orçamentária e patrimonial, e sobre os resultados das auditorias e inspeções realizadas.
Parágrafo único. O Tribunal comunicará, ainda, para os fins previstos em lei, suas decisões
sobre ilegalidade de despesas e irregularidades
de contas.
Art. 31. Os Ministros do Tribunal de Contas
da União serão nomeados pelo presidente da República, dentre brasíleíros, maiores de 30 (trinta)
e cinco anos, obedecidas as seguintes condições:
1- dois terços, após aprovada a escolha pelo
Congresso Nacional, dentre cidadãos de reputação ilibada e de notórios conhecimentos jurídicos,
econômicos, financeiros ou de administração pública;
11- um terço entre Auditores, indicados pelo
tribunal, segundo os critérios de antigüidade e
de merecimento.
§ 1° Os Ministros terão as mesmas garantias,
prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos
Ministros do Tribunal Federal de Recursos, e s0mente poderão aposentar-se com as vantagens
do cargo, após cinco anos de efetivo exercício.
§ 2° Além de outras atribuições definidas em
lei, os auditores, que têm as mesmas garantias,
prerrogativas e impedimentos dos titulares, substituirão os Ministros em suas faltas e impedimentos.
Art. 32. O exercício do controle externo a cargo do Tribunal de Contas da União será disciplinado em lei de iniciativa desse órgão ou de qualquer das Casas do Congresso Nacional.
Art. 33. O Tribunal de Contas da União, com
sede no Distrito Federal, e quadro próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o território nacional.
§ lo O Tribunal exerce, no que couber, as
atribuições previstas no artigo...(115 da atual
Constituição Federal).
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§ 2° A leidisporá sobre a organização do Tribunal, podendo dividi-Ia em Câmaras e criar delegações ou órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício das suas funções e na descentralização dos
seus trabalhos.
Art. 34. A lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal, dos atos do Poder Executivo, inclusive
os da admmistração indireta,quanto aos aspectos
operacional, dé eficácia, de eficiência, de economicidade e de legitimidade.
Art. 35. Os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário manterão sistema de controle interno,
com a finalidade de:
1- criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle extemo e regularidade
à realização da receita e da despesa;
H- proteger os respectivos ativospatrimoniais;
111 - compatibilizar o fluxo das despesas aos
ingressos realizados;
IV- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem assim dos direitos
e haveres da União;
V- acompanhar a execução dos programas
de trabalho e dos orçamentos;
VI- avaliaros resultados alcançados pelos administradores, inclusive quanto à execução dos
contratos e convênios.
Parágrafo único. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou abuso, darão ciência ao
Tribunal de Contas da União,sob pena de responsabilidade solidária.
Art. 36. As normas estabelecidas nesta Seção
aplicam-se, no que couber, à organização dos
Tribunais de Contas dos Estàdos e do Distrito
Federal e dos Tribunais e Conselhos de Contas
dos Municípios e à fiscalização exercida por esses
órgãos.
Art. 37. O Banco Central do Brasil terá sua
competência, funcionamento e atribuições estabelecidos em lei complementar.
§ 1° O Banco Central do Brasil somente poderá operar com instituições financeiras, sendolhe vedado, porém, a elas outorgar garantia, ou
adquirirtitulos e valores mobiliáriosemitidos pelo
Poder Público, seus organismos ou empresas,
sem a expressa autorização do Congresso Nacional.
§ 2° Nenhum empréstimo ou gasto público
poderá ser financiado com crédito direto ou indireto do Banco Central do Brasil.
Sr. Presidente, é este o anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Feita a
leitura do relatório e do anteprojeto pelo Sr. Relator desta Subcomissão, irá ele à publicação e terá
dois dias para a distribuição dos avulsos aos senhores membros desta Comissão e, como afirmei
anteriormente, a quem mais interessar possa.
Até o dia 14 serão distribuídos os avulsos. A
partir daí teremos cinco dias para a discussão
e apresentação de emendas pelos membros da
Subcomissão ao anteprojeto do Relator. Todos
têm o direito de apresentar emendas ao anteprojeto do orçamento e fiscalizaçãofinanceira desde
que apresentada por membros da Subcomissão
e até substitutivos, sem que isso constitua prioridade sobre o anteprojeto do Relator.
De modo que lembro, também, que os dias
dezesseis e dezessete, sábado e domingo, estão
incluídos nos cinco dias de que dispomos para

discussão e apresentação de emendas. Estarei
à disposição nos dias quinze,dezesseis, dezessete,
dezoito e dezenove e teremos sessão aqui em
nossa Subcomissão às 10 dez horas, diariamente,
para apresentação de emendas e discussão e
apreciação das mesmas.
Encareço a todos o comparecimento, porque
não se poderá tomar deliberação sem a maioria
dos membros da Comissão presentes. Não quero
que venham depois nos acusar de tomarmos decisões sem o quol1lm necessário. Temos de ter
a maioria presente. Aliás, deveria ser a unanimidade, para que os membros da Subcomissão não
se julguem depois prejudicados em seus interesses e não sejam acusados de irresponsáveis por
não terem comparecido à reunião. A nossa responsabilidade nesses cinco dias é muito grande,
porque o que sair daqui não será obra do Sr.
Presidente ou do Sr. Relator, mas de toda a Subcomissão. Portanto, temos uma grande responsabilidade perante o País e o mundo, perante a sociedade brasileira, perante o povo em geral, que
vive e se alimenta de recursos que constam do
Orçamento da União. Este é feito com o dinheiro
do povo brasileiro. Então, temos a obrigação de
dele cuidar como se fosse o interesse do povo
brasileiro. É o Orçamento da República, aquele
de que dispõe a Nação para a distribuição e redistribuição de renda, para ajustar a economia, para
tudo fazer em defesa do regime, em defesa da
República.
Em assim sendo, ficam os Srs. Constituintes
convocados para, de quinze a dezenove deste
mês, comparecerem à esta Casa, à esta Subcomissão, a fim de discutirem e votarem a matéria
em pauta.
Tem a palavra o Deputado Messias Góis.
O SR. CONSmUINTE; MESSIAS GÓiS - Nobre Deputado João Alves, acredito que todos os
senhores membros desta Subcomissão irão debruçar-se sobre o relatório e o anteprojeto oferecidos pelo Relator Constituinte José Luiz Maia.
Entendo que, decorrente deste estudo, cada um
de nós irá tirar conclusões ou apresentar sugestões, em forma de emendas, que irão, certamente,
contribuir para o bom desempenho dos seus trabalhos. Mas acredito que a Subcomissão deveria
ficar em aberto, isto é, convocada para receber
emendas, porque, se formos discutir cada emenda em cada convocação, não vamos chegar a
uma conclusão. Sugeriria a V. Ex", no caso, que
as emendas fossem todas apresentadas até o dia
dezoito, ou dia dezessete, domingo, e então o
Relator teria o domingo e a segunda-feira para
se debruçar sobre cada uma das emendas, dar
o seu parecer individual ou coletivo e apresentar
o substitutivo final para ser objeto de discussão
aqui na Subcomissão. Porque, se pudermos apresentá-las a cada reunião, apresento duas, três
emendas, cada um apresenta uma, e nunca chegaremos a uma conclusão. Não sei se didaticamente ficaria definidoque poderíamos apresentar
emendas até o dia dezesseis, sábado. O Relator,
de posse dessas emendas, perderia o fim de semana - mais um fim de semana - poderia
até requisitar alguns membros da Subcomissão
para estudar cada uma das emendas para ver
da possibilidade de compatibilizá-las com o anteprojeto oferecido e submetê-las à discussão.
Então, poderíamos até fechar de certo modo
os olhos ao Regimento da Constituinte, quando
dizque "não pode haver reunião da Comissão...,"
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convocando para às 17,30h, mas obrigando o
pessoal a chegar aqui às 14 (quatorze) horas,
quando poderíamos ir até meia-noite, discutindo
todo esse material que será oferecido ao Relator.
No dia vinte,pela manhã, S. Ex" poderlajá entregar
o trabalho ao Presidente da Comissão Geral.
O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Respondendo à intervenção de V. Ex", esclareço que o
Regimento diz cinco dias para discussão e apresentação de emendas pelos membros da Subcomissão.
Quanto ao recebimento de emendas, não é
atribuição do Presidente. mas do Relator Todos
os Srs. Deputados podem-se dirigir ao Relator.
É S. Ex' que se dirige ao Presidente quanto às
emendas. Pode ser na Subcomissão ou fora dela.
É a critério eleV. Ex'
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Permita-me, Sr. Presidente. O Relatoracolhe a sugestão
do Deputado Messias, e a Secretaria da Subcomissão estará aberta permanentemente para sugestões ou emendas supressivas, enfim,as sugestões que os nobres Constituintes puderem apresentar. Sem problema nenhum, estaremos dispostos a aceitar isto.
Sr. Presidente, queria aproveitar a oportunidade
para pedir a inserção em ata de um agradecimento do Relator à Assessoria do Senado e da
Câmara, que muito contribuíram para que chegássemos a este trabalho. E não só isto: estamos
fazendo uma relação das pessoas que conosco
contribuíram. Pedimos a V. Ex' que determinasse
a inserção em ata deste agradecimento pessoal
do Relator àqueles que colaboraram conosco.
O SR.PRESIDENTE (João Alves) - Será registrado.
O SR. CONSmUINTE MESSIAS GÓiS - S6
para complementar, continuo dizendo que o Regimento foi feito de um jeito, mas vai ser impraticável, porque posso apresentar ao Presidente
João Alves uma emenda a partir de hoje, apresentar emenda no dia 14, em hipótese, modificando o art. 35, e a minha emenda é discutida
e julgada aqui. Depois vem o Constituinte Feres
Nader e apresenta, no dia 19, outra emenda ao
art. 35, alterando apenas duas palavras. Vamos
repisar o mesmo assunto, quando acho que o
prático seria recebermos todas as emendas, para
que pudéssemos ter uma visão global.Aquiloque
não chocar, estuda-se, se chocar, dá uma subemenda, não sei.
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Mas é
o caso de perguntar: numa só reunião poder-se-ia
discutir tudo isso?
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓiS - Só
no dia 19 passarei aqui até meia-noite, até 1 (uma)
hora da manhã, 6 (seis) horas do dia seguinte,
porque fomos eleitospara fazeruma Constituição,
e nossa obrigação não é ficar em casa assistindo
à televisão. E:. virmos todos para cá, no dia 19,
e assumirmos com responsabilidade - é chato
dizerisso - o nosso mandato. E é a última oportunidade que vamos ter. Nós que fomos excluídos
da Comissão de Sistematização: vamos esperar
só pelo nosso pronunciamento, em plenário,para
estudar em conjunto uma pequena parte da Constituição. E acho que não seria demais exigir dos
Constituinte que, no dia 19, deixassem pai, mãe,
filho, sobrinho, neto e televisão - novela e tudo
- e viessem para cá estudar o dia todo. Aqui
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temos restaurante, um serviço de água e café
muito bom, e acho que poderíamos fazer esse
sacrifício à Nação.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - V. Ex"está
querendo um dia, e eu estou querendo cinco,
porque ficarei de plantão aqui, a partir do dia
14 até o dia 19. Não sairei da Comissão. Agora,
se a Comissão deliberar e entende que as emendas devem ser apresentadas pelo Relator para
discussão apenas no último dia 19, nada tenho
a opor. Presido a decisão de V. Ex" Pergunto,
então, de acordo com a sugestão feita pelo Constituinte Messias Góis, se devemos estipular cinco
dias para a apresentação de emendas ao Relator,
e apenas o dia 19 para a sua discussão, aprovação
ou rejeição, ou devemos ter outras sessões antes
disso para melhor estudarmos o assunto em conjunto? Porque, assim, vamos fazer a coisa isoladamente, enquanto que, se houver uma ou duas
sessões, faremos tudo em conjunto Amim pouco
importa que seja feito diariamente ou apenas no
dia 19. A Comissão tem maioria e pode deliberar
sobre isso. Submeto, então, à Comissão, a proposta do Constituinte Messias Góis, segundo a
qual as emendas serão apresentadas diretamente
ao Relator. Durante cinco dias, ele as estudará,
só no último dia 19 será feita a discussão nesse
plenário. Os Srs. Constituintes que concordam
com a proposta queiram conservar-se como se
acham. (Pausa.) Aprovada.
Com a palavra o Constituinte Furtado Leite.
O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE Sr. Presidente, quero apenas consultar V. Ex" Essas emendas são privativas apenas dos membros
desta Subcomissão?
O SR PRESIDENTE (João Alves) - Exatamente. São privativas dos membros da Subcomissão.
O CONSTITUINTE FURTADO LEITE deliberado de acordo com o Regimento?

Está

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - O prazo
para os outros já se encerrou. Quando chegar
à Comissão Temática, é outro assunto. Lá, a autoridade de todos; aqui, dos membros da Subcomissão. Na Comissão Temática, o assunto poderá
ser alterado.
O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE -

Se o Presidente me permite uma intromissão,
acho que esta é uma questão muito importante.
O Regimento não deixa claro se as emendas a
serem feitas agora estão restritas aos membros
da Subcomissão, da Comissão Temática ou ao
conjunto da Constituinte, porque ele diz o seguinte:
"O anteprojeto será distribuído em avulsos
aos demais membros da Subcomissão para,
no prazo de cinco dias seguintes, destinados
à sua discussão, receber emendas"

É só isto. Mas aqui não explicita se essas emendas estão restritas aos membros da Subcomissão,
aos membros da Comissão ou aos membros da
Constituinte. Acho que é uma questão não esclarecida que deveria ser resolvida.
O SR. PRESIDENTE (João Alves)-A consulta
de V. Ex" é dirigida a quem? Ao Presidente da
Comissão?
O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE Acho que seria importante que o Presidente da

Comissão Temática desse a sua interpretação,
além do Presidente da Subcomissão e, eventualmente, que se faça uma consulta à Mesa. Eu
até, pessoalmente, tenho preparado emendas sobre relatórios de outras Subcomissões. Havia-me
sido comunicado informalmente por membros
da Mesa que isto seria possível. Mas acho que
este assunto terá de ser melhor esclarecido. Acho
que a dúvida do Sr. Constituinte Furtado Leite
é muito pertinente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Presidente
da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento
e Finanças) - Entendo, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, que a sistemática a ser estabelecida vai
ser comum para todas as Comissões e Subcomissões. De modo que prefenria, em vez de tomar
uma decisão, que ouvissemos a Presidência da
Assembléia Nacional Constituinte, para que possamos saber qual vai ser o procedimento adotado,
porque ele será comum a todas as Comissões
e Subcomissões. E, nesse prazo de 24 horas, ou
até amanhã, comunicaremos a decisão do Sr.
Presidente da Subcomissão, que a indicará aos
seus membros.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Na oportuna intervenção do Presidente da Comissão Temática, que congrega as três Subcomissões, tem
S. Ex" toda a razão em formular uma consulta,
porque não será uma resposta dada a uma só
Subcomissão, mas às três. Vamos aguardar, amanhã, o encaminhamento dessa solicitação ao Presídente da Constituinte, e a resposta será distribuída aos membros desta Subcomissão e das
outras duas que fazem parte da Comissão do
Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, tão
bem dirigida pelo digno Constituinte Francisco
Domelles
Tem a palavra o Constituinte Jesus Tajra.
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Não
faço parte desta Subcomissão e não sei, inclusive,
se terei oportunidade de estar aqui na hora de
discutir - embora eu não tenha direito de voto
- o anteprojeto apresentado pelo ilustre Relator,
que poderá até coincidir com a reunião também
da minha Subcomissão. Mas gostaria de fazer
duas observações rápidas. Não obstante o trabalho de fôlego apresentado pelo companheiro e
amigo José LuizMaia, pareceu-me, da leitura rápida que foi desenvolvendo à qual nós acompanhamos aqui, que há muita matéria posta, muitos
artigos e dispositivos que poderiam muito bem
ser contidos na lei ordinária e até no Regimento.
Abordo o assunto como um alerta, para que se
procure condensar o trabalho que aqui está feito,
eliminando certas coisas e transmitindo-as para
a legislação comum. O Banco Central, por exemplo, está referido aqui expressamente, e pareceme que não seria adequado que assim fosse, pelo
fato de que estaremos aqui erigindo em instituto
constitucional, um banco órgão do Poder Executivo. Talvez pudéssemos falar em algum órgão
competente, sem fazer referência a nomes, para
dar mais flexibilidade a alterações cabiveis, porque
amanhã pode não ser mais o Banco Central, e
evitaria emendas, modificações de ordem constitucional. Se estamos pretendendo que esta Constituição tenha caráter permanente e não se transforme em colcha de retalhos, com tantas emendas que pretendem apresentar, seria melhor que
a referência ao Banco Central fosse mudada para
o órgão encarregado da administração financeira
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do País, sem citar especificamente o nome do
Banco Central
Eram estas as duas colocações que gostaria
de fazer como contribuição da minha parte.
O SR. PRESIDENTE (João Alves)- O assunto
será objeto de discussão de emendas no anteprojeto e V. Ex' terá oportunidade de levantar suas
questões. AqUI, não podemos alterar nada do que
já está feito. Podemos fazê-lo através da discussão
na Cormssão.
Entendo também que as colocações de V. Ex"
têm inteira procedência, só que não cabe nesta
reunião decidir sobre o problema.
O SR. RELATOR (José Serra) - Sr. Presidente,
a observação do nobre Constituinte Jesus Tajra
foi feita com relação a esses dois pontos.
O Relator tem a função específica de coletar
idéias. Quase todas as propostas que nos chegaram aqui faziam alusão ao Banco Central. É evidente que existem muitas matérias sobre o assunto mas há uma compatibilização ainda a ser feita
com o Relatório da Comissão Temática. E aí está
traçado um esboço de que se pretende incluir.
Esse ajuste poderá ser feito no próprio plenário
da Comissão Temática depois da compatibilização com as respectivas Subcomissões; enfim,
acredito que essas coisas serão ajustadas no tempo certo.
Agora, com relação ao problema do Banco
Central, quase todas as propostas que nos chegaram às mãos traziam essas observações. E creio
que a função do Relator é acolher aquelas propostas que lhe parecem válidas, e esta eu acolhi como
válida. Deverá ser objeto de discussão e, quem
sabe, de alteração ou de retirada do próprio texto
por maioria do Plenário dessa Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE JESUS TAJRA - Não
se trata de retirar do texto, mas de citar o nome:
Banco Central. Seria esta a observação.
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) discussão de mérito.

Isso é

O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Várias
Constituíções do mundo falam que têm Banco
Central; a Constituição fala em Banco Central.
Mas, enfatizo que continuo à disposição dos
senhores membros desta Comissão, durante os
cinco dias, segundo o Regimento, para discussão
do assunto. Temos um entrosamento aqui e devemos tê-lo principalmente com os relatores. O Relator da Comissão Temática é muito interessado,
muito preocupado, patriota, competente, correto,
digno e, interessadíssimo. Espero que façamos
um trabalho respeitável com repercussão internacional e nacional para futuro do Brasil.
É necessário, todavia, que nos lembremos de
que a Constituição deve ter poucos artigos; não
pode ter 300, 400 artigos; deve ter um número
em tomo de 200. Temos de dizer sim ou não
a isto ou àquilo e deixar com a lei ordinária, com
a lei complementar, a disciplina dessas matérias,
a sua regulamentação, porque uma Constituição
não comporta todos esses pensamentos. Há um
interesse geral para que se discipline o máximo
possível tudo isso, mas não caberá fazê-lo na
Constituição. Se esta Subcomissão apresentar
trinta ou quarenta artigos, a outra Subcomissão
mais vinte ou trinta, sairão da Comissão Temática
sessenta ou oitenta artigos; eles vão obrigatoriamente cortar muitos deles, o que não fica bem
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para todos nós. Felizmente, temos dois relatores
competentes e conscientes dessa responsabilidade. O Presidente da Comissão também é um
homem altamente qualificado;ninguém mais responsável e melhor do que ele para dirigira Grande
Comissão, a fim de que possamos realizar um
trabalho digno de todos nós.
Tem a palavra o nobre Constituinte.
O SR. RELATOR (José Serra) - Queria pedir
a V. Ex' que fosse convocada uma reunião com
os membros desta Subcorrussão, antes mesmo
das propostas, para tentarmos discutir - uma
espécie de bate-bola na expressão normal - o
anteprojeto. Quero colocar-me inteiramente à disposição quanto a esse aspecto. Isso serviria até
para que os companheiros pudessem perceber
melhor cada artigo, a intenção das propostas que
aqui foram feitas e, quem sabe, aprimorarmos
o documento, suprimindo falhas ou ampliando-o.
Vai depender muito da vontade do Plenário desta
Subcomissão.
Portanto, Sr. Presidente, proponho que seja
convocada uma reunião com este objetivo.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Poderiamos marcar a reunião para o dia da dístnbuíção
dos avulsos, dia 14, quarta-feira, às 17 horas, que
é um dia conveniente para todos.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS- Teríamos então oportunidade de estudar, com o
grupo dos conhecedores de matéria orçamentária
e planejamento deste País, sugestões visando a
aprimorar o trabalho. Não estou dizendo que o
trabalho esteja ruim, pelo contrário, está ótimo,
mas acho que, se temos um bom e podemos
chegar ao ótimo... porque depois evitaremos até
maior trabalho para o Constituinte José Serra.
Então, seria pedir-lhes que estudassem com
firmeza e com dedicação total as matérias até
quinta-feira, porque aí já teremos a crítica de
quem falou aqui, que entende também de orçamento, para tentarmos aprimorar o trabalho do
Relator.E também iríamos ouvir outros setores.
Poderíamos reunir-nos aqui na quinta-feira à
noite. Seria uma pré-discussão do que vai ocorrer
no dia 19. Acho que isso já levaria o Relator a
ter uma visão do que a Subcomissão quer, porque
quem quiser estudar terá que fazê-lo até quinta-feira.
O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Nós não
temos mais maioria na Subcomissão para decidir
sobre a matéria. Não seria justo que se decidisse
só com a opinião de dois ou três Constituintes.
Seria interessante que este assunto fosse levado
à maioria para ser decidido, porque é a maioria
que deve comparecer para discutir.
O SR. CONSmUINTE MESSIAS GÓiS - Se
for assim, nenhuma decisão de hoje à tarde valeu,
porque, infelizmente,de vinte e três membros da
Subcomissão, se V. Ex' se der ao luxo de contar,
talvez não encontre sete.
O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Convocamos esta reunião para ouvir o Relator e não
para decidir nada. Ouvimos o Relator proceder
à leitura do relatório.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓiS Constituinte João Alves, vamos ser práticos. V
Ex' é baiano e é prático. Vamos trabalhar. Com
quem quer trabalhar? Quem não quer e deu o

nome apenas para aparecer no cuniculum vitae...

O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Mas nós
temos responsabilidade. Não podemos decidir
com minoria.
O SR.CONSTITUINTE MESSIAS GÓiS-Convocaremos a Subcomissão para uma reunião onde poderemos decidir.Se não existirmaioria, teremos que ter a humildade de comunicar ao Presidente da Comissão Temática que, infelizmente,
apresentamos uma proposta de parecer, vistoque
a Subcomissão, em sua maioria, não se reuniu.
O Presidente Dornelles, certamente, a receberá
como contribuição para o trabalho do Deputado
José Serra.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Para evitar
que se entre em choque com muitos deputados,
convocação uma reunião para quinta-feira, às 10
horas da manhã.
Esgotado o assunto objeto desta reunião, declaro-a encerrada.
9' Reunião Ordinária, realizada
em 14 de maio de 1987
Aos 14 (quatorze) dias do mês de maio do
ano de 1987 (hum mil e novecentos e oitenta
e sete), às 10:00 horas, reuniu-se a Subcomissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira, na sala
C-2, do Anexo 11. da Câmara dos Deputados. Presentes os Senhores Constituintes titulares João
Alves, Presidente; José Luiz Maia, Relator; Firmo
de Castro, José Guedes, Naphtali Alves, Flávio
Rocha, Furtado Leite.Jessé Freire, Messias Góis,
Feres Nader e Fábio Raunheitti.Estiveram ausentes os Senhores Constituintes titulares Carrel Benevides e João Natal, Vice-Presidentes,Carlos De
Carlí, João Carlos Bacelar, Lézio Sathler, Wilson
Campos e Jovanni Masiru. ATA: Foi dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, a pedido do
Relator, Constituinte José LuizMaia,já que foram
distribuídas cópias a todos os membros da Subcomissão; não houve discussão e, colocada em
votação, foi ela aprovada, sem restrição. ORDEM
DO DIA: passando a Ordem do Dia, o Senhor
Presidente, Constituinte João Alves, nos termos
regimentais, comunicou que a presente reunião
foi convocada para discussão preliminar do anteprojeto e para discussão e apresentação de emendas a ele propostas. Aseguir, o Senhor Presidente,
concedeu a palavra ao Relator, Constituinte José
Luiz Maia, que informou de sua disposição de
acolher todas as emendas que venham aperfeiçoar o seu trabalho, já que ele foi elaborado com
base nas sugestões apresentadas pelos senhores
constituintes. Usaram da palavra, também, para
questionar a exigi.lidade dos prazos regimentais,
bem como para comentar o anteprojeto da Subcomissão, os Senhores Constituintes Messias
Góis, José Guedes, Fábio Raunheitti e Firmo de
Castro, além dos Senhores Jessé Freire e Furtado
Leite que apresentaram emendas, por escrito, ao
anteprojeto do Relator José LuizMaia.Em seguida, o Senhor Presidente, Constituinte João Alves,
insistindo no comparecimento efetivo dos membros da Subcomissão às reuniões, convocou para
os dias 18-5, às 17:00 horas, 19-5, às 10:00 horas,
20-5, às 10:00 e 17:00 horas reuniões para discussão do anteprojeto, discussão e recebimento de
emendas, apresentação e votação do parecer do
relator e de sua redação final. A reunião foi grava-
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da por inteiro e o texto, após apanhamento, tradução e datilografiapassará a fazer parte integrante
desta Ata. Nada mais havendo a tratar, às ] 2:00
horas, foi encerrada a reunião e, para constar,
eu, Benício Mendes Teixeira, Secretário, lavrei a
presente Ata, que vai a publicação e, após lida,
discutida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presídente.
O SR. PRESIDENTE(João Alves)- Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira. Esta reunião foi convocada, nos termos do Regimento, para distribuição dos avulsos
sobre o Relatórioe o anteprojeto do Relator desta
Subcomissão apresentados no dia 11. De forma
que já estamos em pleno período de discussão
da matéria.
O SR. RELATOR (José LuizMaia)- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (João Alves)- O Relator,
naturalmente, tem o privilégio de falar em primeiro lugar, para dirimir dúvidas e discernir seu Relatório.
O SR. RELATOR (José LuizMaia)- Esclareço
aos meus Pares desta Subcomissão que apresentei um anteprojeto e não quero ter a pretensão
ou a vaidade de dizer que ele esteja pronto e
acabado, mesmo porque será submetido ao douto julgamento de cada um dos nossos colegas.
E quero dizer sinceramente aos meus Pares e
a V. Ex', Sr. Presidente, que estou pronto para
receber todas as emendas que visem a contribuir
para melhorar a qualidade desse trabalho.
Quero, preliminarmente, dizera todos os membros desta Comissão que gostaria de, antes C1e
encerrar o meu parecer, que será encaminhado
à Comissão de Sistematização, ter uma conversa,
até mesmo informal, com os Srs. Constituintes,
no sentido de acertarmos diretrizesque permitam
que esta Subcomissão realmente apresente um
trabalho final da maior qualidade.
Esclareço também que nesse trabalho leveiem
consideração as sugestões de vários Srs. Constituintes. Foram trezentas e tantas emendas encaminhadas ao Plenário. Algumas delas de alguns
companheiros, por atraso ou por terem sido encaminhadas a outras Subcomissões que não a de
Orçamento e Fiscalização Financeira, chegaraln
aqui depois da apresentação desse trabalho ao
Plenário. Sugerimos, inclusive, aos nobres Parlamentares que não tiveram suas emendas ou sugestões examinadas pelo Relator que as apresentem no Plenário - emendas modificativas,
supressivas ou contributivas - para que esse anteprojeto realmente atenda aos anseios da Nação
no que se refere aos planos de orçamentos e
à fiscalização financeira e patrimonial.
São essas as observações que gostaria de fazer
preliminarmente, colocando-me inteiramente à
disposição dos companheiros, para - como disse no dia em que sugeri ao Sr. Presidente a convocação desta reunião - um bate-papo sobre o
trabalho apresentado.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Pediria
ao Sr. Secretário que anotasse essas palavras do
Relator e as transmitisse aos Srs, Constituintes
que aqui não compareceram, a fim de que depois
não digam que não tiveram todas as oportunidades e todos os meios para que colaborassem,
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influíssem, modificassem, alterassem e manifestassem seu desejo pessoal, político, regional, estadual, nacional, enfim, para que participassem ativamente dos trabalhos. De modo que é interessante que sejam distribuídas as atas com essas
palavras do Relator, a fim de que fique consignado
que houve, da parte de S. Ex", todas as chances
para que se fizesse um trabalho conjunto.
Todos têm o direito de opinar - e devem opinar - contrariamente, favoravelmente, conforme
o caso. Tenho o meu conceito, o meu pensamento a respeito de tudo isso e rnanífestá-lo-eí
na oportunidade em que se discutir o Relatório
final. De maneira que é interessante que o Sr.
Secretário comunique, através de ata, a todos os
Constituintes a disposição do Relator, o seu desejo
de receber colaboração de qualquer ordem, pois
o que lhe interessa é que todos participem diretamente desse trabalho e não que nos deixem assim, trabalhando com apenas cinco ou seis Constituintes.

o SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Pedína
que fosse acrescentado à recomendação do Sr.
Presidente que me encontro à disposição não só
na Subcomissão, como também no meu Gabinete e na minha própria casa. O meu interesse
é fazer um trabalho de acordo com a expressa
vontade da maioria desta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Quero
também lembrar que deve ser comunicado aos
Srs. Constituintes membros desta Subcomissão
que manteremos plantão para recebimento de
emendas de segunda a sexta-feira, até as 21 horas. No sábado e no domingo o plantão, se necessário, será determinado pelo Presidente Isso farei,
se constatar a necessidade, através de comunicação direta com os Srs. Parlamentares.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓiS - Sr.
Presidente, qual o último dia reservado para a
apresentação de sugestões? A partir de hoje até
quando?
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Até o dia
19, às 10 horas, quando teremos ~ reumão prelimmar para apreciar o Relatório. E o último dia.
Às 17:30 horas encerramos.
O SR. CONSmUINTE MESSIAS GÓIS Presidente, gostaria de fazer uma proposta.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (João Alves)-Aliás, interrompendo V. Ex', já temos aqui a pauta.
O SR CONSTITUINTE MESSIAS GÓiS Companheiro Presidente, a intenção detodos nós
é produzirmos algo duradouro, fazermos com que
o trabalho do Relator reflita o pensamento de todos os Constituintes da Subcomissão. Ora, pelos
prazos regimentais, teremos de entregar à Comissão Temática o trabalho final no dia 25. É o prazo
último. Ocorre que eu e diveros companheiros,
por razões pessoais, teremos de nos deslocar até
os nossos Estados neste fim de semana para
cumprir compromissos inadiáveis. O não-cumprimento poderá acarretar penalidades. Então, estávamos sugerindo ao Relator - e ele previamente aceitou a sugestão que fiz, secundado pelo
Constituinte José Freire e por outros -que, como
temos uma certa folga para a apresentação do
parecer ao Relatório final à Comissão Temática
no dia 25, quem pudesse apresentar emendas
agora ou até segunda-feira poderia fazê-lo, e seria
Ptimo porque o Relator já iria estudando e, se

necessário, na quarta-feira, para a apresentação
do restante das emendas para, sem querer usurpar a posição do Relator, ajudá-lo a elaborar
um novo parecer, ou um novo relatório para ser
discutido preliminarmente nos dias 21 e 22 e,
afinal, no dia 23, aprová-lo. Creio que esta sugestão não alteraria o esquena de trabalho e, sim,
ajudaria o Relator, mesmo porque como políticos
não somos experts em todos os assuntos aqui
tratados. Devemos, então, pedir assessoria a pessoas mais sábias que nós. Devemos ter a mesma
humildade de Winston Churchíll, Quando lhe perguntaram qual o segredo de ser ele um grande
estadista, respondeu. "Eu soube cercar-me por
homens mais inteligentes mais competentes que
eu."
Deveríamos começar a apresentar as emendas
e sugestões ao Relator. Nos dias 19 e 20, auxiliando-o nessa tarefa hercúlea elaboraríamos o relatório final. E partiríamos para a discussão dele nos
dias 21, 22 e 23 ou 24, última oportunidade que
teremos de nos reunir como subcomissão; depois, só teremos condições de formar o espírito
de corpo para lutar junto à Comissão Temática
na defesa das nossas idéias.
Erao que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Ouvi a
sugestão do nobre Constituinte Messias Góis. T0davía, nos termos regimentais, temos de cumprir
a agenda. O último prazo para a apresentação
da redação final do anteprojeto do Relator é dia
20 de maio. Os outros são para ele prepará-lo
e encaminhá-lo à Comissão. E que os trabalhos
são feitos por funcionários, que não podem executá-Ias apenas em vinte e quatro horas, eles têm
o prazo de setenta e duas horas para fazê-los.
Teremos, então, no dia 18, segunda-feira às 10
horas da manhã, uma reunião para discussão e
recebimento de emendas ao anteprojeto. De hoje
até esse dia tudo isso pode ser elaborado.
No dia 19 de maio, às 10 horas da manhã,
será encerrada a discussão do anteprojeto.
No dia 20 de maio, às 10 horas, haverá a apresentação e a votação do parecer do Relator. Daí
em diante não serão recebidas mais emendas.
A única coisa que se poderá receber nesse dia
é o voto em separado: o Constituinte que não
estiver de acordo com o relatório poderá apresentar voto em separado. O prazo para oferecimento de emendas encerra-se no dia 19 de maio,
conforme o Regimento. E, no dia 20 de maio,
às 17 horas, haverá a apresentação da redação
final do anteprojeto pelo Relator.
Não podemos fugir ao que determina o Regimento. Se concessões houver, será de parte do
Relator, é um problema dele. Eu, como Presidente, tenho de cumprir o regimento da Assembléia Nacional Constituinte.
Hoje, estamos reunidos para discutir essas matérias.
Tem a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) -Sr. Presidente, parece-me que o prazo para apresentação
de emendas- e entendo que a discussão é exatamente sobre essas alterações e sugestões que
devem ser incluídas ou não ao texto, dependendo
da aprovação, terminaria no dia 19.
Quero dizer aos Srs. Parlamentares que a minha
disposição é acatar todas as propostas de emenda
dentro desse prazo regimental. Parece-me que
a partir daí eu teria até o dia 22 para apresentar
o anteprojetojá alterado com essas modificações,
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com as emendas que forem apresentadas; discutir, apreciar todas as sugestões que vierem, modificativas ou contributivas ao relatório fmal desta
Subcomissão, que seria discutido e aprovado pelo
Plenário desta Subcomissão
Quero conceder a todos os companheiros a
oportunidade de, com mais tempo e dentro de
todos a liberdade possível, aparesentarern sua
emendas. E peço aos que puderem encaminhálas o mais rapidamente possível que o façam,
pois para mim será melhor, porque poderei analisá-Ias uma a uma.
De sorte que estou dando oportunidade a todos
e pedimos a coli!boração de cada um, inclusive
na redação final.E necessário trocar idéias ajustar
o trabalho ao pensamento da Subcomissão. Não
quero que ele seja um trabalho meu; quero que
seja um trabalho da Subcomissão, com a participação de todos.
Quero, pois, colocar-me inteiramente à disposição de todos os campanheíros. O dia 19 é prazo
fatal para receber emendas, não precisa haver
reunião nesse dia. Quero que todos me dêem
uma ajuda. É um trabalho de manga de camisa,
sem paletó.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ GUEDES - Sr.
Relator, gostaria de fazer algumas consrderaçôes.
Em primeiro lugar, o § 2°, do art. 1° já justificou
todo o nosso trabalho nesta Subcomissão. É certo
que a Constituição não terá toda extensão que
pretendiamos. Vamos ter, naturalmente, de suplementá-Ia com leis complementares, ordinárias
etc. Mas queria também ouvir o raciocínio de V.
Ex' quanto ao prazo para aprovação, pelo Congresso, do orçamento e também do plano de
distribuição de recursos. Parece que V. Ex"coloca
o prazo de sessenta e quarenta e cinco dias, respectivamente.
O SR. RELATOR (José LuizMaia) - Quarenta
e cinco dias para a discussão da proposta do
plano plurianual do governo e sessenta dias para
aprovação da proposta do orçamento.
O SR. CÓNSTITUINTEJOSÉ GUEDES - V.
Ex' não acha esse prazo muito exíguo? Atua/mente temos mais tempo do que esses sessenta
dias. Gostaria de conhecer a opinião de V. Ex-,
porque pode ser mais útil do que uma extensão,
como pretendíamos. Achamos que deveríamos
ter quatro, cinco ou seis meses para uma análise.
O SR. RELATOR (José LUIZ Maia) - É exatamente por isso que estamos pedindo, inclusive,
a presença dos nossos companheiros nesta Subcomissão; para tentarmos fazer esse ajustamento,
discutindo caso a caso. Estamos aqui exatamente
abertos para acolher todas as sugestões, discutir
item por item. Não queremos absolutamente a
propriedade do relatório.
O SR. CONSmUINTE JOSÉ GUEDES - Talvez o raciocínío de V. Ex" seja muito útil e devamos
abnr mão daquilo que pensamos.
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Há até
sugestões no sentido de se reduzir esse prazo,
o que acho um verdadeiro absurdo. Como o Congresso participará da discussão e da negociação
desse plano com o Poder Executivo, acho que
teremos tempo suficiente para fazer isso nesse
período.
O SR. CONSmUlNTE JOSÉ GUEDES -Isso I
estaria restrito a uma Comissão.
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o SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Não; a
composição dessa comissão é outra matéria para
a qual, também, já há algumas sugestões modificativas quanto à formação dessa comissão. E temos de analisá-Ias, porque algumas delas procedem. A idéia é a formação de urna comissão
mista que tenha a participação pelo menos dos
presidentes das comissões temáticas do Congresso - Câmara e Senado - como forma de ampliar essa discussão; e que cada Ministro faça
a sustentação da sua proposta de trabalho junto
às comissões permanentes. Há, na Casa, para
cada Ministério, uma comissão: Agricultura; Indústria e Comércio; Ciência e Tecnologia e assim
sucessivamente. Segundo a conveniência, o Ministro poderia ser convocado para participar da
discussão dentro da comissão técnica de sua área
e, aprovada aquela sugestão, ou a proposta de
trabalho do Ministro, esta seria encaminhada
àquela comissão mista. Não se quer dar a essa
comissão mista um poder excepcional, mas sim
que todas as comissões técnicas tenham o direito
de participar da discussão.
O SR.CONSmUINTEJOSÉ GUEDES-Penso que temos de dar bastante liberdade para aquele Parlamentar que não venha a pertencer a essa
comissão mista. Parece-me que V. Ex" prevê que
as emendas s6 poderão ser apresentadas na comissão mista. Mas elas podem chegar ao Plenário,
se houver apoio de um certo número de Parlamentares, o que seria muito útil.
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Certo,
e evidentemente se permitirmos a aprovação de
emenda do orçamento em plenário. Há a experiência do nosso Presidente João Alves,que participou, no passado, de uma constituinte onde se
apresentaram mais de setenta mil emendas, e
foram aproveitadas vinte mil. Isso inviabiliza qualquer proposta de trabalho. Acho que no momento
em que os Parlamentares participam da discussão
dos planos de metas do Governo e se adequa
o orçamento dentro daqueles planos de metas,
alterações têm de ser negociadas com o Governo
dentro da própria comissão, com o objetivo de
não inviabilizar também a administração pública.
O SR. CONSmUINTE JOSÉ GUEDES-Mas
foi dada abertura para que haja participação, desde que com o apoiamento.
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Perfeitamente. Isso é tranqüilo.
O SR. CONSmUINTE JOSÉ GUEDES - Outra dúvida: li no texto de V. Ex" que há liberdade
na formação de Tribunais e Conselhos de Contas
Municipais,sem restrição quanto à população.
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Não; a
intenção, na realidade, não foi essa. Já existem
Conselhos de Contas em todos os Estados da
Federação. Talvez, por uma questão de infidelidade de redação - e por isso precisa ser melhorada e aprimorada - haja esse entendimento.
Não queremos, absolutamente, estabelecer obrigatoriedade para que os municípios criem Conselhos de Contas. Já estamos tentando corrigir essa
redação.
O SR. PRESIDENTEJOSÉ GUEDES estou criticando mas, sim, elogiando.

Não

O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Certo.
Mas também não podemos absolutamente obri-

gar os municípios a criarem Conselhos de Contas.
Isso é até um problema de quebra do princípio
da autonomia municipal.
O SR. CONSmUINTEJOSÉ GUEDES - Entendo que sem as limitações da Constituição atual
e do anteprojeto AffonsoArinos fica muito melhor.
Damos a liberdade para a formação: se for do
interesse, tudo bem; se não for...
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Com a
palavra o nobre Constituinte Jessé Freire.
O SR. CONSmUINTE JESSÉ FREIRE- Sr.
Presidente, Sr. Relator, gostaria de discutir com
os companheiros desta Subcomissão as emendas que pessoalmente tive oportunidade de apresentar ao Sr. Relator, Constituinte José LuizMaia.
Antes de tudo, gostaria de parabenizá-lo pelo
trabalho no anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.
Aproveito a oportunidade para levar à consideração dos companheiros alguns adendos, com
o intuito exclusivo de agilizar e melhorar o anteprojeto do nobre Relator, que considero muito
bom.
Primeiramente, meu caro Relator- estou com
o seu anteprojeto em mão - quanto ao art. 1°,
§ 2°, gostaria de dizer que, pela primeira vez, no
Brasil, se busca solucionar o problema do Nordeste e também dos Estados, das regiões Nordeste e Centro-Oeste, com a obrigatoriedade de
que o Orçamento da União seja aplicado de acordo com a população, inversamente proporcional
à renda per capita das respectivas regiões. Logicamente, isentando desse cálculo as despesas
com segurança, defesa nacional, manutenção de
órgãos sediados no Distrito Federal, Poderes Legislativoe Judiciário e também com a dívidapública. No mais, considero obrigação da União procurar promover o desenvolvimento das regiões mais
carentes.
Tenho certeza de que nisso iremos contar com
a compreensão dos companheiros das demais
regiões. O Nordeste, como bem colocou o Relator
aqui, num quadro, tem uma renda per caplta
pouco acima de seiscentos dólares, em relação
aos quase doze mil dólares da região Sudeste.
Temos aí uma distância realmente incomensurável entre a realidade do Nordeste e a do CentroSul do País. Por isso, gostaria de acrescentar à
proposta do Relator, onde diz que "a colocação
de recursos deverá obedecer o critério da proporcionalidade direta. à população, inversa à renda",
logo após a palavra "renda", a expressão "per
caplta". Pode no futuro, haver um outro entendimento do que seja renda. Então, gostaria de deixar
isso bem claro: que fosse renda per caplta, a
fim de ficar caracterizada, na minha opinião, a
melhor forma estatística de se mensurar a pobreza, as dificuldades e as desigualdades entre as
regiões.
Gostaria de acrescentar essa expressão e que
isso fosse aplicado em cada Unidade da Federação. Minha proposta, então, seria pela seguinte
redação: ",.inversa a renda per capita de cada
Unidade da Federação", excluindo-se as despesas
que já acabei de citar e que constam do anteprojeto do Relator. Isso tem o intuito de impedir que
o Governo Federal, a União tenha possibilidade
de discriminar este ou aquele Estado, tendo em
vista uma análise de região por região. Um exemplo muito claro: vamos supor que, diante do que
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está exposto neste anteprojeto, a região Nordeste
tenha direito a 30% (trinta por cento) do Orçamento da União. Muito bem. Se não for especificado que esses recursos serão divididosde acordo com esses critérios, entre as Unidades da Federação, poderá haver uma discriminação por
parte do Governo Federal em favor de um Estado
maior, um Estado que tenha, naquela oportunidade, vamos dizer, uma maior presença junto ao
partido no poder, em detrimento dos demais Estados, principalmente os pequenos, como é o caso
do que represento aqui.
Era essa a minha proposta a esse respeito. Já
tive oportunidade de encaminhá-Ia à Secretaria
da Subcomissão.
Há também uma outra proposta que gostana
que fosse levada em consideração pelos companheiros: no último artigo, o anteprojeto do Relator,
que trata da fiscalização financeira e do controle
- o art. 37 - diz que "o Banco Central do Brasil
terá sua competência, funcionamento e atribuições estabelecidas em lei complementar".
Fiz um estudo específico sobre isso. Todos sabemos que a grande causa da inflação no Brasil,
hoje, é o déficit público, a emissão de moeda
sem controle. Quando o Governo encaminha projeto de lei ao Congresso Nacional para que possa
emitir moeda e conseqüentemente aumentar a
sua capacidade de endividamento, quase sempre
ele o faz apenas para o Congresso homologar:
o Governo gasta antes e pede depois. Então, o
Congresso Nacional vê-se diante de um fato consumado e, ou permite que o Governo emita moeda ou títulos públicos, ou há um caos generalizado
e inadimplência totaI em todo o País.
A minha intenção é que sejam dadas ao Banco
Central do Brasil independência e autonomia como o órgão responsável pelo controle monetário
do Brasil, e, por conseguinte, de todas as Unidades da Federação, buscando uma fórmula de organizar o déficit público, porque, se o Governo
manda um orçamento para o Congresso Nacional, ele tem de cumprir aquele orçamento. O não
cumprimento daquele orçamento já é uma excrescência. Estamos ai,até hoje, Deus sabe como,
às custas da miséria e da fome do povo, sofrendo
as conseqúências desta inflação que devora tudo
e todos.
É importante tomar o exemplo dos Estados
Unidos da América, cujo Banco Central, o Federal Reserve Slstem, exerce um papel fundamentaI no controle do endividamento monetário
do País, o que seria fundamental para o Brasil,
logicamente adaptado à nossa realidade, à nossa
cultura.
Proponho que o art. 37, do anteprojeto do Relator, tenha a seguinte redação:
"O Banco Central do Brasil, como órgão
independente e autônomo, é o responsável
pelo controle rnonetérío.
§ 1c O Banco Central do Brasil somente
poderá. operar com instituições financeiras,
sendo-lhe vedado,' porém, outorgar a elas garantia ou adquirir títulos de valores mobiliános emitidos pelo Poder Público, seus organismos ou empresas, sem expressa autonzação do Congresso Nacional."
Aliás, seria uma repetição do anteprojeto do
Relator. Mais adiante, no § 2°, peço que se inclua
o que realmente já está no anteprojeto do Relator,
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ou seja, "nenhum empréstimo ou gasto público
poderá ser financiado com crédito direto ou indireto do Banco Central do Brasil".
Criaríamos o art. 38, que daria ao Presidente
da República, mediante lista tríplice, à escolha
do Congresso Nacional, o poder de indicar o Presidente e os membros da Diretoriado Banco Central do Brasil, que seriam nomeados para mandatos de cinco anos para o Presidente e seis ou
sete anos para os membros da Diretoria, conforme disposto em lei complementar que cuidará
de sua organização e especificação de suas atribuições.
E o parágrafo único: "o Presidente e Diretores
do Banco Central somente podem ser destituídos
por decisão do Supremo Tribunal Federal, mediante representação do Procurador-Geral da República ou por decisão do Congresso Nacional,
mediante proposta de dois terços dos membros
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados".
Srs. Constituintes, o intuito desta proposta é
dar, como já disse no início deste relato, independência ao Banco Central do Brasil, tendo seus
membros mandato próprio, livrede pressões, um
mandato que será outorgado pelo Presidente da
República mediante uma lista tríplice apresentada
pelo Congresso Nacional. Então, teríamos os futuros dirigentes do Banco Central do Brasil com
a independência necessária para executar uma
política monetária que venha ao encontro dos
interesses do Brasil. E a intenção, ao altemar os
mandatos dos respectivos diretores, seria a de
dar continuidade à política monetária então implementada pelo Banco, e, como não poderia deixar
de ser, o Banco Central do Brasil não teria um
poder supremo, total e absoluto. O Supremo Tribunal Federal, através do Procurador-Geral da República, poderia destituir seu Presidente ou Diretores, tendo em vista que teriam um mandato a
ser cumprido. E o Congresso Nacional - mediante o apoiamento de dois terços dos seus
membros, poderia também, destituir os membros
da Diretoria do Banco Central do Brasil.
Pediria aos companheiros a análise desta proposta que considero importantíssima para que
tenhamos no Brasil o controle da política monetária.
Também, diz a seguinte sugestão, Sr. Presidente: após o art. 22 e seu § 2", do anteprojeto
do Relator, que se crie um artigo com a seguinte
redação:
"A emissão de moeda, bem como as operações de resgate e de colocação de títulos
do Tesouro Nacional relativas à amortização
de empréstimos internos não previstas no
orçamento anual dependem de autorização
do Poder Legislativo"- como já ocorre hoje" - mediante proposta do Banco Central
do Brasil."
Ora, sendo dada ao Banco Central do Brasil
a independência e autonomia que estamos propondo através dessas emendas, ele terá a obrigação de encaminhar essa proposta ao Congresso
Nacional, porque terá a responsabilidade do controle da política monetária. E o Congresso Nacional, assim, terá a participação legítima e necessária. Mas o encaminhamento da proposta será
feito pelo Banco Central do Brasil, que terá responsabilidade, autonomia e independência necessária para fazê-lo.

Sobre a fiscalização e o controle do orçamento,
nada mais tenho a dizer. Tenho outras propostas
que gostaria de expor depois se ouvir o Relator
sobre os temas que tratam da política monetária
O SR. PRESIDENTE(João Alves)- V. Ex"formule por escrito a sua proposta de emenda e
encaminhe à Presidência para ser apreciada. Já
lida, o Relator as apreciará.
O SR. CONSmUlNTE JESSÉ FREIRE - Perfeito;já o fIZ na primeira reunião.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - A Casa
já tomou conhecimento do condicionamento de
suas propostas, e o Relator emitirá seu parecer
Não é da minha competência, mas me parece
que as propostas de V. Ex" seriam objeto de lei
ordinária ou complementar, a maior parte delas,
devido à extensão da matéria constitucional. Mas
o Relator poderá aproveitá-Ias na proporção que
o espaço permitir.
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Com a
devida vênia do Presidente, e ante as ponderações
e as preocupações, que são válidas, do nobre
Constituinte Jessé Freire, entendemos que o capítulo que diz respeito à ação do Banco Central
do Brasil deve ser devolvido à Subcomissão do
Sistema Financeiro, ou algo nesse sentido. Pelo
que tomei conhecimento nas discussões ou na
conversa que tive com alguns membros daquela
Subcomissão, essa matéria está sendo disciplinada pela Comissão do Sistema Financeiro. Entretanto, depois da análise de todas as emendas
sugeridas pelo nobre Constituinte Jessé Freire,
e no que couber ser aproveitado, este Relator tomará a inteira liberdade de díscutí-la, inclusive
mais detalhadamente, com seu autor. Mas me
parece que o capítulo que se refere ao Banco
Central do Brasil é assunto que deve ser remetido
à Comissão do Sistema Financeiro.
O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE- Logicamente o problema da política financeira tem
relação com essa Subcomissão, mas a minha
proposta consiste na fiscalização, que é tema da
nossa Subcomissão. Quer dizer, uma outra regulamentação pode ser acoplada a essa, com proposta da Subcomissão do Sistema Financeiro.
Mas as minhas emendas têm o sentido de fiscalizar e controlar a política monetária.
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Perfeito.
E asseguro a V. Ex" que quero pessoalmente, com
a minha assessoria e com outros companheiros,
discutir todos os itens da proposta, que consideramos absolutamente válidos.
O SR.CONSmUINTEJESSÉ FREIRE- Gostaria de entrar agora na área da fiscalização fínanceira que trata do Tnbunal de Contas da União.
A proposta do Projeto Constituição Affonso Arinos tem, no seu bojo, a mudança do nome Tribunal da União para Tribunal Federal de Contas.
Por conseguinte, esta é também a minha proposta: onde se lê: "Tribunal de Contas da União",
leia-se "Tribunal Federal de Contas".
Mais adiante, faço uma proposta relacionada
ao art. 31, que foi esboçado pelo Relator, no sentido de modificar a nomeação dos Ministros do
Tribunal de Contas. A minha proposta é no sentido de que o Tribunal Federal de Contas, que
iriaentão substituir o Tribunal de Contas da União,
órgão auxiliar do Congresso Nacional, seja composto de cidadãos de notório saber jurídíco, de

Junho de 1987

finanças ou economia, maiores de 35 anos, aprovados em concurso público específico de provas
e títulos, com as prerrogativas de Ministros do
Supremo Tribunal Federal, com organização e
functonamento previstos em lei complementar,
que aproveitará a estrutura do Tribunal de Contas
da União e respeitará o exercício vitalíciodos seus
atuais membros. Exercerá a fiscalização financeira, orçamentária e operacional sobre os atos da
Administração Pública e apuração das responsabilidades de seus agentes.
Os demais artigos são continuidade do anteprojeto do Relator
A minha proposta Visa, mais uma vez, à independência e à autonomia dos organismos que
fiscalizam as atividades do Govemo Federal. Todos sabemos que o País tem sido vítima de escândalos financeiros em toda parte, especialmente
nas empresas estatais. Isso já foi dito pelo Relator
no seu anteprojeto. Acho fundamental que os
membros do Tribunal Federal de Contas tenham
a independência e a autonomia necessária, através de concurso público e de critérios objetivos
- e não subjetivos -, para que esses senhores
tenham condições, então, de, com autoridade,
com vigilância, com total independência, exercer
suas funções. Não quero dizer absolutamente que
atualmente isso não exista; acredito que sim, mas
apenas, com toda a certeza, é através do concurso
público que conseguiremos uma maior nitidez
da atuação do Tribunal Federal de Contas e de
seus membros.
Era o que tinha a dizer e gostaria de ouvir o
Sr. Relator.
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Inicialmente, estamos acabando de receber as sugestões do nobre Constituinte Jessé Freire. Vamonos debruçar analisando-as, e conversar com V.
Ex" francamente, para, na medida do possível,
tentar incorporá-Ias naquilo que for pertinente.
Aliás, não quero dizer que suas sugestões sejam
impertinentes, mas é um direito que temos de
submetê-Ias também, posteriormente, à discussão do Plenário desta douta Subcomissão. Saiba
V. Ex" que vamos dar toda a atenção possível
às propostas encaminhadas por V. Ex" a esta Subcomissão.
O SR. CONSmUlNTEJESSÉ FREIRE- Muito obrigado, Sr. Relator. Mais uma vez, apenas
voltando ao aspecto do Banco Central do Brasil,
o Sr. Presidente disse a respeito do caráter, segundo ele, ordinário das minhas emendas. Concordo
em que, teoricamente, seria interessante que pudéssemos enxugar a Constituição ao máximo
possível. Mas determinados aspectos da cultura
nacional impedem que isso seja feito.Todos sabemos que temos, hoje, um Banco Central do Brasil
desprestigiado, sem força e sem controle, enfim,
um organismo totalmente homologatório do Poder Executivo. Por pressões políticas e diversas,
o Banco Central do Brasil é forçado a ter uma
política realmente muito expancionista na área
da política monetária. E é necessário, para que
o monstro da inflação seja alijado de uma vez
por todas do processo da vida nacional, que haja
esse controle, que haja essa independência. Senão, vamos ficar à mercê de pacotes, de propostas
de 80% do aumento de preços em relação a OTN,
congelamentos, etc, rumo ao caos. Por isso, acho
necessário, no momento atual da vida política
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nacional, que seja incluída esta emenda, que visa
a organizar e a controlar a política monetária.
Na verdade, se o Govemo agisse com mais
seriedade, não seria necessário formular esse tipo
de proposta, porque no próprio Orçamento da
União isso já deveria estar incluído e sendo cumprido. Sabemos que o Orçamento da União, que
o Govemo enviou ao Congresso Nacional, não
representa sequer um terço das despesas efetivadas pelo Govemo. Os outros dois terços compreendem a despesa executada pela administração indireta e pela política monetária. Diante desse quadro, vejo o caráter constitucional da independência e da autonomia do Banco Central do
Brasil como controlador da política monetária.

eletivolá dentro - terá autonomia suficiente, sob
a fiscalização do Congresso Nacional, para corrigir a política econômica e financeira deste Pais.

Quanto às sugestões de V. Ex", por exemplo,
em relação ao Tribunal de Contas da União, fui,
praticamente, o autor desse artigo que aqui está.
De imediato, já temos um acordo vitalício, que
será mantido. Com a aposentadoria dos membros
atuais, teríamos de fazer concurso para substituir
cada um que fosse saindo. Acho que isso se toma
impraticável. Entendo que em nenhum Tribunal
Superior deste País - e o Tribunal de Contas
da União é um Tribunal Superior - há concurso
público. Sempre há uma promoção, há um chamamento de advogados, por-exemplo, que comO SR.PRESIDENTE(JoãoAlves)-Parabenizo põem um quinto ou um terço do tribunal; ou
o Constituinte Jessé Freire pela louvável preocuum promotor público, um promotor de justiça,
pação com a matéria.
um juizfederal que é elevado. Enfim, os Tribunais
Concedo a palavra ao Constituinte Messias Superiores sempre foram objeto de nomeação
Góis.
final, eu diria, de nomeação eletiva, no sentido
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS - Sr. de elevar, ou por critérios políticos, ou de mereciPresidente João Alves, é louvável o interesse do mento, alguém que se destacou em algum setor.
Constituinte .Jessé Freire em relação à legislação Mas tive a preocupação de dar vez também àqueque trata do Banco Central, porque será inovadora les que trabalham lá no Tribunal de Contas da
em termos constitucionais. Anossa Subcomissão União, quando, com a permissão do Relator, aceiingressou em uma matéria não pertinente a ela, tei uma idéia de pessoas que trabalharam ou tramas isso é válido, como colaboração. Entendo balham em órgãos de controle de contas, no senque, na Comissão Temática, o assunto será trata- tido de dar a vez aos auditores do Tribunal se não me engano, são quatro auditores, hoje,
do pela Subcomissão própria.
Tenho aqui um relatório preliminar da Subco- no Tribunal de Contas da União - chamando-os
missão do Sistema Financeiro, onde o Relator, e dando condições constitucionais a que um terço
destes elementos, que são concursados, funcioConstituinte Femando Gasparian, trata, se não
nários
de carreira, que vivem o dia-a-dia do Tribume engano em vários artigos, da competência
que se quer dar, constitucionalmente, ao Banco nal de Contas, fossem elevados do quadro de
Central. E dentre eles, um diz da preocupação carreira ao cargo de Ministro.Entendo que essa
de V. Ex': emitir moedas e títulos de crédito, que permissão em termos constitucionais, de dar aos
constitui responsabilidade para a execução da po- auditores essa perspectiva de elevação - a Minislítica monetária; executar a programação mone- tro do Tribunal de Contas, já atende ao anseio
tária; controlar as operações de câmbio; executar da comunidade do Tribunal de Contas. Quanto
o serviço do meio circulante; exercer a fiscalização ao outro critério, entendo - e vou dar a minha
das instituições financeiras; dispor normas sobre visão política do caso - que o concurso não
a execução da política monetária de crédito e é a melhor forma de seleção. Vamos à hipõtese
de que a sociedade tenha mandado para o Conde câmbio, e assim por diante.
Então, acho válido que os membros desta Sub- gresso Nacional, como, aliás, já contribuiu divercomissão colaborem, porque, no final, o Relator sas vezes com elementos de bom esclarecimento,
da Comissão Temática terá mais subsídios para pessoas entendidas, que querem servir à Pátria,
trabalhar. Mas também é matéria que está sendo que vêem que podem dar uma contribuição maior
tratada com uma profundidade talvez até maior em outros órgãos da Administração. Tivemos
na Subcomissão do Sistema Financeiro. Entendo aqui parlamentares que saíram para o Supremo
que o Banco Central deva ser um órgão de certo Tribunal, para o Tribunal de Contas da União,
modo autônomo dentro do Poder Executivo,para enfim, parlamentares que foram escolhidos para
não termos o dissabor de assistir ao Diretor da outras funções. No meu modesto entender, acho
Dívida Pública tomar dinheiro a 45% ao mês, a que devemos continuar dando oportunidade aos
1,5% ao dia, ativando, ainda mais, o processo dois segmentos, tanto aos dos funcionários de
inflacionário.Entendo que o Presidente do Banco carreira, no caso os auditores, quanto aos da sociedade de modo geral.
Central e sua equipe devem ter autonomia para
O Presidente da República, com a aprovação
dizer não. Acho que, nesta República, muitas pessoas estão precisando dizer não. Há muitas pes- do Congresso Nacional, pode escolher alguém
soas dizendo sim, quando precisavam dizer não. de destaque. Por exemplo, o Presidente Nacional
Então, a independência do Banco Central é funda- do Conselho de Contadores, que se destaca na
mentaI. É uma preocupação não apenas sua, vida nacional pela sua seriedade ou liderança, mas
Constituinte Jessé Freire, mas de toda a Assem- que não vai submeter-se a um concurso a nível
bléia Nacional Constituinte. Por onde se passa, nacional para uma vaga. Seria até impraticável.
ouve-se Deputados e Senadores reclamando con- Então, o Presidente da República, ouvido o Contra o descalabro em que se encontra o Sistema gresso Nacional, poderia premiar a classe dos
Financeiro Nacional. Só um órgão independente contadores, dos advogados, dos economistas e
- com mandato certo de Presidente, indepen- até dos engenheiros, porque o Tribunal de Contas
dente do Presidente da República e do Presidente está precisando de engenheiros, também, para
do Congresso Nacional, independente da vontade realizar várias obras. Deveriam levar aquele que
de quem quer que seja, exercendo um mandato se destaca no setor a exercer com brilhantismo
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uma função pública. Este é o meu modesto entender.
Peço permissão a V. Ex" para discordar deste
entendimento sobre concurso público. Acho que
teríamos condições de atender aos dois segmentos. Daríamos liberdade à classe política para interferir na composição do Tribunal e, também,
liberdade e o direito a funcionários do mais alto
gabarito - como o são os auditores do Tribunal
de Contas da União - de virem a ser Ministros
necessariamente, pela renova de um terço do Colegiado.
Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alves)- Continua
franqueada a palavra.
O SR. CONSTITUINTE FÁBIO RAUNHEnTlPeço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) palavra o Deputado Fábio Raunheitti.

Com a

O SR. CONSTITUINTE FÁBIORAUNHEnTIEstamos observando que há uma preocupação
constante e um relacionamento muito grande entre a situação atual que viveo Brasile a elaboração
da nova Lei Constitucional. É preciso que nos
distanciemos um pouco desta preocupação, porque não viveremos eternamente neste estado calamitoso por que a Nação brasileira vem atravessando. É preciso que pensemos mais alto e olhemos a situação por outro ângulo. O que se observa é que cada Constituinte vem descendo a minúncias. Se assim continuarmos, teremos uma
Constituição talvez do tamanho de uma Bíblia.
Devemos procurar uma fórmula mais sintética
para encontrarmos uma solução. Em alguns artigos podemos condensar muita coisa e deixar para
as leis ordinárias essas sutis condições que, realmente, se tomam necessárias.
Mas a observação que queria fazer neste instante é a que se relaciona ao art. 29. Aqui diz que
"as decisões do Tribunal de Contas da União que
resultem em imputação de débito terão eficácia
de sentença e constituir-se-ão em titulo executivo".
Muito bem, achamos que, sendo o Tribunal
de Contas da União um órgão auxiliar,esta Constituição só deveria existir após a homologação do
Poder Legislativo, porque senão podemos encontrar uma série de títulos executivos sem maior
exame e que poderão constituir até forma de perseguição política ou de outra coisa qualquer. Deveriamos acrescentar que o Congresso dever-seia manifestar em um sistema homologatório desta
conclusão do Tribunal.
Era o que eu tinha a sugerir.
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Queria
informar ao nobre Deputado que cabe recurso
ao Congresso Nacional, que deverá manifestar-se.
O SR. PRESIDENTE(João Alves)- Obrigado
aV.Ex'
Continua franqueada a palavra.
O SR. CONSTITUINTE MESSIAS GÓIS- Está
no § 2° do art. 27: "Se o Congresso Nacional,
em um prazo de 60 dias, não se pronunciar sobre
recursos previstos no parágrafo anterior, prevalecerá a decisão do Tribunal de Contas da União".
Então, necessariamente, Sr. Presidente, nós, do
Congresso Nacional,ao tomarmos conhecimento
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deste recurso, teremos de nos pronunciar, caso
contrário, quem decidirá é o Tribunal de Contas,
Então, qualquer membro da sociedade cívn que
se sentir prejudicado pelo Tribunal de Contas vai
ter de acionar o Congresso. E acionar o Congresso como? Através de um Parlamentar que
terá de ir à tribuna e, perante a sociedade, exigir
ao Presidente do Congresso Nacional que aquela
matéria entre em pauta, sofrendo também a responsabilidade o Presidente. Acho que ai há um
controle, um sistema de pesos e contrapesos.
O SR. RElATOR (José Luiz Maia) - De qualquer forma, ficará difícil, será igual ao recurso
extraordinário, que interpomos e nunca conseguimos que seja reconhecido.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Quero
louvar as palavras do nobre Constituinte quando
iniciou, ao dizer que estamos legislando para o
Brasil de amanhã e é de se presumir que, com
esta atribuição que está sendo dada ao Congresso, com o fortalecimento do Congresso Nacional,
nós, que o integramos ou os que vierem a integrar
a Casa, naturalmente teremos maior responsabilidade com 05 nossos trabalhos legislativos. f.J,
então, há que se preservar o direito que têm 05
administradores públicos de corrigirem suas falhas. A impunidade neste País é lamentável.
Com a palavra o Deputado Jessé Freire.
O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE- Sr.
Presidente, gostaria de, sem de maneira alguma
ser inoportuno, falar ao nosso colega Messias Góis
a pertinência dos temas do Banco Central do Brasil com relação à nossa Subcomissão. Sem dúvida alguma, o mecanismo de operação do Banco
Central do Brasil deve estar, se for o caso acho que esse mecanismo deveria ser previsto
através de leis ordinárias ou complementares dentro da área do sistema fmanceiro de que trata
a outra Subcomissão. Mas abordei o aspecto do
controle. E a nossa Subcomissão trata do capítulo
de fiscalização financeira - ou seja, o controle,
a fiscalização devem ser exercidos pelo Banco
Central do Brasil. E sugeri a forma de nomeação
dos membros do Banco Central do Brasil e como
seria executada, no caso, a sua destituição. Acho
que o assunto é totalmente pertinente à nossa
Subcomissão, que é de fiscalização financeira,
deixando para a Comissão do Sistema Financeiro
a especificação e a legislação sobre o mecanismo
de atuação do Banco Central do Brasil.
Era isto que gostaria de deixar claro, para que
não percamos a oportunidade de executar esse
controle da politica monetária nacional.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Esclarecido o pensamento do nobre Constituinte .Jessé
Freire, continua franqueada a palavra a quem dela
quiser fazer uso.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jessé
Freire.
O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE Obrigado, Sr. Presidente. Segundo o nosso Regimento Interno, parece-me que temos um quoIUm mínimo para a votação de propostas.
O SR. PRESIDENTE(João Alves)- Correto.
O SR. CONSTITUINTE JESSÉ FREIRE- Sei
que V.Ex", com muita insistência, tem convocado
05 membros da Subcomissão para que aqui se
façam presentes. Mas pediria que, por intermédio

da Secretaria, fosse mais uma vez reiterada a importância de 05 Constituintes estarem aqui presentes no mais tardar no dia 19, que será o último
dia do prazo, para que possamos então, depois
de entendimentos com o Relator, ter o quorum
minimo para a aprovação, se for necessária, de
emendas a determinados artigos. Era isto que
gostaria de enfatizar a V. Ex"
O SR. PRESIDENTE(João Alves)- Agradeço
a V. Ex", mas tenho a dizer que seguidamente
temos, através de ofício e aqui, da tribuna, pedido
o comparecimento dos nossos companheiros da
Subcomissão, sobretudo porque eles têm responsabilidade. Se for aprovado algo com o que nãd
estejam de acordo, a responsabilidade será somente deles, que aqui não estiveram presentes
para defender seus pontos de vista. Sem esquecer
também a obrigatoriedade sistemática da presença em termos de maioria para a aprovação das
matérias objeto de discussão e votação. De modo
que a observação de V. Ex' será atendida corri
muita veemência, que 05 nossos colegas aqui
compareçam, especialmente nos dias 19 e 20',
últimos prazos para a discussão da matéria. O
Relator está dando total liberdade a todos para
fazer sugestões, não está discutindo nem brigando pelo seu anteprojeto. O que S. Ex' quer é
que se realize o trabalho, e esta Presidência também fez a última reunião no dia 11 - até se
alegou falta de número - para cumprir o Regimento, e para que a nossa Subcomissão não ficasse numa posição inferior, acusada pela imprensa de não haver realizado seu trabalho, suas
obrigações. Vamos insistir nisto. Espero que pelo
menos nas últimas reuniões estejamos com a
Subcomissão completa, para discutirmos a matéria.
Concedo a palavra ao eminente Constituinte
Furtado Leite.
O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITESr. Presidente, Srs. Constituintes, lamentavelmente, não pude chegar, como de costume, no horário
certo. Estava em uma reunião de partido em que
meu tempo foi absorvido até agora. Mas peço
a palavra ao Presidente apenas para comunicar
que estou encaminhando ao Relator uma emenda
de minha autoria, ao projeto, a respeito da fiscalização, pelo Tribunal de Contas da União, de todos
e quaisquer recursos da União destinados inclusive aos Municípios brasileiros que, entendo, Sr.
Presidente, não podem ficar à margem. São recursos fundamentais para o crescimento da população, principalmente do interior brasileiro. Insisto
em que os recursos destinados aos Municípios
e entidades precisam de maior zelo e maior carinho na sua aplicação. Vejaa necessidade, principalmente com a nossa Constituição, de se tomar
a Administração bem transparente, de modo que
a comunidade conheça muito bem o que o seu
gestor está recebendo e como está aplicando.
E há expenência de épocas passadas, Sr. Presidente, quando o Tribunal de Contas da União
ficava encarregado da fiscalização do Fundo de
Participação e de outros recursos através de convênios de terceiros. Os Srs. Prefeitos anunciavam:
o auditor do Tribunal deve chegar à Prefeitura
no prazo de trinta dias. Era como a festa da chegada do Bispo à cidade: "o Tribunal chegando, vamos terminar as obras". Isso dava bons resultados.
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Na Constituição de 1967, Sr. Presidente, 05 militares, talvez até bem-intencionados, tiraram essa
atribuição do Tribunal, admitindo que ela ficasse
a cargo dos Conselhos improvisados por políticos,
Conselhos estes que, no meu Estado, por exemplo, eram gerados para atender a Deputados derrotados, que iam para lá como prêmio de carreira
politica,- o que não condeno, mas a fiscalização
não atende à necessidade, Sr. Presidente, num
Conselho de Contas municipal. No Ceará, não
sei que cidade - quem é cearense sabe que
município - teria condições e estrutura social
e econômica para instalar um Conselho de Contas
municipal? Tenho a impressão de que, dentre
os 152 Municípios,não há um que tenha a capacidade de instalar um Conselho de Contas municipal, com seus membros, com seus conselheiros
e tal. Há um Conselho apenas em Fortaleza, que
funciona também com suas dificuldades, com
poucos recursos. É difícil a ele cumprir sua missão, dada a escassez de recursos e também pela
interferência política. Observei casos nessa campanha, de protegidos do Conselho de Contas municipal, em que o Prefeito votava no candidato
que um membro do Conselho determinava. Então, Sr. Presidente, não pode haver assim uma
autenticidade neste tipo de fiscalização.Daí o meu
apelo a V. Ex' para juntar esta emenda que disciplina a matéria, para que seja abrangente a fiscalização do Tribunal de Contas da União. Não que
ele fiscalize apenas os recursos da União, mas
de todo o território brasileiro.
Entrego a emenda, então, a V. Ex', para que
a encaminhe ao Relator. A intenção é a melhor
possível para ajudar O nosso homem do campo,
o sertanejo, que considero em sua maioria enteados dos Srs. Prefeitos.
O SR. PRESIDENTE(João Alves)- O pedido
de V. Ex' será atendido.
Tem a palavra o nobre Constituinte Firmo de
Castro.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
minha intervenção diz respeito à emenda apresentada pelo Constituinte Furtado Leite, que restabelece competência para o Tribunal de Contas da
União no que diz respeito ao exame generalizado
da aplicação de recursos oriundos da União, aplicação esta que não se restringiria somente aos
órgãos da administração direta e indireta federal.
CompartiIho da preocupação do nobre Constituinte Furtado Leite quanto à necessidade de imprimirmos urgentemente uma fiscalização orçamentária e financeria mais racional, mais tempestiva e por que não dizer - mais moralizadora
não somente quanto às aplicações no âmbito federal, como a nível estadual e, sobretudo a nível
municipal. Compartilho também da sua preocupação com o fato de que os Conselhos de Contas
dos Municípios, ainda poucos e desestruturados,
não estão aptos a fazer essa fiscalização no nível
desejado. Entretanto, não acredito que a solução
estaria em devolvermos toda essa competência
ao Tribunal de Contas da União. Certamente, poderíamos pensar no reforço da estrutura de fiscalização das Cortes de Conta, de forma a não incorrermos, mais uma vez, nessa centralização exagerada a nivel de administração pública que hoje
a Constituinte, por seus diversos segmentos, tem
procurado até eliminar. Pareceria um paradoxo
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ou quase em contra-senso aprovarmos essa
emenda no momento em que, em nome do fortalecimento da Federação, em nome do fortalecimento dos outros Poderes, que não o Executivo,
em nome, enfim, de uma política econômica e
social mais justa, estamos advogando em todas
as áreas temáticas da Assembléia Nacional Constituinte e descentralização de poder administrativo.A meu ver, não seria o mais correto advogar,
para a fiscalizaçãoorçamentária e financeira, uma
centralização nos moldes previstos anteriormente.
Portanto, o que me parece, data venla do nobre
Constituinte, é que, a par de compartilharmos de
todas as suas preocupações, que são muito sérias
e verdadeiras, apenas imaginam que a solução
estaria em fortalecimento, o quanto menos, os
Tribunais de Contas dos Estados e os próprios
Conselhos de Contas dos Municípios, mas, não
tomando os modelos que ai estão como paradigma, já que o próprio do Tribunal de Contas
da União não atende como modelo. Particularmente, estou convencido de que grassaram no
Pais a corrupção e a impunidade. E elas são mais
fortes, a nível federal, do que a nível estadual e
municipal, exatamente devido à debilidade da estrutura fiscalizadora. Ora, então, parece-me que
essa estrutura deve ser fortalecida em todos os
níveis. E temos de começar pelo fortalecimento
do Tribunal de Contas da União, porém, atribuindo-Ihe a competência de fiscalizar os órgãos e
as entidades de âmbito federal.
Da mesma forma, poderíamos imaginar o fortalecimento dos Tribunais de Contas dos Estados,
atribuindo-lhes a competência de fiscalizar a atuação dos órgãos de âmbito estadual, quiçá municipal, se porventura julgássemos que, estes, através de conselhos de contas, não estariam sendo
bem fiscalizados.
Chamo a atenção para a própria coerência na
autonomia dos poderes, que teríamos que observar. Se todas as Cortes de Contas são órgãos
auxiliares do Poder Legislativo, parece um tanto
quanto deslocada a competência para o Tribunal
de Contas da União essa função de órgão auxiliar
de um poder municipal. Então, na verdade, imaginamos que temos...
O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITEPermita-me um aparte, por favor.A minha emenda não retira a fiscalização, pelos Conselhos de
Contas dos Estados e pelos Tribunais, das verbas
dos Estados. Os recursos de cada Estado devem
ser realmente auditados e fiscalizadospelo Tribunal de Contas do Estado. Os recursos dos Municípios, oriundos da arrecadação tributada pelo Sr.
Prefeito, devem ser auditados pelo Conselho de
Contas na área estadual. Estou-me referindo a
recursos federais, porque entendo que é uma atribuição do Tribunal de Contas da União a fiscalização com relação à aplicação dos recursos federais. A fiscalização das receitas estaduais, evidentemente, V. Ex" tem razão, deve ficar a cargo dos
órgãos estaduais. A minha proposta não vai de
encontro às Prefeituras. Ao contrário, acho que
as Prefeituras precisam de mais recursos. Há uma
emenda relativa à tributação, de nossa autoria,
mandando elevar o Fundo de Participação Municipal para 28% (vinte e oito por cento) do bolo
de toda a importância arrecadada no Pais, sendo
20% (vintepor cento) para os Estados e 2% (dois
por cento) para o Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste. Propugno pelo aumento da receita, por-

que vejo a carência. Também me preocupa esse
aumento de receita, bem assim o aumento do
poder fiscalizador. V. Ex" conhece muito bem as
dificuldades dos nossos Municípios no que se refere a recursos humanos. Daí a minha preocupação. Vamos aumentar os recursos, mas vamos
fiscalizar, para ajudar o desenvolvimento do povo
do interior brasileiro.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Agradeço a V. Ex" o aparte. Retomaria, para
concluir, lembrando que, data venla de outros
entendimentos, parece-me que o critério da origem do recurso não seria o mais correto para
se atribuir competência de fiscalização às Cortes
de Contas. Teríamos por exemplo, que raciocinar
que um Município que tenha recursos próprios,
municipais e, que receba transferências estaduais
e também municipais, segundo esse critério estaria sujeito à ação fiscalizadoradas Cortes de Contas nos três níveis, a municipal, a estadual e a
federal. Isso, naturalmente, sem olharmos a competência da Câmara dos Vereadores como Poder
Legislativo municipal. Então, o que me parece
é que teríamos guardadas, vamos dizer, a divisão
de poder político, a divisão administrativa inerentes a tudo isso. Teríamos também de especializar
a administração das atividades de controle orçamentário e fiscal em três níveis: federal, estadual
e municipal. Poder-se-ia indagar, por exemplo:
será que o Tribunal de Contas da União não tena
condições de saber o que está acontecendo com
os recursos federais transferidos para os Municípios? Claro que sim, independentemente de ele
ter a responsabilidade de fazer a fiscalização ou
a auditoria. Esses recursos são transferidos através de órgãos federais.São, naturalmente, transferências que têm uma origem orçamentária federal, seja do Ministério da Educação, seja da Secretaria de Planejamento, seja do Mimstério dos
Transportes etc. No momento em que o Tribunal
de Contas tem a competência para fiscalizar cada
órgão federal, está, na verdade, em condições
de pedir explicações a tempo e a hora sobre a
destinação desses recursos que foram para os
Estados ou os Municípios. E esses órgãos teriam,
então, de dar as devidas explicações ao Tribunal
de Contas. O que eventualmente pode ocorrer
é o Tribunal de Contas ser instruído por auditoria
dos Tribunais estaduais ou das Cortes municipais,
sempre que julgar necessário. Agora, o que não
me parece correto é o trabalho administrativo de
fiscalizar, por exemplo, quatro mil e tantos Municípios brasileiros, e ainda atribuir-se à competência
técnica e admmistrativa do Tribunal de Contas
a fiscalização de outros órgãos que recebem recursos federais. O Tribunal poderia perfeitamente
deter o controle da Situação na medida em que
se exigisse desses órgãos federais que transferissem esses recursos com a competente prestação de contas. E, conseqüentemente, o Tribunal
de Contas da União poderia ser instruído por auditorias, pareceres e relatórios das outras Cortes
estaduais e municipais.
O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITE É exatamente o que estou sugerindo, Sr. Constituinte. O Tribunal de Contas, hoje, não tem competência para fiscalizar esses recursos da União
em Prefeituras. Essa competência foi-lhe tirada
por lei complementar. Não há como fiscalizar.
Ele também libera o quantitativo das cotas, calcula o percentual para distribuição às Prefeituras,
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mas não tem competência para saber se realmente esse dinheiro está sendo aplicado pelo Prefeito.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Nobre Constituinte, entendo perfeitamente a
preocupação de V. Ex" Apenas julgo que uma
coisa não significa outra. Por exemplo, ser de
competência do Tribunal de Contas da União
acompanhar o desempenho orçamentário-financeiro da União, no seu todo, não se discute. Isso
significa que o Tribunal de Contas, a qualquer
tempo e a qualquer hora, terá meios e instrumentos para procurar avaliar o que está acontecendo com os recursos federais.
O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITEA lei complementar que tirou a competência do
Tribunal neste sentido está em vigor.
O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Entendo que a lei tirou do Tribunal de Contas
da União a competência exclusiva de fazer a auditoria, isto é, de um representante do Tribunal chegar à cidade do interior como homem que veio
fiscalizar. Uma coisa não é necessariamente igual
a outra. O Tribunal deve continuar, e vai continuar
tendo competência para examinar o desempenho
da União. do Poder Executivo Federal, através
de seus diversos órgãos, o que o leva, necessariamente, a acompanhar, por exemplo, as transferências para os Estados e Municípios. Não que
isso signifiqueque ele vá auditar Estados ou Municípios. Por isso, continuará com as instruções de
pareceres de auditoria que serão realizadas pelos
Tribunais de Contas dos Estados e pelos Conselhos de Contas dos Municípios, resguardadas as
autonomias nos três níveis da esfera de poder:
federal, estadual e municipal. Então, parece-me
que seria uma carga muito grande e incoerente,
em termos dessa disposição de tarefas nos três
níveis da esfera de poder, dar-se competência
ao Tribunal de Contas da União para realizaresse
trabalho técnico sem prejuízode ele poder requerer dos Tribunais competentes as instruções que
julgar necessárias para desempenhar suas fun-

ç~~~ essa a observação que traria à consideração
desta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE FURTADO LEITEQueria dar um esclarecimento a respeito das considerações do nobre Constituinte Firmo de Castro
sobre a minha emenda. Argumenta S. Ex" muito
bem. Dá para entender que é muita fiscalização.
Mas isso é da Federação brasileira. Todo Pais
sofre fiscalização de vários órgãos. O INPS fiscalizaa cidade, o Imposto de Renda fiscaliza a cidade, o Estado e seus coletores fiscalizam a cidade
e os órgãos. Então, não vejo que diferença faria
o Tribunal de Contas da União ter participação
na fiscalizaçãoda aplicação dos recursos federais.
A minha intenção é no sentido de que haja um
melhor aproveitamento.
V. Ex"tem razão. Realmente, tecnicamente está
certo; é economia para a Nação. Mas a estrutura
teria de mudar. V. Ex', tecnicamente, está certo.
Objetivamente, perdoe-me, a experiência que tenho na luta com Prefeituras Municipais, que V.
Ex" conhece, dá-me essa convícçêo. São muitos
anos de convivência e sei das dificuldades. Os
órgãos que fiscalizamos Estados com raras exceções, na maioria são comprometidos, não têm
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autoridade para chegar e autuar. A prática é esta:
o calçamento está feito, o papel está aqui, e nada
mais do que isso. Preocupo-me com algo mais
transparente em que se possa realmente participar. Quanto à estrutura do Tribunal de Contas
da União, é um problema da administração e não
é fato novo; sempre existiu em todo o País. A
auditoria no Tribunal de Contas da União, em
todo o País e na Capital Federal é tradição. Os
contadores fazem as diligências nos processos
onde haja dúvida quanto à aplicação, e os devolvem ao Tribunal. A intenção é esta: melhorar os
investimentos do Prefeito em sua comunidade,
o que não está existindo, nobre Constituinte. O
que há, na verdade, com raras exceções, é o seguinte: o Prefeito e o Tesoureiro quem são? É
o filho, é o genro do Prefeito o Tesoureiro da
Prefeitura. Não é possível que isso continue. Precisamos encarar isto com muita seriedade. Sei de
seu pensamento, mas nós, Constituintes, temos
uma responsabilidade muito grande na aplicação
dos recursos do Governo em qualquer órgão federal.
O SR. PRESIDENTE (João Alves) - Passo a
palavra ao Constituinte José Luiz Maia, Relator.
O SR. RELATOR (José Luiz Maia) - Gostaria
de chamar a atenção do nobres Deputados para
o art. 27 que propomos neste anteprojeto, talvez
que modifique um pouco tudo isto, porque vai
permitir que os Tribunais de Contas da União
e dos Estados, e talvez até dos Conselhos de Contas dos Municípios, que dedicam 80% (oitenta
por cento) do seu tempo à análise de processos
de pensão, passam a dedicar-se mais à fiscalização. Acabamos com a necessidade de se mandar
para lá esse tipo de processo. Queremos que ele
faça auditoria in loco, verifique junto aos ordenadores a possibilidade de nomeação, contratação
e o processo de aposentadoria. Isso vai permitir
desasfixíar um pouco a máquina dos Tribunais
de Contas e enquadrá-Ia naquilo que a Nação
quer, ou seja, que ela fiscalize. Os Ministros não
ficarão a apresentar relatórios ao Tribunal de Contas, no final do exercício, sobre julgamentos de
milhares de processos de aposentadoria, quando,
na realidade, poderiam estar dando parecer sobre
o acompanhamento da política orçamentária, sobre a prática do Orçamento, enfim, dos atos administrativos.
Parece-me que isso vem aliviar um pouco a
estrutura dos Tribunais de Contas.
Era essa a observação que queria fazer.
O SR. PRESID,ENTE (João Alves) - Mais nenhum dos Srs. Constituintes desejando usar da
palavra, encerro a reunião, comunicando que no
dia 18, às 17:30 (dezessete e trinta) horas, teremos
outra reunião para receber e apreciar emendas
ao anteprojeto do Relator.
Está encerrada a reunião.

12'Reunlão,reaIlzada
a 14 de maio de 1987

ADsquatorze dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta este, às dez horas e vinte minutos,
em sala própria do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília, reuniu-se a Subcomissão do
Sistema Financeiro da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças sob a Presidência
do Senhor Constituinte Cid Sabóia de Carvalho,
com a presença dos Senhores Constituintes: Di-

valdo Suruagy, Primeiro-Vice-Presidente; Femando Gasparian, Relator;João Machado Rollemberg,
Walmor de Luca, Basílio Villani, Harlan Gadelha,
Ruberval Pilotto,José Carlos Vasconcelos, Adroaldo Streck, Darcy Deitos, Sérgio Spada, Pedro Ceolin e Luiz Gushiken, membros efetivos. Ausentes:
Mauro Campos, Rose de Freitas, Ivan Bonato e
Fábio Raunheitti. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos
determinando a leitura da Ata da reunião anterior,
que foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO
DIA: discussão do Relatório e Anteprojeto e eventuais emendas, nos termos do art. 17, § lodo
Regimento da Assembléia Nacional Constituinte.
A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Senhor Constituinte José Carlos Vasconcelos,
na qualidade de autor da seguinte emenda: "a
aplicação dos empréstimos e financiamentos
concedidos pelas instituições financeiras públicas, de âmbito nacional, será feita nas rnacrorregiões geográficas do País, obedecendo o critério
da proporcionalidade direta à população e inversa
à renda per capita. Havendo somente uma emenda a ser apreciada, e exístíndo outros assuntos
a serem debatidos, o Senhor Presidente sugeriu
fosse a mesma discutida na reunião que se dará
hoje, às dezessete horas. Ainda com a palavra,
o Constituinte José Carlos Vasconcelos chamou
a atenção de seus companheiros para o seguinte:
"na primeira reunião da Subcomissão ficou estabelecido que estaríamos fazendo um trabalho inovador e fizemos todo esforço para que toda informação nos fosse trazida; no entanto, a imprensa
tem denegrido não somente a Subcomissão, mas,
também, o Relator, dizendo que, ao propor a lei
de usura, estaria voltando à Idade Média. Ao elogiar o trabalho da Subcomissão de Tributos, atribuiu os louros aos Senhores Francisco Dornelles
e José Serra, respectivamente, Presidente e Relator da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, com o objetivo claro de jogar Constituinte contra Constituinte e propôs ao Senhor
Presidente fossem os mesmos convidados a participarem das reuniões da Subcomissão. Debateram, ainda, o assunto os Senhores Constituintes
Cid Sabóia de Carvalho, Adroaldo Streck, Darcy
Deitos, José Carlos Vasconcelos, em aparte; Fernando Gasparian, também em aparte, esclarecendo que as propostas só chegaram às suas
mãos no domingo, razão pela qual não houve
tempo para o exame de cada uma de per si, tendo
em vista a entrega do relatório no prazo estipulado
pelo Regimento, isto é, na segunda-feira. Concordou com a análise e críticas do Senhor Constituinte ao Sistema Financeiro Brasileiro. Continuando os debates, participaram os Senhores
tituintes Darcy Deitos e Divaldo Suruagy que levantou uma questão de ordem no sentido de mudar a data da votação do anteprojeto do dia vinte
e três para o dia vinte e cinco, às nove horas
da manhã, o que foi decidido pelo Senhor Presidente, estabelecendo essa data para a votação
das emendas. O Senhor Constituinte Luiz Gushiken criticou o comportamento de Assessores que
não têm o direito de fazer publicar artigos nos
jornais visando torpedear a Subcomissão e, muito
menos, o trabalho do Senhor Relator. Solicitou
ao Senhor Presidente e aos demais Constituintes
a substituição dos referidos funcionários. O Senhor Relator, Constituinte Fernando Gasparian,
exprimiu seu ponto de vista em relação ao asses-
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soramento a ele prestado pela Câmara dos Deputados, esclarecendo que as notas taquigráficas
só chegaram depois do relatório pronto, razão
pela qual deixou de mencionar muitas das contribuições ali contidas. Continuando os debates, participaram os Senhores João Machado Rollemberg, Sérgio Spada. Após detectar falhas no relatório, no capítulo de Audiências Públicas e ouvir
denúncias de lobby o Senhor Constituinte Walmor de Luca disse perceber a existência dos mesmos e perguntou ao Senhor Relator onde estão,
o que foi feito dos depoimentos aqui prestados?
A seu ver, houve fraude no relatório e solicitou
a instalação de uma CPI interna para apurar os
fatos, pois o Presidente tem plenos poderes para
isso. O Presidente decidiu a questão de ordem
dizendo que o Relator explicará a ausência dos
depoimentos e em hora oportuna esclarecerá que
o ajudou a elaborar o Relatório, desde o datil6grafo até o Redator. O Constituinte Walmor de
Luca solicitou ao Senhor Presidente todas as fitas
gravadas durante as reuniões de Audiências Públicas, o que o Senhor Presidente prometeu fazer
junto à Presidência da Constituinte. Foi votada
a seguinte proposta: primeira, ter assessoria de
imprensa na Subcomissão; segunda: devolução
dos Assessores envolvidos no caso da Imprensa
às suas seções de origem. Ficou estabelecida,
ainda, a divulgação de uma nota de repúdio através da imprensa, redigida pelos Senhores Constituintes: José Carlos Vasconcelos, João Machado
Rollemberg, Ruberval Pilotto, Adroaldo Streck,
Luiz Gushiken e Fábio Raunheitti. O inteiro teor
dos debates foi gravado e, depois de traduzido
e datilografado, ficará arquivado na Subcomissão,
publicando-se a integra no Diário da Constituinte.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a reunião às vinte horas, convocando
outra a realizar-se hoje, às dezessete horas. 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.
O SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
- Havendo número legal, está aberta mais uma
reunião da Subcomissão do Sistema FInanceiro.
Passo a palavra à Sr" Secretária, para proceder
à leitura da Ata da última reunião, na qual o nobre
Relator apresento seu relatório e sua proposta
par~ a Comissão propnamente dita.
(E lida e aprovada a Ata da reunião antenor)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Srs. Constituintes, hoje nos reunimos para o
exame das emendas apresentadas ao relatório
do nobre Relator desta Subcomissão. Até o momento, temos apenas uma emenda. Mas o prazo
ainda está fluindo, e até seu final - dia 19 outras emendas poderão surgir. Esta emenda nos
foi apresentada pelo nobre Constituinte José Carlos Vasconcelos Mas, como parece que ela ainda
vai sofrer alteração, perguntaria ao nobre Constituinte se vai mantê-Ia, agora, ou se irá deixá-Ia
para apresentar na próxima reunião.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Não vai haver alteração alguma.
Vaiser apresentado apenas num novo formulário.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Quer dizer que, ideologicamente, é a mesma
coisa? Certo.
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Gostaria de pedir a atenção dos nobres Constituintes, para que pudéssemos prosseguir nos nossos trabalhos. Vou ler, então, para os presentes
a única emenda até aqui apresentada Esta emenda, como já disse, é do nobre Constituinte José
Carlos Vasconcelos. Ele propõe o seguinte artigo
- é uma inclusão, não é uma alteração. "Aaplicação dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas instituições financeiras públicas de
âmbito nacional será feita nas macrorregiões geográficas do Pais, obedecendo o cntério da proporcionahdade direta à população e inversa à renda
per capita. É essa a sugestão. Será batida em
novo modelo, mas é esta a substáncia Coloco
em discussão essa sugestão, para que a aplicação
dos empréstimos e financiamentos concedidos
pelas instituições financeiras públicas de âmbito
nacional seja feita nas macrorreqiões geográficas
do Brasil, obedecendo o critério da proporcionahdade direta à população e inversa à renda per
capita, o que significa: quanto mais renda por
pessoa, menor a aplicação. Quem quiser falar
sobre o assunto tem a palavra.
Tem a palavra o autor da emenda.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Antes de apresentar a justificação
da minha emenda, gostaria de, embora em poucas palavras, chamar a atenção dos membros
desta Subcomissão para o que vem ocorrendo
com referência aos nossos trabalhos. Na primeira
reunião que tivemos da Subcomissão do Sistema
Financeiro cristalizou-se a idéia de que estávamos
fazendo um trabalho inovador. Até porque não
há, nas Constituições brasileiras, uma tradição de,
a nível de Constituição, tratar-se de maneira mais
abrangente, dos parâmetros mais amarrados, digamos assim, do sistema financeiro De certa forma, ISSO ocorre em boa parte nas constituições
do mundo inteiro Houve um esforço muito grande da Presidência, da Vice-Presidência, do Relator
e dos membros desta Subcomissão no sentido
de que um maior volume de informações nos
fosse concedido. Há dois' ou três dias, estamos
vendo ser montado todo um trabalho, na imprensa, contra esta Subcomissão do Sistema Financeiro. Quem leu os jornais de ontem, quem assitiu
à televisão, há de perceber uma mobilização das
forças que se opõem às transformações e aos
avanços sociais contra o trabalho feito por nós,
pelo Presidente e pelo Relator da Subcomissão
No "Jonal da Globo" de antes de ontem, às 23
horas, que foi ao ar um pouco mais tarde, por
causa dos jogos que estão sendo transmitidos,
o comentarista econômico daquela emissora fez
uma referência de que, ao propor a fixação dos
juros reais a serem cobrados pelo sistema financeiro, o Relator estava voltando à Idade Média,
inspirando-se em São Thomaz de Aquino. Ontem,
especificamente, no Jornal do Brasil quem teve
o cuidado de ler os comentários feitos sobre a
Comissão Temática há de ter observado um elogio rnurto grande ao trabalho da Subcomissão
de Receitas e Tributos, inclusive com a insinuação, desprimorosa para o Relator daquela Comissão, de que o relatório teria sido montado pelo
Relator da Comissão Temática, o nobre Deputado
Constituinte José Serra, e pelo Presidente daquela
Comissão, o nobre Constituinte Francisco Dornelles. Havia uma critica enorme à Subcomissão
de Orçamento, Fiscalização Financeira e à do Sistema Financeiro, tentando-se, inclusive, levar na
chacota e ridicularizarnosso trabalho. Vejam bem,
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nenhuma análise técnica do relatório apresentado
pelo Constituinte Fernando Gasparian foi feita
A crítica foi feita àqueles pontos inovadores,
que resguardam o interesse da Nação e do povo
brasileiros. E, evidentemente, tais pontos poderão
sofrer - e é essa a intenção do Relator - todo
um processo de apnmoramento. Para ISto estamos reunidos e continuaremos nos reunindo até
a próxima segunda-feira. quando teremos o relatórto final para a votação. E importante que todos
nos alertemos para que esse tipo de crítica não
iniba os avanços que têm de ser feitos a nivel
de Constituição, resguardando o interesse do povo brasileiro Não OUVi, nem li esse tipo de crítica,
como disse, em relação à Subcomissão de Tributos
Por isto, proponho ao Presidente desta Subcomissão que entre em entendimento, ou convoque
para partrcipar de discussões conosco o Presidente e o Relator da Comissão Temática, a fim
de. desde logo, deixarmos claro que não podemos
abrir mão do trabalho desta Subcomissão e da
concessão, por modificações totars nos avanços,
quando formos nos reunir na Comissão Temática,
sem o que não valeria a pena todo o esforço
que esta Subcomissão fez num tema difícil, porque sem nenhuma tradição na nossa Constituição. Estariam perdidos, assim, avanços importantissimos, como aqueles de fortalecer o Banco do
Brasil, de defmir o papel do Banco Central, de
estabelecer que juros reais pode o sistema ban-,
cário cobrar, pontos Importantíssrmos, enfim, todas as Idéias aqui debatidas.

missão em diversos painéis e assumido por diversos companheiros, inclusive pelo Relator.
Por outro lado. estamos admitindo que todos
aqueles fundos públicos sejam administrados pela rede oficial, como forma de se evitar desvios
da rede privada. Se temos esse pensamento, parece-me que não podemos deixar de aceitar a proposta que ora faço à Subcomissão, a qual visa
a uma administração do crédito tendo como objetivoo social, Ela garante às macrorregiões menos
desenvolvidas o acesso ao crédito, que hoje é
administrado de forma tímida por todas as instituições OfICIaiS de âmbito nacional. Se vamos proteger o social, não podemos permitir que falte crédito às regiões menos desenvolvidas, porque esse
crédito, no meu entendimento, é indutor do desenvolvimento e, portanto. da diminuição do fosso
que separa as regiões ricas das mais pobres do
Brasil.
Esta é a finalidade da minha proposta. Ela parte
de estudos que realizamos desde o ano de 1979,
e que culminou no Simpósio, no ano retrasado,
feito na Câmara dos Deputados. Esta coincide
com a visão que estão tendo nossos companheiros da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira, qual seja: a distribuição por critérios
bem determinados dos recursos que pertencem,
no fundo, a todo o povo brasileiro.
Gostaria, evidentemente, de OUVIr a opinião dos
companheiros da Subcomissão do Sistema Financeiro sobre minha proposição. Para finalizar,
que cada um fizesse uma reflexão sobre o que
se está montando contra o trabalho da Subcomissão do Sistema Financeiro.

A imprensa, hoje, inclusive, investe contra uma
proposição que me parece a mais avançada, feita
no relatório do Deputado Fernando Gasparian,
ou seja, aquela que cria a Comissão do Sistema
Financeiro, dentro de uma visão moderna, de toda
uma possibilidade de agilização dos nossos trabalhos. Insinua a imprensa que queremos estabelecer um quarto poder, quando, na verdade, não
é esta a nossa intenção. Pela minha proposta de
criação dessa comissão, ela teria muito mais força
- embora reconheça a dificuldade de ser implantado esse sistema - do que aquela comissão
proposta pelo Relator Fernando Gasparian.
Enfim, queria fazer essas observações, porque
estamos fazendo um trabalho sério, e não podemos deixar que este se perca por posições pessoais, por melhores que sejam. Por isto, propus
que fossem convocados o Presidente e o Relator
da Comissão Temática, repito, no sentido de esclarecer a S. Ex'" que, por melhores que sejam
as posições pessoais do Relator ou do Presidente
da Comissão Temática, não podemos aceitar,
pois será um desrespeito ao trabalho elaborado.
Não vai nenhuma crítica às posições que possam
ter S. Ex", mas seria conveniente que participassem dessas discussões, a nível da Subcomissão,
dado todo esse noticiário que os colocam, inclusive, contra nossos trabalhos.
Eram essas as palavras que gostaria de dizer
como advertência para evitar que todo nosso trabalho venha a se perder, e por perceber que já
se monta um *Iobby na imprensa nacional, contrário aos avanços que estamos conquistando e
que vamos aprimorar.
Com referência especificamente à emenda que
apresentei - e ouvi a maioria dos membros da
Subcomissão - há a nossa intenção de ter a
administração do crédito com um fim social. Esse
objetivo foi amplamente debatido nesta Subco-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóía de Carvalho)
- Gostaria de dar uma palavrinha aos companheiros a esse respeito. Acho o seguinte: à medida
que inovarmos, seremos criticados. Por exemplo,
a maior inovação aqui seria a privatização absoluta
ou a estatização absoluta! No dia em que sair
daqui uma dessas propostas, num extremo ou
no outro, a crítica será mais acirrada.
Temos de verificar o seguinte: hoje, todos os
órgãos de imprensa representam grupos econômicos, que, çle certo modo, ligam-se ao Sistema
Fmanceíro, E lógico que haja essa oposição às
inovações porventura aqui elaboradas, para a
apresentação à Comissão e, conseqüentemente,
à Comissão de Sistematização. Entendo, no entanto, que isto não deve nos preocupar. Não devemos parar o nosso trabalho e não devemos sofrer
desestimulo. Devemos analisar, como o nobre
Constituinte Vasconcelos o faz nesta manhã. E
devemos analisar tudo isto e estar prontos, ainda
mais, para as respostas que forem oferecidas a
qualquer pergunta a nós dirigida. Mas deveremos
ter o máximo de zelo, no sentido de permitir que
essas inovações venham a se consumar. Porque
caso contrário, pouco valeria nosso esforço, aqui,
se nada inovássemos ou se nada criássemos,
num sentido mais ousado e mais atento aos interesses desta Nação. Por isto, acho que o nobre
Constituinte tem razão em trazer o tema. Seremos
criticados sim, mas vai prevalecer nosso trabalho.
Agora, S. Ex' fezuma advertência, que dou a maior
importância, e para a qual quero chamar a atenção dos nobres Constituintes: saída daqui a sugestão, ela será examinada na Comissão propriamente dita. E, nessa oportunidade, devemos transformar-nos em defensores absolutos de tudo aquilo
que iremos propor. Se isto não ocorrer, nesse
trajeto da Subcomissão até o trabalho da Comis-
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são de Sistematização, nossas idéias irão enfraquecer-se até se esvaírem por completo, O que
o nobre Constituinte José Carlos Vasconcelos
propôs é que trouxéssemos logo para cá o Presidente e o Relator da Comissão Temática para
que S, Ex" cassem, desde Jogo,inteirados da nossa linha de pensamento, da nossa posição, do
que pretendemos. Estaremos, assim, como que
cobrando o respeito à posição aqui adotada. Evidentemente que devemos também compreender
que nossa decisão será a da maioria. Até faço
um apelo para que todos, da Subcomissão, quando dotarmos o texto final, nos filiemos ao texto
em caráter definitivo, porque, do contrário, vamos
enfraquecer a nossa Comissão.
Passo a palavra ao Sr. Constituinte Adroaldo
Streck.
O SR. CONSmUlNTE ADROALDO STRECK
- Sr. Presidente, Sr. Relator, prezados colegas
Constituintes, sou insuspeito para falar porque,
desde o princípio, coloquei aqui a minha posição
favorável a um sistema misto onde se fortaleça
o Banco do Brasil,onde todas as atribuições sejam especificadas no que se relaciona à atividade
dos bancos privados. Agora, quero deixar bem
claro que não aceito, em nenhuma hipótese interferência, seja do lado dos que defendem a privatização, seja do lado dos que querem que o sistema
financeiro seja estatizado. Tenho sentido, aqui
dentro, pressões não explícitas,mas um acompanhamento a certa distância, em virtude da divisão
que se forma aqui. A idéia da estatização, nesta
Subcomissão, foi muito tímida, no início,e, hoje,
ela está crescendo. E isto preocupa, de um lado,
alguns Constituintes comprometidos com que a
situação continue como está, e, de outro lado,
também tem havido, de parte de partidários de
uma estatização, um trabalho muito intenso. Não
podemos permitir que essas coisas venham empanar o brilho do nosso trabalho. E quero deixar
bem claro, conforme acabou de falar o nosso
Presidente, que sou pela continuidade de um sistema misto revisado. Agora, se a maioria desta
Subcomissão se manifestar pela estatização do
sistema financeiro, a partir deste momento, passo
a acompanhar também a vontade da maioria deste Plenário. É isto que quero deixar explícito. É
um momento difícil o que estamos vivendo. Não
viemos aqui para brincar, mas para inovar.Porque
se fosse para homologar o que aí está, não seria
necessário todo este trabalho que estamos desenvolvendo.
Sr. Presidente, era isto o que gostaria que ficasse consignado em Ata. MuitoObrigado.
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- A palavra está facultada para a continuidade
dos trabalhos.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS- Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs, Constituintes, inicialmente gostaria, Sr. Presidente, que V.Ex' me informasse e a todos os Srs. Constituintes que compõem esta Subcomissão, sobre os prazos regimentais, que se encerrarão no dia 19, e quanto
a apresentação de propostas.
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- As emendas serão apresentadas até o dia 19.
Até lá, vamos continuar nos reunindo e analisando-as. Mas aqui está um quadro que o ilustre
Constituinte vaireceber- se não o recebeu ainda
- com todos os prazos. Por exemplo, temos aqui

todas as reuniões. Está tudo devidamente esclarecido. Então teremos no dia 19, terça-feira,o encerramento da discussão. isto em duas reuniões: às
9h30min e às 17h. Depois, nos dias 20, 21 e
22 - quarta, quinta e sexta-feira - estará decorrendo o prazo para o Sr. Relator apresentar seu
trabalho. E no dia 23, sábado, teremos, então,
a votação do substitutivo, do que houver aqui,
do relatório, já com as devidas emendas, etc.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS- Sr.
Presidente, gostaria, então, de continuar. Deverei
apresentar, evidentemente, algumas emendas até
o prazo do dia 19. Mas gostaria, desde já, de
deixar aqui registrada a minha estranheza quanto
ao relatóno do ilustre Constituinte,Relator Fernando Gasparian, que merece todo o meu respeito
e a minha admiração. Porém, jamais poderia deixar de registrar, logo no início da discussão do
seu relatório, o não conhecimento, por parte de
S. Ex' da maioria das propostas apresentadas pelos membros que compõem esta Subcomissão.
Sabemos que foi mais de uma centena delas.
Mas o relatório foi feito passando por cima, ao
largo delas. Entendo que todos viemos com a
responsabilidade - colocada em nossas mãos
pelo voto popular - de lutar e de brigar pelos
interesses do povo brasileiro, para encontrarmos
um caminho, a fim de que esta sofrida Nação
chegue ao porto da prosperidade, do bem-estar,
e, especialmente, da justiça social. Que essajustiça social venha sem a exploração do que todos
assistimos hoje: o povo brasileiro ser explorado
por um sistema capitalista selvagem, onde, especialmente o apetite dos banqueiros não tem limite
neste País. Estamos assistindo a um descalabro
total na nossa economia, com o open e o over
batendo recordes em nossa história.
É estranho que o ilustre Relator sequer tenha
tocado em algum ponto das várias propostas
apresentadas pelo membros desta Subcomissão.
Lamento, porque viemos para cá com o intuito
de trabalhar e o fizemos. Quantas e quantas horas
gastamos ouvindo depoimentos, reuniões cansativas e ao final, apresentamos as propostas, e elas
sequer foram mencionadas, levantadas, ou aproveitadas!
Queria fazereste registro como brasileiro,como
membro da Assembléia Nacional Constituinte,
que não aceita ficar em silêncio quanto a esta
questão, pois tenho certeza de que ela é relevante
não só para mim, mas para a maioria dos membros da subcomissão, bem como da Assembléia
como um todo. Com o maior respeito que me
merece o Constituinte Fernando Gasparian, S. Ex'
tinha de ter pelo menos consideração para com
os integrantes deste órgão constituinte, pelo trabalho, pela dedicação, pelas longas horas cansativas que tivemos aqui - se foi cansativa para
mim também o foi para todos. Entretanto, ficamos firmes, ouvindo e tentanto encontrar um caminho. Queria que o ilustre Relator justificasse
melhor seu relatório. Eu deveria apresentar uma
emenda visando à proibição de tocar-se no Conselho Monetário Nacional.Por esta proposta, uma
Comissão Mista do Congresso Nacional ficou
com essa responsabilidade exclusiva.Na proposta
que apresentei à Assembléia Nacional Constituinte por intermédio desta Subcomissão, o Conselho
Monetário Nacional seria composto por uma lista
de nomes oriundos de entidades representativas
do contexto da economia nacional - da agricultura, da indústria, dos bancários, enfim, de todos
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aqueles que geram a economia nacional - e
submetidos à votação do Congresso Nacional.
Temo, ilustre Relator, que uma Comissão Mista
permanente do Sistema Financeiro, ad referendum do Congresso Nacional, poderá determinar
a sustação temporária, efetiva das deliberações
e decisões do Poder Executivo.O Congresso Nacional terá trinta dias para apresentar decisões
à Comissão Permanente do Sistema Financeiro.
Realmente, estranhei esta proposta. Entendo que
tínhamos de ter um Conselho Monetário Nacional
representativo de toda aquela massa que compõe
sse pelo referendum do Congresso Nacional.Temo por esta proposta aqui porque o processo
politico brasileiro deixa dúvidas. Ainda está calcado no coronelismo, no fisiologismo,no levavantagem. Sou de uma geração da fase de transição
e, antes de mais nada, sou brasileiro e sempre
questionei esses pontos. Se não tivermos neste
Pais uma classe política voltada para o interesse
da Nação, para o interesse do povo, jamais seremos a nação que desejamos para nós, para nossos filhos, para nossos descendentes. Temos de
caminhar muito. E a minha esperança está exatamente nesta Assembléia Nacional Constituinte,
em que, através de uma Lei Maior, forte, encontremos o caminho, a fimde que possamos reciclar
a classe política brasileira e acabar com o "leva
vantagem", com o fisiologismo,com a corrupção,
para que tenhamos uma classe política à altura
do que esta Nação precisa.
Gostaria que o ilustre Relator esclarecesse a
todos nós que luzes buscou para colocar neste
relatório esta proposta. Vou questionar, ao longo
desses dias,todos os pontos de seu relatório.Com
isto, não quero dizerque ele não contenha pontos
relevantes. Reconheço que existem, mas uma coísa não invalida a outra. Há alguns pontos fundamentais, como não permitir que os bancos estrangeiros sejam de depósitos, enfim, que saiam fora
do sistema. Isto para mim é relevante, é um avanço, embora tímido em relação ao que a sociedade
brasileira espera, pois a Nação está apreensiva,
temeria por aquilo que possa acontecer amanhã.
Há um clima de instabilidade neste País, produto
exatamente da insegurança política.Não sei quem
é que tem mais poder, se o Executivo,se os banqueiros, que tomaram conta deste Pais, pois a
voracidade fmanceira chegou a limites inaceitáveis. Temo por isto, porque a história nos mostra
que, no limiar das grandes convulsões sociais de
qualquer país, sempre esteve à frente o problema
financeiro. E temo pelo Brasil,porque se não tivermos, a partir de agora, a consciência clara de
que devemos a responsabilidade como brasileiros
nesta Assembléia Nacional Constituinte, haveremos de trilhar, lamentavelmente, por caminhos
que a Nação não deseja e, tenho certeza, nenhum
de nós, que participa desta Assembléia Nacional
Constituinte, deseja e quer, porque também não
quero.
Gostaria, então, que o ilustre Relator esclarecesse seu relatório.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Para não haver os debates paralelos, gostaria
de explicar ao nobre Constituinte Darcy Deitos
que estamos exatamente nesta fase de debates
do relatório e nas sugestões. Então, o relatório,
O que quer que ele seja, está em nossas mãos,
sob nossos cuidados, para trabalharmos em cima
dele. Nada impede que o examinemos, porque
democraticamente vamos decidir sobre ele, mas...

,Junho

de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

o SR. CONSTITUINTE (DARCY DEITOS)-Sr.
Presidente, antes de conceder o aparte ao ilustre
constituinte...

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Gostaria, primeiro, de passar a palavra...
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS -

V.

Ex" fazum questionamento ao que acabei de colocar.
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Não acho justo que V. Ex" ...
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS-Jamais poderia deixar de externar meu pensamento.
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Estamos reunidos para isto.
O SR.CONSTITUINTE DARCY DEITOS-Não
admito que tenhamos gasto todo aquele tempo
de trabalho, debruçado em cima de propostas
e elas sejam desconsideradas. Agora terei de correr atrás, para fazer emenda. Apresentei duas propostas a esta Subcomissão: uma, sobre o Conselho Monetário Nacional; e a outra, sobre a estatização do sistema financeiro, sobre as quais gostaria de ter sido questionado.
Se V. Ex" permitir, concederei um aparte ao
ilustre Constituinte José Carlos Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Constituinte Darcy Deítos, perdoe-me por discordar de V. Ex", no que se refere
especificamente à chamada Comissão do Sistema Financeiro. É uma discordância que me parece, nesse ponto, radical.Apresentei uma proposta,
criando a Comissão do Sistema Financeiro. A diferença entre a minha proposta e a do Relator
é que considero a do Relator profundamente tímida.lmaginei que todas as atribuições do Conselho
Monetário fossem exercidas pelo Congresso Nacional. Sou parlamentarista. Creio que, dentro de
uma visão moderna, temos de modificar o sistema de legislar da Câmara e do Senado. Temos
de ter comissões fortes, que façam a legislação,
mesmo - como sugeriu o Relator ad referendum do Plenário do Congresso Nacional. Mas
não vejo por que não crer no parlamento. Se
não acreditarmos que o parlamento pode ser o
grande instrumento de transformação da sociedade brasileira,não se justifica estarmos aqui reunidos para elaborar uma Constituição. Das propostas apresentadas, considero esta a mais inovadora. Só lamento - como já disse o Relator tê-la
aproveitada de forma tímida. Nós, do Congresso
Nacional, é que teríamos de ser a autoridade monetária. Não legislando, como hoje, onde um projeto passa seis meses, um ano ou até mesmo
toda uma legislatura para ser aprovado e, às vezes,
não o é. Temos de legislar através de uma comissão constituida de representantes de todos os partidos, de todos os Estados, e com prazo determinado para revogar medidas do Poder Executivo.
E legislar, exercendo a função que hoje é do Conselho Monetário Nacional, e que, como sabemos,
não delibera nada. Ele só faz referendar as decisões tomada pelo Sr. Ministro da Fazenda, ou
aquelas outras encaminhadas pelo Sr. Presidente
da República. QUe forma mais democrática atribuir-se ao Congresso Nacional, dentro de uma
concepção moderna e, através de uma comissão
que tenha agilidade,a regulamentação do sistema
financeiro, competência, hoje, do Conselho Mo-

netário. Creio que, com isto, teríamos a sociedade
brasileira representada dentro do Congresso Nacional e, portanto, com muito maior possibilidade
de receber as pressões da sociedade do que o
Ministro da Fazenda, isoladamente, tomar decisões.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS- Nobre companheiro permita-me um aparte. Onde
se colocariam as responsabilidades dos membros
do Congresso Nacional, componentes dessa Comissão mista, para responder pelas políticas financeiras e monetárias, praticadas de maneira
não muito clara, e que interfeririam no desenvolvimento deste País? Onde ficaria a responsabilidade destes membros com a sua imunidade parlamentar?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS-Acredito que nosso problema não
é deixar de assumir responsabilidade, exatamente,
assumirmos essas responsabilidades. Evidentemente que teríamos todas as condições - propus
isto na minha proposta - de, através de um projeto de resolução, estabelecer o funcionamento
e a responsabilidade desta comissão. Pergunto
a V. Ex' qual o outro instrumento que teria maior
representatividade da sociedade brasileira? Quantas representações poderíamos colocar no atual
Conselho Monetário? Agora, o Presidente nomeou para este Conselho um representante dos
trabalhadores. Isoladamente, o que ele pode fazer
lá? O que ele vai representar? Que segmentos
irá expressar? Que instrumento terá para interferir
em resoluções do Conselho Monetário, levadas
pelo Ministroda Fazenda? Valeressaltar que muitas vezes as consuhas são feitas por telefone. São
matérias quase sempre das mais complicadas,
que, num especializado como o do Congresso
Nacional,teriam melhores condições de ser analisadas e, com as pressões da sociedade brasileira,
assumir as posições de maior interesse para a
Nação. Concordo com V. Ex' em todas suas preocupações. Faço-as minhas. Temos de inovar no
sentido de criar mecanismos modernos, que tornem a política monetária de interesse do povo,
e não de grupos de banqueiros e de grandes
empresas nacionais. Não visualizo- aí está minha discordância radical - melhor mecanismo
do que o Congresso Nacional assumir esta responsabilidade. Considero tímida a proposta do
Relator, repito. Essa comissão deveria ser realmente o Conselho Monetário Nacional dentro do
Congresso Nacional.
Para encerrar, Deputado Darcy Deitos, pediria
que V. Ex' fizesse uma reflexãosobre o significado
dessa comissão, o que ela pode apresentar de
renovador e a possibilidade que ela tem de atender os anseios do povo brasileiro, assunto que
tanto preocupa V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Por questáo de ordem, vamos conceder a palavra nesta seqüência: o Relator Femando Gasparian, o Constituinte Darcy Deitos e, posteriormente, o Companheiro Adroaldo Streck.
O SR. REU\TOR (Fernando Gasparian) - Como um aparte, gostaria de colocar que, no dia
da entrega do meu relatório - o Deputado Darcy
Deitos esteve presente na reunião, mas talveznão
quando fIZ a declaração - informei que ele tinha
sido redigido em condições precariissirnas. Até
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pedi desculpas aos companheiros da Comissão
e da Subcomissão pelo fato de não ter lido todas
as propostas. Recebemos estas propostas no domingo, passei todo o dia trabalhando e, na segunda-feira, redigi e apresentei o relatório. No caso
das propostas do Constituinte Darcy Deites, ele
tinha discutido aqui como todos os outros companheiros o fízeram, suas idéias. Então fIZ o relatório
com conhecimento delas. Isto não aconteceu
com outras propostas, não por erro ou culpa minha, mas por falta de tempo. Agora, explico porque não adotei as sugestões do eminente Constituinte. A primeira, com relação ao Conselho Monetário, porque, no meu modo de ver, se esta
proposta for aprovada, acaba com o Conselho
Monetário Nacronal, naquilo que ele, hoje, legisla
- porque legIsla sobre tudo - em matéria econômica e financeira. Então, esses poderes voltariam ao Congresso. Tínhamos, então, propostas
de vários Constituintes, inclusivea do companheiro José Carlos Vasconcelos, no sentido de se formar uma comissão mista, Câmara e Senado, dando agilidade ao Congresso Nacional para resolver
os assuntos e evitar que houvesse alegação de
que o Pais pararia, caso o Congresso tivesse de
aprovar todas as matérias, exatamente por falta
de agilidade. Inicialmente, tínhamos colocado a
idéia completa do Deputado José Carlos Vasconcelos e de outros membros da Comissão e da
Constituinte, mas, raciocinando melhor, como faremos aqui, para aperfeiçoar as opiniões de todos
- chegamos à conclusão de que esta Comissão
ficaria com poderes demasiados, como colocou
agora até o próprio Constituinte. E se a Comissão
fizesse coisas erradas e graves? Então, o fundamentaI é deixar o poder com o Congresso Nacional.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - O Congresso, em plenário, revogaria.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) -Por
isso a idéia do ad referendum, no sentido de
que o poder é mesmo do Congresso. E esta Comissão terá de trabalhar sempre ad referendum
do Congresso Nacional, de tal forma que não
exorbite e não fique sendo como o Conselho M0netário Nacional, hoje, que não representa os ano
seios da sociedade. E a idéia de fazero Congresso
Nacional substituir o Conselho Monetário Nacional, é porque, aqui, concordo com o Deputado
José Carlos e com V.Ex' - devemos considerar
que o Congresso Nacional representa o povo brasileiro. No fundo, não haverá uma comissão que
possa ser mais representativa da vontade do povo
brasileiro do que o Congresso, porque o povo,
afinal de contas, nos elegeu para que pudéssemos, em nome dele, legislar. E, neste caso, esvaziando o Conselho Monetário,trazendo seu poder
para o Congresso, essa questáo estaria resolvida.
Não querendo tomar mais o tempo de V. Ex"
vou falar sobre o problema da estatização. A análise e as criticas de V. Ex' ao sistema financeiro
brasileiro são também as minhas. Quanto a solução sugerida pelo Constituinte, visando se estatizar totalmente o sistema de crédito, evidentemente, eu tinha de adotar esta ou a outra proposta.
Infelizmente, não podia ficar com a opinião de
todos. Tinha de adotar entre a do sistema misto,
a do sistema totalmente prívatísta, ou a estatização, fiquei com a solução mista - que está no
relatório, e foi muito discutida aqui na Comissão
- porque acho que a estatização total epresen-
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taria grandes prejuízos, porque, em primeiro lugar,
ela não teria referências de custo, ou o problema
correncial. E, em segundo lugar, permitiria que
houvesse muita influência política. Recordo-me
- sou mais velho que o Constituinte Deitos do que ocorreu no Brasil, depois do golpe militar
de 1964, quando muitas pessoas cassadas foram
impedidas de trabalhar com o Banco do Brasil,
porque o governo militarhavia determinado àquela instituição financeira que pusesse como restrição cadastral - igual a uma pessoa que é falida
- o fato de a pessoa ser cassada. Então, muitas
pessoas que começaram a querer trabalhar na
livreempresa para poder viver,ficaram impedidas
de desempenhar seu trabalho. Não podiam ser
diretoras, porque se as empresas, as elegessem
como tal - as que já eram diretoras, tiveram
de sair - ficariam impedidas de trabalhar com
o Banco do Brasil. Este é o aspecto político que
o crédito passaria a exercer. Além da possibilidade
de haver corrupção.
O SR. PRESIDEl'fIE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Eu chamaria a atenção do Relator Fernando
Gasparian e do Constituinte Darcy Peitos para
questão da organização dos trabalhos. Logo devolvo a palavra a V. Ex" Quero apenas dizer que,
pelo regulamento da Câmara Federal, que adotamos aqui, não é possível, nesse tipo de trabalho,
o aparte. Então, cada qual fala a seu tempo. Vamos encerrar aqui essa hipótese do aparte, para
não conturbar os trabalhos. Vou adotar imediatamente a lista de inscrição para evitar que haja
muita balbúrdia. O Constituinte Deites foi prejudicado exatamente por ter concedido o aparte ao
Deputado Vasconcelos, que desvirtuou um pouco
o seu pronunciamento. Gostaria que V. Ex" concluísse logo sua explanação, para logo após, passarmos a chamar os demais. Com a palavra o
Constituinte Darcy Deitos.
O SR. CONSmUlNTE DARCY DEITOS-Ilus-

tre Presidente, não entendo que devemos, nesta
Subcomissão, ter amarras de tal ordem que não
se possa ter um debate franco, aberto, livre e
democrático. Acho que poderíamos até quebrar
essas amarras e esse regulamento, para que mais
luzes viessem a esta Subcomissão, para que, na
hora de decidir - o que será no próximo dia
23 - que cada um o faça consciente do que
está fazendo, assumindo sua posição clara. Quero
dizer, Sr. Presidente, que na minha proposta da
composição do Conselho Monetário Nacional os
cargos seriam preenchidos pelo Sr. Presidente
da República, mediante uma lista de nomes de
cidadãos de reputação ilibada e que representariam a Comissão do Sistema Financeiro, Economia e Finanças do Senado, a Federação Nacional das Indústrias, a Federação Nacional da Agricultura e a Federação do Sindicato dos Bancários.
Entendo que, assim, teríamos representantes afetos ao problema financeiro nacional em permanente contato com a sociedade brasileira. E o
Congresso também teria representação. As reuniões do Conselho Monetário Nacional e das diretorias dos bancos, que também aqui não é mencionado, e que teriam de ter o referendo do Congresso Nacional, do Banco do Brasil, do BNDES,
que não está no relatório, eles teriam de convocar
suas reuniões, mediante editaI publicado no DIádo Ofldal, com indicação do assunto e com
divulgação das atas, o que não ocorre hoje. Se
temos de inovar, é necessário avançar, para que

a sociedade brasileira possa, realmente, fiscalizar.
É por isto que temo por esta proposta, que coloca
este poder apenas na mão do Congresso Nacional. Gostaria, ao concluir, de dizer ao ilustre Deputado Constituinte José Carlos Vasconcelos que
fui claro na minha exposição. Também sou parlamentarista. Mas teremos de caminhar muitas estradas de pedras e espinhos para restabelecer a
credibilidade do Parlamento perante a Nação brasileira. Então, nesta primeira hora, uma proposta
como esta é temerária dentro da minha visão,
porque ela seria muito mais democrática, teria
muito mais o crivo do Congresso Nacional, se
fosse o contrário, pois seria muito simples punirse alguém que vai compor este Conselho que
o Congresso Nacional referendou, do que se punir
algum membro desse Congresso. E, ao longo
da história, isto está provado, porque jamais o
Congresso Nacional- e quero crer até que parlamento de país algum, não me recordo de ter
lido a respeito - puniu membros do seu parlamento com a responsabilidade que é colocada
aqui nas mãos do Congresso Nacional, dando-lhe
poderes absolutos para a política monetária e financeira deste País. Respeito a sua posição e a
sua proposta, mas defendo a minha. Apresentarei
emenda nesse sentido e voltarei a discutir esse
assunto, porque entendo de relevância que o Congresso exercite seu pleno poder com a eleição
dos membros desse Conselho, com prazç determinado, com a eleição do Presidente do Banco
do Brasil e do Presidente do BNDES, aí sim, para
que fiquem submetidos à responsabilidade e ao
crivo do Congresso Nacional permanentemente.
É esta a posição, Sr. Presidente, que queria
aqui deixar registrada, na primeira reunião, neste
início de caminhada, de debate do relatório do
ilustre Constituinte Fernando Gasparian, cujas
justificativas ele fez pessoalmente a mim na oportunidade. Mas jamais poderia deixar de evidenciar
os problemas que entendo que ele tenha enfrentado, porque devemos ter uma justificativa. As
Subcomissões, ainda ontem à noite, apresentaram os seus relatórios. Ontem foi quarta-feira.
Elas atrasaram 48 horas, mas puderam apresentá-los. Entendi perfeitamente a preocupação de
S. Ex' de não ferir o prazo regimental. As Subcomissões o feriram e nem por isso deixaram de
debater; nem por isso deixaram de ser examinadas pelo Sr. Relator, até algumas propostas das
Subcomissões que atrasaram o seu relatório. Mas
veja bem V. Ex", vai uma crítica com referência
ao seu cargo, jamais quanto à sua pessoa, cujo
passado histórico de lutas bem conhecemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Gostaria de estabelecer uma duração do pronunciamento de cada um, do contrário não haverá tempo para todos. Concederei três minutos
para cada Constituinte. Pediria aos companheiros
que se conformassem, do contrário muitos sairão
daqui frustrados porque não poderão falar.
Concedo a palavra, inicialmente, ao Constituinte Divaldo Suruagy.
O SR. CONSmUlNTE DIVALDO SURCIAGY Sr. Presidente, Srs. Constituintes, analisando o
nosso fluxograma de reuniões, observa-se que
a votação deveria ocorrer no sábado, dia 23. Faço
um apelo à Presidência e ao colegiado, pois seria
mais oportuno, na minha opinião, que essa votação fosse feita na manhã de segunda-feira, dia

Junho de 1987

25. Vários Constituintes assumiram compromissos nas suas bases. _
O trabalho da Constituinte e, concomitantemente, também o do Congresso Nacional, estão
a exigir de nós uma presença permanente em
Brasília, e as nossas bases estão cobrando.
Então, fico temendo que nesta votação possam
ocorrer faltas de alguns Srs. Constituintes, num
assunto que é...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Gostaria que V. Ex" submetesse isso como
questão de ordem, que a Presidência a decidirá
imediatamente.
O SR. CONSmUlNTE DIVALDO SURCIAGYEntão, está colocado como questão de ordem
o meu apelo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Pois não. A Presidência fará o seguinte: já que
o dia 25 comporta perfeitamente o debate, ainda
há prazo para essa comodidade de que fala o
Constituinte Divaldo Suruagy. A Presidência acolhe a sua sugestão e passa o debate de sábado
para a segunda-feira. A Presidência, então, determinará as devidas alterações: é uma questão de
ordem e, aí, compete à Presidência decidi-Ia.
Também posso colocar a matéria em votação.
O SR. CONSmUlNTE DIVALDO SURCIAGYNão, Sr. Presidente. Acatamos a decisão de V.
Ex" Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Exatamente. Apenas para ficar mais cômodo.
Pretendo, com isso, atender mais aos companheiros. Agora, como é da competência da Presidência, sugiro segunda-feira, às 9 ou às 17 horas.
Vamos rapidamente resolver qual a maior conveniência, se segunda-feira às 9 ou às 17 horas.
Os Srs. Constituintes que concordarem, queiram permanecer como se encontram.
O SR. CONSmUlNTE DARCY DEITOS - Sr.
Presidente, gostaria de levantar a seguinte questão
de ordem: regimentalmente, qual é o prazo?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- A data do dia 25 comporta perfeitamente, é
o extremo.
O SR. CoNSmUlNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Agora, lembro que depois da votação temos que ficar com o Regimento. Temos
que entregar até o dia 25. O debate poderia ir
até a meia-noite, uma ou duas horas da manhã.
Depois, como se conciliaria isso?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Podemos debater e resolver tudo até meianoite. Nosso prazo é até meia-noite.
O SR. CONSmUlNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Seria talvezmais prudente começar pela manhã.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Ouviremos o Relator, porque também é do
seu interesse.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, da mesma forma
irregular pela qual aquelas Subcomissões entregaram os seus trabalhos ontem, outras estão entregando hoje. Existem diversas Subcomissões
e é claro que elas não ficarão cerceadas por causa
disso. Pelo que li no jornal de hoje, onde saiu
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uma tabela para todas as Subcomissões, dia 25
seria o último dia para a votação. Não é a tabela
que temos aqui, que nos foi dada pela Subcomissão. Mas está hoje no jomal COITeIo BrazfIiense uma tabela, na qual está colocado o dia
25 como o último dia para apresentação. Então,
acho que é possível, porque evidentemente...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- No mais tardar, apresentaremos o relatório
na terça-feira. Não há problema. Gostaria apenas
de ordenar os trabalhos. Foi suscitada uma questão de ordem, e a Presidência então decidiu. Estou
querendo saber a que horas faremos a reunião,
se é mais conveniente às 9 ou às 17 horas. (Pausa.)
Então, a reunião será segunda-feira, as 9 horas.
Quanto ao restante, como compete à Presidência
ordenar os trabalhos, gostaria que os companheiros confiassem na Presidência e no Sr. Relator
que resolveremos isso.
O SR. CONSTIT(1)NTE DARCY DEITOS - Sr.
Presidente, gostaria de levantar rapidamente uma
questão de ordem para esclarecer ao plenário.
Vi aqui no Regimento da Subcomissão, no regulamento de funcionamento, que V. Ex" vota duas
vezes, se for o caso.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Voto e, se houver empate, desempato.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - "O
Presidente votará em todas as deliberações, tendo
ainda voto de desempate duas vezes. É o art.

10.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)

- Se houver empate.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Ele
vota normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Mas essa é a sistemática de toda Presidência
do Congresso Nacional.
O SR. CONSTIT(1)NTE DARCY DElTOS - Esse regulamento, Sr. Presidente, é o mesmo da
Câmara dos Deputados?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Temos o regulamento da Constituinte - é
o Regimento Intemo - e, nos casos omissos,
então, cumpre-se o Regimento da Câmara dos
Deputados. A técnica é essa. Na verdade, quem
supre tudo é o Regimento Interno.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS Gostaria apenas de um esclarecimento. Queria
saber se V. Ex"tem dois votos, se for preciso.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Se houver empate, sim.
O SR. CONSTITQlNTE DARCY DEITOS Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Walmor
de Luca.

O SR. CONSTIT(1)NTE WALMOR DE lUCASr. Presidente, do que entendo, o exercício do
voto de Minerva é uma tradição, inclusive consagrada em qualquer compêndio jurídico ou em
debates parlamentares; e d voto de Minerva será
exercido quando existir uma isenção prévia. A
isenção prévia pressupõe que o Presidente não
exerça o voto anteriormente. Cabe, naturalmente,
ao Presidente exercitar o seu voto, sim, na condição de membro da Subcomissão, se a votação
for secreta, mas jamais se for a votação aberta.
O SR. CONSTITQlNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Não há votação secreta em Constituinte.
O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE lUCANão havendo votação secreta em Constituinte,
o exercício do voto de mmerva só poderá ter lugar
havendo, preliminarmente, a abstenção do Presidente ou de quem preside a sessão, no meu entendimento. Portanto, não quero contrapor-me
àquilo que é do Regimento, se for deliberação
do Regimento da Constituinte, porque seria matéria, inclusive, já não mais..
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Matéria preclusa. Acho que todo esse assunto
já está resolvido.
O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCAMas, se o regulamento baixado for baseado em
qualquer outro tipo de norma, a não ser o Regimento da Constituinte, parece-me, Sr. Presidente,
que não sena de bom alvitre, até para proteger

V. Ex',..
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Cumpriremos à risca o Regimento na hora
oportuna. Quando houver a votação, nós o cumpriremos exemplarmente Não tenho interesse em
votar duas vezes. Se for para votar só uma, voto
só uma. Se o Regimento disser que é para votar
duas, ..
O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE lUCASe V.Ex' quiser utilizaro voto de minerva, entendo
como um direito seu, mas se se ausentasse, se
se abstivesse de qualquer outra votação anteriormente.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Como o assunto está resolvido regimentalmente basta a consulta ao Regimento na hora
oportuna. Então, como esse assunto hoje foge
à natureza da reunião, porque não vamos votar
nada agora, ficará para a hora oportuna, e cumpriremos exemplarmente o Regimento interpretado
pela Subcomissão. Fica resolvido, então, que a
reunião passa de sábado para segunda-feira, às
9 horas da manhã
Com a palavra o Constituinte Adroaldo Streck.
O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE lUCAPermita-me, Sr. Presidente, parece-me que há
uma relação aí, eu inclusive teria assinado a lista
anteriormente ao próprio Constituinte Divaldo Suruagy, que, aqui ao meu lado, me pediu...

O SR. CONSTITQlNTE WALMOR DE LUCAO exercício do voto de Minerva é inerente à atividade de quem preside qualquer conselho deliberativo, ou uma Subcomissão como esta.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Estou aqui com duas listas. O primeiro nome
é Divaldo Suruagy e o segundo é Adroaldo Streck.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Exatamente. Peço a V. Ex" que fale junto ao
microfone.

O SR. CONSTITUINTE (Walmor de Luca) Cedo com muito prazer o meu tempo, como já
o fiz.
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O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não há problema algum. Vamos ouvir o Constituinte Adroaldo Streck e, posteriormente, ouviremos o Constituinte Walmor de Luca. Vamos resolver amigavelmente, que é melhor.
O SR CONSTITUINTE ADROALDO STRECK
- Serei muito rápido Ater-me-ei aos três minutos
determinados pela Presidência Acho que a discussão levantada aqui pelos Constituintes Darcy
Deitos e José Carlos Vasconcelos é própria e pertinente Temos uma parte ja no art. 4° e seus parágrafos do relatório do Constituinte Femando Gasparian, onde a questão é colocada - ao menos
eu entendo assim - e o que poderíamos fazer,
talvez, seria desenvolver um pouco mais essa
idéia. O Congresso Nacional contará com a assessona de uma Comissão Mista Permanente do Sistema Financeiro. Os seus três parágrafos, aqui,
dão as atribuições dessa Comissão Mista Permanente do Sistema Financeiro. Acho que já é um
avanço, porque isso é muito importante também.
Não podemos, de uma hora para outra, criar ou
atropelar COIsas, da forma como elas foram feitas
até hoje. Entendo que, nesse art 4°, temos um
caminho aberto para estabelecer o papel de importância que deverá ter o Congresso Nacional
na decisão dessas questões, a partir do novo texto
Constítucronal. É apenas isso que eu queria deixar
à consideração dos colegas Constituintes: que
leiam mais detidamente o que contém esse art.
4° e seus parágrafos, a propósito do papel que
deverá desempenhar o Congresso Nacional nas
futuras decisões de questões relacionadas com
a política monetária, de crédito e cambial. Apenas
isso.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Com a palavra o Constituinte Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCASr. Presidente, ao longo dos debates dos trabalhos
dessa Subcomissão, deixo bastante claro que não
sou um especialista na maténa. Aqui vim, inclusive, aprender um pouco, exatamente com os depoirnentos, com as audiências públicas e queria,
nesta oportunidade, registrar aquilo que ouvi como crítica do Presidente do meu partido, Ulysses
Guimarães, que a maior parte dos Constituintes
deixou para o último dia a apresentação das suas
propostas. Pois bem, foi exatamente o sentido
da minha responsabilidade de ouvir a sociedade
que por aqui passou, nas sessões plenárias, que
me impôs, Sr. Presidente, deixar para o último
dia, para que eu as apresentasse com a convicção
de que aquilo era o melhor caminho para o Pais
e para a Nação. Ao fazê-lo no último dia, constato,
Sr. Presidente, por exemplo, que sete das propostas que eu entendo decorrentes das discussões
e desta Subcomissão, que, portanto, deveriam ser
objeto das preocupações do Sr Relator, apenas
cinco delas foram encaminhadas ao Sr. Relator.
Pesquisei ontem no sistema de informações do
Congresso, ou, melhor dizendo, da Constitumte,
da Secretaria da Constituinte, e só encontrei registradas, de VInte e duas propostas de normas constitucronais apresentadas, tão-somente duas no
computador. Certamente por falha da Secretaria
da Assembléia Nacional Constituinte, ou por excesso de trabalho, falha essa que até se admite.
Não quero aqui, neste momento, assumir a defesa
- o que não me cabe fazer - porque o nobre
Relator, Fernando Gasparian, pela sua compe-
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têncía e pelo seu passado de luta, dela não precisa.

Entretanto, quero realmente concordar com algumas das criticas que o companheiro Darcy Deitos
fez. Declarei que não sou especialista no assunto.
OUVI, ao longo dos debates, intervenções de companheiros nossos, membros desta Subcomissão
altamente qualificados, sobre, por exemplo, o papel do Conselho Monetário Nacional e, ao ler o
relatório, embora numa leitura superficial, quero
louvar o trabalho de V. Ex', companheiro Fernando Gasparian, mas me parece que, nessa questão,
passamos muito por cima Ficou parecendo que
nal não sabe se vai ou não continuar existindo,
qual o papel dele e qual o tipo de sua composição.
Faço aqui um apelo ao nobre Relator, que sei
que não teve tempo de examinar as emendas.
Quero, neste ponto, fazer a sua defesa. Entendo
perfeitamente que não é possível analisar 174 sugestões de normas que lhe foram entregues no
dommqo, quando ele devia entregar o seu relatório na segunda-feira. Ora, nem computador faz
ISSO, quanto mais um homem com as suas limitações, que todos nós as temos. Portanto, ao louvar
o trabalho, acho que o relatório do nobre Deputado Fernando Gasparian é um documento que
temos, é o paper inicialpara abrirmos os debates.
Temos inclusive as sugestões que cada um de
nós encaminhou e que talvez não tivessem sido
apreciadas em tempo. Eu, por exemplo, tive o
cuidado, hoje de manhã, antes mesmo de passar
os olhos nessas normas que chegaram às nossas
mãos ontem à tarde, ou seja, as de que as' emendas têm que ser feitas nesse papel, já as encaminhei hoje de manhã à consideração de alguns
companheiros, para poder decidir sobre elas. Estou tendo o cuidado de encammhá-las também
a companheiros de outras Subcomissões, aos
quais acho que o assunto possa ser pertinente
no meu entendimento. Daí, Sr. Presidente, creio
que devemos ter cuidado, ao longo desses próximos dias. VI chegarem sugestões e eu observo
como de bom alvitrea decisão de V.Ex', Sr. Presidente, e a sugestão do nobre Cosntituinte Divaldo
Suruagy para iniciarmos os trabalhos de votação
tão-somente na segunda-feira, dia 25, mesmo
porque - estou informado - teremos, ao final
desta semana, domingo, o prazo último para apresentação de emendas. Ora, uma semana seria
o mínimo necessário para que pudéssemos ter
essas emendas em mãos, conhecê-Ias e abrir o
debate em cima disso, para posteriormente fazer
a votação final sobre a matéria.
Daí, por que, Sr Presidente, compreendo perfeitamente a Intervenção até mesmo um pouco
acalorada do companheiro Darcy Deitos e o debate que foi feito, que acho que valoriza esta Subcomissão. Sinceramente, eu não gostaria de pertencer a uma Subcomissão amorfa, inodora, insípida.
Não.
Sr. Presidente, eu acho que é de extrema importãncia o debate. Entendo inclusive que, embora
caloroso, ele foi respeitoso e, sobretudo, ético.
Portanto, quero crer que o nobre companheiro
Femando Gasparian, no decorrer dos próximos
dias, terá mais tempo para analisar aquelas propostas que lhe foram encaminhadas, sobre as
quais não teve tempo de se deter. Acredito que
seu relatório final- entendo que isto aqui é apenas o início de um trabalho - será aquele decorrente do processo das decisões deste plenário.
É isso que nós devemos compreender, entendendo este relatório dessa maneira. Louvo o

Constituinte Adroaldo Streck pela sua íntervenção, que me parece bastante oportuna, quando
nos lembrava que exatamente o art. 4° traz uma
inovação que poderiamos aperfeiçoar,
Portanto, são duas observações que eu deixaria,
ao lado naturalmente das outras informações e
proposituras que já encaminhei, sobre as quais
não quero discutir, e a proposta do nobre Constituinte Adroaldo Streck. Solicitaria ao nobre Relator, inclusive, que se debruçasse um pouco mais
sobre o papel do Conselho Monetário Nacional,
que, no seu relatório, parece-me, passou por cima
desse assunto, deixou de definir inclusive a sua
concepção - e, aí, eu concordo exatamente com
o ConstItumte Darcy Deitos - ou seja, como a
sociedade estará lá representada. Será apenas pelo Congresso ou terá seus outros segmentos, que
também são sigmflcatívos e que, no meu entendimento, devem participar da administração pública.
O SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Sr. Constituinte LuizGushiken.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Estou notando que vários colegas têm insistido no
fato de que o Relator provavelmente não tenha
levado em consideração a quantidade de propostas que apresentamos na Subcomissão. Para que
se possa resolver esse problema, eu sugeriria que,
a partir e hoje, até o dia da votação, o Presidente
da Mesa, e o Relator organizassem os debates
das emdendas, à luz do confronto com a proposta
do Relator, por temas. Portanto, S. Ex' organizariam as emendas por temas, e nós os iríamos
confrontando com o projeto do Relator. Acho que
assim será mais fácil. Desta maneira, poderemos
dar conta do problema que foi levantado pela
maior parte dos Constituintes, que considero uma
preocupação correta.
Entrando agora na questão mais substantiva
da proposta do Relator, devo dizer aqui que defendo a estatização. Sou dos mais intransigentes com
relação a essa matéria. Aguardarei a oportunidade
para discutir separadamente esse ponto. Entretanto, quero fazer um comentário a respeito da
proposta do Relator e dizer que acho que essa
proposta avança significativamente com relação
ao sistema que temos hoje. São pontos da maior
relevância, na minha opinião, em que pese o estudo que ainda considero superficial. Acho que deveríamos, caso essa proposta de estatização não
passe, preservar alguns pontos que foram passados aqui no projeto. Relativamente à Comissão
Mista, é um avanço enorme. Criar um forum dentro do Congresso, que deverá assumir papel similar ao do Conselho Monetário - é um avanço
enorme. Evidentemente teremos problemas internos do Congresso, ou seja, quanto à sua composição. Essas preocupações nós as deveremos ter.
Precisamos burilar melhor a proposta do Relator,
para ver se conseguimos, enfim, dotar essa Comissão Mista de um papel, de funções que possamos contomar efetivamente. Enfim, uma Comissão que nasça no Congresso, com o papel do
Conselho Monetário, parece-me um avanço bastante significativo.
Com referência à limitação dos bancos estrangeiros, no papel de captação da poupança intema,
acho que é uma proposta ousada que deveríamos
defender, evidentemente, caso não passe a estatização.

Junho de 1987

Não sei se os companheiros notaram, há um
papel diferente do Banco do Brasil, e eu gostaria
de díscutrr essa matéria mais detalhadamente
com o Sr. Relator. No que diz respeito ao papel
do Banco do Brasil na colocação dos títulos da
dívida pública - hoje, papel do Banco Central
- o Banco do Brasiljá assumiu, em anos anteriores, essa função. Antes de proferir uma opinião,
gostaria de debater melhor as experiências do
Banco do Brasil. Há certa lógica em se separar
do Banco Central a função de colocação dos títulos da dívidapública e restringir apenas aos papéis
emitidos pelo próprio Banco Central, como é o
caso das LBC, mas parece-me que, por se tratar
de assunto da mais alta envergadura, deveriamos
ter uma discussão mais aprofundada.
Relativamente à questão da carta-patente, talvez
o Relator não saiba, segundo jurisprudência firmada recentemente sobre esse instituto, na verdade,
ele não existe. Era mais uma denominação utilizada no mercado financeiro pelos banqueiros. Temos que pensar melhor como trabalhar a questão
da carta-patente. Da forma como está apresentada no Relatório, não me parece muito precisa,
pois não existe carta-patente com essa denominação. De qualquer maneira, creio que é uma
proposta ousada, 'que devaríamos analisar melhor. Entretanto, o que me chamou a atenção
não foi exatamente a discussão do mérito, mas
outra questão que diz respeito à imprensa Hoje,
a imprensa divulga informações sobre atituides
de assessores desta Subcomissão. Quero chamar
a atenção de todos os Constituintes para que poderá refletiro comportamento da Assessoria desta
Subcomissão. Dizo artigo que os assessores fizeram circular entre os Constituintes da Subcomissão e junto à imprensa um documento analítico,
que simplesmente arrasa com o anteprojeto apresentado pelo Relator. Chamou-me a atenção essa
prática de functonáríos que deveriam subsidiar
a Subcomissão. Acho que o assessor poderá opinar contrariamente a nós, da Subcomissão, assim
como poderá ter opinião divergente em relação
ao ponto de vista do Relator. Entretanto, um assessor não tem direito de expor à opinião pública,
da maneira como foi feita suas opiniões contrárias
ao trabalho da Subcomissão ou do Relator, porque essa atitude ultrapassa os limites das funções
do assessor e é muito mais a expressão de um
lobby dos bancos privados no interior da Subcomissão. Acho natural que haja lobby no Congresso. A formação de grupos de pressão no Parlamento é natural. Entretanto, funcionários da Casa,
principalmente no exercício da assessoria, não
podem assumir tal papel Isso contraria, fere qualquer princípio de funcionamento de uma Casa
Legislativa,funcionários que, em certo momento,
têm que se restringir a um papel de certa discrição. Eles não podem torpedear o trabalho da
Subcomissão. Insisto em que eles têm o direito
de opinar, mas não podem expressar-se da maneira como o fizeram, porque, segundo parece
isso configura um lobby do banqueiro privado.
Sugiro ao Relator e ao Presidente da Mesa e pediria aos Srs. Constituintes a adesão a esta
proposta - que os assessores desta Subcomissão fossem transferidos. É impossível admitir um
debate entre nós quando há assessores que estão
torpedeando a Subcomissão. Acho que ou nós,
Constituintes, no exercício da nossa função, vamos travar os debates abertamente, ou vamos
a cargo de assessores. Entendo, portanto, que
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O $R. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Vamos amadurecer essa idéia.

sempenhou. Sabemos que são regimentais as
propostas de emendas que faremos. A nós compete, após a emissão do relatório, apresentar
emendas para serem discutidas. Acredito que
nossa Subcomissão não é constituída de especialistas no assunto financeiro. O próprio Relator
usou muito a experiência transmitida nesta sala
pelos depoentes. Como disse o Constituinte Walmor de Luca, após OUVI-los, apresentamos nossas
propostas. Acredito seja esta uma das Subcomissões mais atuantes, apesar de termos nosso tempo muito ocupado, não só pela Constituinte, como por outros trabalhos, outras reuniões que, às
vezes, consomem todo o nosso tempo.
louvo o esforço do nosso Relator e quero aqui
parabenizá-lo por seu trabalho. Acredito que não
devemos ter uma preocupação maior com referência a artigos da imprensa, que nem sempre
espelham a realidade.
Ouvi o nobre Constituinte Luiz Gushiken comentar sobre o quadro de assessores. Peço que
nosso Relator Fernando Gasparian nos explique
o epísódio, a fim de que não fiquemos somente
informados pela imprensa. Não acredito, nobre
Constituinte Luiz Gushiken, que haja um lobby
de bancos privados em cima de assessores cedidos a V. Ex", Constituinte Fernando Gasparian.
Gostaria de ouvir de V. Ex" uma explicação sobre
o assunto.
Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Se V. Ex" me permite, gostaria
de dizer rapidamente algumas palavras sobre o
relatório.

O SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra, para responder, o Relator Fernando Gaspanan.

essas pessoas não podem ficar na Subcomissão
Sugiro sua substituição, sob pena de, a permanecer esse quadro, isso vir denegrir a imagem
da Subcomissão.

o SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
- Antes de dar a palavra ao próximo orador,
gostaria de submeter à Subcomissão uma idéia,
porque o ConstItuinte Darcy Deitos deverá retirar-se agora. Essa idéia me ocorreu à luz dos
pronunciamentos. Não seria bom que marcássemos uma reunião para decidir sobre estatização, privatizaçãoou manutenção do sistema híbrido? Essa reunião teria início hoje. Debateríamos
estatização, privatização ou hibridismo. Seria uma
discussão prévia, que nos ajudaria muito a chegar
ao final do trabalho. Não sei se os colegas concordam.
O SR CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Se V. Ex" me permite, tenho a
impressão de que há pontos comuns que temos
de definir, tanto no sistema estatizado, quanto no
misto, ou no inteiramente privatizado. Seria interessante que essa reunião se desse no final dos
debates, ou mais próximo dessa data, para que
pudéssemos avançar em outros pontos menos
conflitantes.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Um minutinho, porque há um orador anteriormente inscrito, que é o Constituinte BasílioVillani.
Depois ouviremos o Constituinte João Machado
Rollemberg. logo a seguir, chamarei V. Ex", para
não cortar a ordem de inscrição.
Com a palavra o Constituinte Basílio Villani.
Gostaria que os colegas começassem a pensar
a respeito dessa idéia que expus agora rapidamente, se vamos fazer assim ou não, para discutirmos isso na próxima reunião.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO SPADA - Sr.
Presidente, pela ordem. Gostaria que V. Ex"verificasse se me encontro inscrito, pois V. Ex" anunciou uma lista de oradores, e meu nome não
figurava nela.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Estão ainda inscritos para serem chamados
os Constituintes Sérgio Spada, Basílio Villani e
João Machado Rollemberg.
O SR CONSTITUINTE SÉRGIOSPADA- Estou esclarecido. É que V. Ex" não citara o meu
nome. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Lamentavelmente, houve duas listas, o que
criou certa confusão, mas estou tentando fazer
aqui um ponto de chegada, para resolver o problema.
Tem a palavra o Constituinte Basílio Villani,
O SR. CONSTITUINTE BASíUOV1lLA.Nl- Sr.
Presidente, nós, que aqui viemos representando
o povo, nós, que aqui viemos com uma responsabilidade muito grande - responsabilidade essa
que vemos, a cada dia, aumentar - queremos
parabenizar o nobre Relator pelo trabalho que de-

O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, nem me iria referir
a esse assunto, porque, na verdade, já tenho muitos anos como empresário e como líder sindical
patronal. O nobre Constituinte Luiz Gushiken foi
lider sindical operário, mas fui líder sindical patronal durante muitos anos. Portanto, apesar de ser
candidato pela primeira vez agora, sendo a primeira vez que exerço um mandato popular, de
certa forma já desempenhava vida pública. Assim,
conheço bem a imprensa e aceito as críticas que
faz democraticamente. Mas, como o Constituinte
Basílio ViIlani pede informações, queria, então,
colocar o seguinte.
Inicialmente, tendo que fazer um relatório que
levaria minha assinatura, evidentemente adotei
aqui algumas posições. Nos pontos polêmicos,
adotei uma dentre três ou quatro posições, e vamos agora votar aqui. Por exemplo, quanto à estatização, é evidente que eu teria que adotar uma
das três posições. Vamos votar isso aqui democraticamente, e aquela que for vencedora ficará no
relatório.
Quando aqui cheguei, procurei ver quem nos
poderia assessorar. Falei com o chefe da Assessoria Parlamentar, e ele me informou que não
tinha ninguém para assessorar esta Subcomissão
Solicitei,então, por carta, que me fosse autorizada
a nomeação de algumas pessoas que me ajudariam a fazer esse trabalho. Seriam pagas para
isso. Mas isso me foi negado. A Mesa da Assembléia disse que não tinha verba para isso, e não
indicou ninguém. No meu caso, felizmente, como
tenho recursos para poder pagar essas pessoas,
assim o fIZ.
A maioria dos Relatores, infelizmente,não pôde
fazê-lo. Inúmeros Constituintes foram obrigados
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e entregar relatórios que não representavam seu
pensamento.
De certa forma, isso iria acontecer comigo, se
ficasse na mão dos assessores que foram apontados para a Subcomissão, porque eles não pensavam como eu. Todos têm o direito de pensar
como quiserem.
Assim mesmo, soliciteios assessores e dei atribuições aos três. Mais tarde, no dia 24 de abnl,
indicaram um assessor para a Subcomissão. Portanto, isso que saiu no jornal - que trabalharam
na Semana Santa e à noite - é conversa. Quanto
aos outros dois assessores, foram indicados em
7 de maio, quatro dias antes de eu apresentar
meu relatório. Portanto, isso que foi publicado,
ou seja, que o trabalho foi uma loucura, é um
absurdo.
O que pedi não me chegou às mãos. Se eu
não tivesse armado esse outro esquema para fazer
o relatório que queria, chegaria aqui na segunda-feira sem nada nas mãos. Inclusiveo que falam
aqui, isto é, que pedimos os serviços do Prodasen,
devo contraditar, dizendo que também não nos
chegou na segunda-feira. Esse maço de propostas só veio ontem. Não chegou na segunda-feira.
Nesse dia, a Casa não ofereceu literalmente nada.
Pedi que me fosse fornecida uma descrição
do que tinham sido as audiências públicas. Alguns
depoimentos foram relatados, outros não. Inclusive a taquigrafia só me encaminhou os depoimentos depois que entreguei o relatório. Infelizmente, no meu relatório - o companheiro Luiz
Gushiken reclamou com razão - não consta o
depoimento que alguns expositores prestaram a
esta Subcomissão. Mas isso foi porque também
a taquigrafia não me entregou em tempo as notas
taquigráficas para que pudesse fazer o resumo
e colocar no relatório. Mas iremos suprir essa
falha. O que eu queria dizer era simplesmente
isso. Portanto, imagino que essa entrevista não
se tenha verificado com os assessores, porque,
realmente, seria até uma falta funcional dizer que
o Relator não aceitou nenhuma sugestão. Não
tenho obrigação de aceitar sugestões. Sou Deputado. Se os assessores quiserem fazer a Constituinte, então é só se candidatarem ao cargo de
Deputado. Não tem sentido criticar. Aliás, estou
sabendo agora dessa entrevista Não cheguei a
ler o jornal. Minha mulher me telefonou e me
enviou um bilhetinho - queria falar comigo urgente - dizendo que era para eu ler os jornais.
Deve ser o jornal Folha de S. Paulo que está
fazendo estardalhaço sobre o assunto.
O que eu quero dizer, o que é fundamental,
é que isso é natural. Nós queremos mudar. Sou
do PMDB. Quem é do PFl sabe que todos nós,
quando elegemos Trancredo Neves, fizemos uma
campanha para mudar o Brasil. Precisamos mudar o Brasil.Não podemos fazer uma Constituição
igual à anterior. Nesse setor, todos são unânimes.
O Presidente da Sociedade Rural Brasileira veio
aqui criticar o sistema financeiro brasileiro, dizendo que ele é um homem conservador. Em outros
assuntos, talvez até divirjado meu ponto de vista
e do de outros companheiros. Não existe mnguém
mais conservador do que o Presidente da Sociedade Rural Brasileira. Ele veio aqui e disse que,
na sua opinião, o sistema financeiro brasileiro hoje
é um sistema oligopolista e cartorial. Realmente,
temos que aperfeiçoar isso. De nada adianta criticar, dizendo, por exemplo, que isso é uma porta-
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ria, que isso não é Constituição. No caso dos
juros máximos, acho que é, porque é gravissimo
o que está acontecendo no Brasil. Quando manuseamos os jornais, vemos notícia de que o Sr
Constituinte Albano Franco debate o problema
da Confederação Nacional da Indústria, enquanto
os empresários todos estão quebrando. Quer dizer, esse é um assunto em que precisamos colocar uma limitação A lei dos juros existe em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, mas
não existe na Constituição dos Estados Unidos
nos Estados Unidos, o sistema bancário não é
como o que estamos propondo aqui e se essa
lei for aprovada, continuará a ser atribuição da
União. Nos Estados Unidos, é atríbuiçáo dos Estados. Existem diversos Estados que têm essa lei
dos juros aprovada, têm lei da usura. No Brasil,
há mais de vinte anos vivemos muito bem com
o sistema financeiro ajudando a produção, com
juros razoáveis, porque tivemos uma lei de usura
que funcionou desde 1933, elaborada pelo Presidente Getúho Vargas Posteriormente, o sistema
financeiro tomou tal poder politico que hoje, para
conseguir fazer com que esse setor funcione de
acordo com o interesse nacional, com os interesses do sistema financeiro e também com os interesses dos banqueiros, é preciso que coloquemos
na Constituição uma lírrutação, para ajudar o País
a ter parâmetros, uma vez que, no fundo, os bancos são sistema de intermediação financeira. O
que eles cobram, às vezes, estão pagando. Então,
se podem cobrar menos, eles têm que pagar menos também e ficar com margens menores. Todos têm que adaptar-se a isso. Por isso mesmo,
no capítulo das Disposições Transitórias, colocamos uma progressiva diminuição da taxa real,
para que o sistema financeiro não vá à falência
amanhã, na hora em que a Constituição entrar
em vigor, porque o banco do sistema fínanceiro
ficou deformado por causa da inflação e os seus
custos hoje em dia impediriam que essa lei pudesse entrar em vigor, sem que abalasse o sistema
financeiro. Observadas essas Disposições Transitórias, os bancos do sistema flnanceiro poderiam
adaptar-se e, num prazo de dois anos, chegar
a se enquadrar na lei, nessa disposição consntucíonal, Enfim, deveremos discutir esse assunto
mais tarde.
Na verdade, estamos fazendo agora um ofício,
devolvendo os assessores à Assessoria Legislativa, porque realmente eles não nos ajudaram nesse período. Para evitar mais atritos, estou fazendo
esse ofício - fiz a solicitação ao Presidente, e
S. Ex' concordou também - no sentido de que
não haja tal problema, a fím de que eles realmente
não trabalhem e não fiquem infelizes porque o
seu trabalho não foi aproveitado. Até foi aproveitada alguma coisa, porque pedi a cada um deles
que desse uma sugestão sobre o que deveria ser
o texto, e uma coisinha ou outra foi aproveitada.
Pedi a muitas pessoas, ouvi professores uruversítáríos, economistas, advogados. Quer dizer, muitas pessoas que aqui depuseram inclusive me
fizeram pequenas sugestões Juntei todas e afmal
saiu esse trabalho, que não é perfeito, porque
foi feito às pressas. E o que V. Ex" receberam.
Agora, sobre ele, que é um borrão, vamos trabalhar - eu mesmo pretendo sugerir modificações,
para que possa realmente ficar de conformidade
com a Comissão. É evidente que alguns serão
votados. A estatização, só na votação mesmo, por-

que há pessoas que são favoráveis e outras que
não são. Realmente, temos pontos polêrmcos para votar, e como o Presidente sugeriu, talvez fosse
preferível deixar para o fim.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Depois iremos votar, porque será necessária
uma definição ideológica da Subcomissão, uma
vez que aí envolve profunda Ideologia e mudança
radical. Podemos mudar radicalmente o sistema
brasileiro. É evidente que resolveremos aqui pela
maioria. O que tiver maioria ganhará, isso não
tenham dúvida, ninguém terá predominância de
coisa alguma a não ser o seu voto. No cômputo
dos votos, sairá a posição da nossa Subcomissão,
que será submetida à Comissão. Nesse ponto
é que queria o apoio de todos, porque, no momento em que resolvermos, seja a estatízação,
seja o sistema atual, seja a privatização, teremos
a obrigação de, unidos, defender o relatório da
Subcorrussão e a nossa sugestão na Comissão
propriamente dita, para não dispersarmos nossas
forças. Eu assim entendo. Tudo aqui será deliberado, pois considero esse o melhor modo.
Quanto ao assunto dos assessores, achei por
bem devolvê-los, para evitar o problema no nascedouro, porque está assumindo certa gravidade.
Como se trata de medida de caráter admmlstrativo, não posso deixar de apoiar o pedido do
Relator. Muito embora a decisão seja da Presidêncra, a verdade é que os assessores foram cedidos para a Presidência e para o Relator. O Relator
poderia dispensar, e o Presidente não, mas aí significaria uma dívtsão de comportamento. Então,
muito embora isto não me tenha tocado em nada,
não tenha causado nenhum problema para mim,
por uma 'questão de disciplina, de solidariedade,
devo seguir a posição do Sr. Relator. Mas essa
é uma questão de ordem administrativa e interna
desta Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Permita-me, não quero discutir
aqui a intenção de nenhum assessor. Na realidade, o aproveitamento do documento que foi elaborado pela Assessoria é à base do lobby, contra
o trabalho desta Subcomissão. E aí, repito, V. Ex"
me perdoe, V. EX" é quem mais tem a ver com
isso. Acho até que esta Subcomissão...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tanto tenho que estou decidindo. Eu disse
que a mim não tocou, não houve divergência
comigo.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Houve com a Subcomissão. É
isso que estou dizendo.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Sim, exatamente. Houve com o Relator, por
isso estou solidário com S. Ex"
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Não, houve com toda a Subcomissão. Veja do meu ponto de vista. Acredito que
o Relator Fernando Gaspariam chamou a atenção
para isso - eles nem teriam dado a entrevista
- , ou seja, que não houve nenhum dolo da parte
dos assessores. Acredito nisso. Agora, o relatório
está sendo utilizado contra o trabalho de toda
a Subcomissão e contra o direito que temos de
mudar este País. Acho que V. Ex" tem muito a
ver com isso, como todos nós. Seria importante
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que a Presidência emitisse uma nota, repudiando
o lobby contra as transformações que esta Comissão quer fazer
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Aceito a observação de V.EX" como um adendo
ao que falei. Na verdade, o que eu disse foi que,
não tendo atingido a mim pessoalmente, atingindo o Relator, atinge a Subcomissão. V. Ex' vem
diretamente ao encontro do que falei. Não queria
discutir esse assunto numa sessão pública, porque é da competência da Presidência, e isso já
esta resolvido. Quer dizer, será feita a devolução.
Creio que todos estão de acordo. Os que não
concordarem poderão procurar-me posteriormente. Como é um assunto interno, é conveniente
que deixemos para os gabinetes.
Passo a palavra ao Constituinte João Machado
Rollemberg, do PFL.
O SR. CONSTITUINTEJOÃO MACHADO ROLLEMBERG-Sr. Presidente, inicialmente, quero
congratular-me com o Relator Fernando Gasparian pelo seu trabalho. Acho-o de bastante equilíbrio, embora, em alguns aspectos, um tanto quanto tímido, mas não deixa de provar a sua preocupação em fazer um trabalho que viesse ao encontro dos interesses da sociedade brasileira.
Também quero ficar solidário com o Constituinte José Carlos Vasconcelos. Esse trabalho de
looby é apenas o começo. Não só esta Subcomissão, como a Comissão Temática e, de resto,
a própria Constituinte serão pressionadas pelo poder econômico, pelos lobbies, pelos grupos que
têm interesse em manter o status quo, isto
é, a Constituição anterior. De forma que a posição
do Constituite Fernando Gasparian é uma posição
de equilíbrio, de centro, de alguém que procura
contornar os diversos pensamentos da sociedade

brasileira.
No art. 4° mesmo do seu relatório propõe-se
a criação de uma Comissão Mista Permanente,
dando-lhe realmente poderes excepcionais, mas,
no caput do artigo, ela é chamada de assessoria.
Tenho a impressão de que esta palavra deveria
ser eliminada aí, porque, nos parágrafos, ela é
promovida a um status de maior importância.
Portanto, eu me premitiria sugerir que se modificasse essa posição.
Quanto à emenda do Constituinte José Carlos
Vasconcelos, a primeira e única até agora apresentada, parece-me muito importante também
quando, ao pretender diminuir os desequilibrios
regionais, ela propõe que as instituições financeiras dividam proporcionalmente suas aplica.
ções diretamente proporcional à população e inversamente proporcional à renda per capita. Só
que acho a exeqüibilidade, a factibilidade da aplicação dessa proposta muito difícil de ser alcançada em função dos critérios da aplicação, pois
tecnicamente, se uma região tem renda per capita muito baixa, a estrutura econômica, a estrutura
agrária, a estrutura social vão oferecer dificuldades aos próprios agentes financeiros para fazerem
as aplicações, mantida a proporcionalidade inversa a essa renda per capita.
Portanto, é preciso um pouco de cuidado, a
fim de que, na sua origem, esse artigo não seja
factível de ser desrespeitado e torne a Constituição, dentro de pouco tempo, susceptível de
receber sugestões ou emendas constitucionais.
Evidentemente, acho bom lembrar, a título de
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colaboração, somando com V. Ex', o maior cuidado nessa redação, no sentido de que seja possível
e factível o cumprimento desse texto constitucional.
Quanto às emendas não aproveitadas pelo Relator, acho que os companheiros não deveriam
colocar-se tão radicalmente contrários. Poderão
até mesmo, dentro do possível, apresentar emendas, a esta altura, que contenham aquilo a que
se propunham no texto original das suas sugestões, que não foram aproveitadas Poderão apresentar, agora, à luz do relatório apresentado pelo
Relator Fernando Gasparian
Era isto o que tinha a dizer.
-

O SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
Com a palavra o Constituinte Sérgio Spada.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO SPADA - Caro Presidente, Sr. Relator, a questão da manifestação das Assessorias, ou da Assessoria, com relação ao relatório, está-se tomando bastante discutida. No meu entendimento, ela deve ser discutida
em profundidade, para clarear, de uma vez por
todas, o que houve. Na verdade, o que sentimos
é que, perante a população, o que sai na imprensa
passa a ser verdadeiro. Infelizmente, por formação
cultural do nosso povo, uma nota que saia na
imprensa é tida como verdadeira, muitas vezes
sem a própria população questionar sobre a veracidade ou não dessas informações. Sinto que genericamente foi muito discutida a questão da posição de assessores. Entendo que, da forma como
está colocada a questão, gera uma espécie de
clima difícil entre nós, Parlamentares, e a própria
Assessoria, porque está sendo acusada de forma
genérica, inclusive na própria imprensa. Gostaria
que o Presidente tomasse as medidas necessárias
para apurar realmente quem é quem, quem é
que se posicionou, porque, na verdade, se algum
assessor falou o que a imprensa aqui reproduz,
deve ser inclusive punido, uma vez que se percebe
claramente que a intenção é desmerecer e desprestigiar o trabalho de V. Ex', caro Relator.
Confesso que sua proposta é moderna, avançada, não a ponto de prever a estatízação, mas
caminha em direção ao rumo que realmente devemos trilhar.
Parabenizo o Relator pelo trabalho. V. Ex' confessou que não teve condições de ler todas as
propostas, mas eu próprio afirmava a V. Ex' que,
no geral, a proposta contém o que foi possível
ser captado nas discussões. Muito embora não
tivesse lido todas as sugestões, a idéia estava inserida nessa proposta, e há dispositivos aqui realmente avançados, no meu entendimento, inclusive o que define a função do Congresso, que
hoje está castrado. Aqui se dá maiores poderes
ao Congresso definindo e limitando o papel do
Banco Central, que é uma necessidade. Segundo
o depoimento de todos os conferencistas, a decisão de limitar o poder do Banco Central era uma
necessidade. Está contida aqui, no seu relatório,
limitando a atuação das instituições estrangeiras
no mercado, tabelando o juro, no meu entendimento, uma necessidade, em 12%. Muito embora
admitamos o seu trabalho não está organizado
como em outras Subcomissões, onde existe inclusive um esquema que dIZ quais as propostas
que foram aproveitadas, quais as que foram aproveitadas em parte e quais as que não foram aproveitadas, essa é uma proposta que foi feita por
diversos Parlamentares, no sentido de fortalecer

o Banco do Brasil, que é uma necessidade, e
extinguindo, de uma vez por todas, o instrumento
da carta-patente, que serve, como todos sabem,
para negociatas.
Parabenizo V. Ex' pelo trabalho. Logicamente,
na discussão, será melhorado, mas espaço para
isso existe, regimental, inclusive. Quanto à proposta por mim apresentada, encaminhada regimentalmente à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte e endereçada a esta Subcomissão,
dispõe sobre a auditoria de operações financeiras
realizadas com instituições estrangeiras.
No meu entendimento, caro Relator, vivemos
um momento realmente difícil; por outro lado,
um momento extremamente fértil. Estamos reunidos em Assembléia Nacional Constituinte, com
poderes realmente soberanos, inclusive para discutir, questionar o endividamento externo brasileiro, que é, como todos sabem, um dos maiores
problemas que enfrenta a nossa sociedade no
presente momento Meu receio é de que passemos essa oportunidade em branco e não aproveitemos para discutir, para questionar esse endividamento externo. É inclusive bandeira do PMDB
a moratória da dívida externa. Foi acatada pela
bancada do PMDB na Constituinte, uma proposta
do partido para se questionar o endividamento
externo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Peço ao nobre companheiro que use o microfone.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO SPADA-Meu
caro Presidente, talvez o microfone esteja com
defeito. (pausa.) Existe uma posição, meu caro
Relator, tomada pela bancada do PMDBque aprova o questionamento e a auditona da dívida externa. E eu, aproveitando o momento, achei oportuno, para que se inserisse nas disposições transitórias da nova Constituição, a realIzação dessa
auditoria sobre a dívida externa. A minha proposta
inclusive entra em detalhes, estabelecendo como
e por quem deve ser feita e o prazo para a conclusão.
Infelizmente, não constatei, talvez pejo acúmulo
de serviço e pela forma como foi encaminhado
o seu trabalho, qualquer menção a respeito das
nossas propostas. Eu gostaria de saber se, na
verdade, foram desconsideradas por V. Ex', julgadas inoportunas ou se, realmente, V. Ex' não teve
condições sequer de lê-las ou de levá-Ias em consideração.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra o nobre Relator Femando Gasparian.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) Acho que uma coisa fundamental é colocar... Li
todas as propostas de forma apressada. Não me
lembro agora se não coloquei, tendo-as lido rapidamente, porque achava que o assunto teria que
ser pensado com mais cuidado, e talvez fosse
melhor V.Ex' colocá-la agora como emenda. Mas
o fundamental é que todos os membros da Comissão que não encontraram, no meu anteprojeto, as suas propostas rnenfesterarn- se. Porque
acho que uma grande parte das propostas, não
com a letra e com a redação, inclusive a do próprio
Constituinte Sérgio Spada, estão colocadas no
meu anteprojeto. Mas, aqueles que o leram e não
reformularam as suas idéias iniciais, por terem
encontrado alguma sugestão aproveitada, que foi
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melhor que a sua e achem ainda que vale a proposta ínícrel, como é o caso de V. Ex', eu pediria
que todos ficassem à vontade para apresentar,
como emenda, para que, mesmo que eu não
as adotasse, elas pudessem aqui ser votadas. Por
isso, é uma coisa importante. É fundamental que
todos os Constituintes fiquem livres para verem
as suas idéias votadas até o final, porque muitas
já estão aí - o que já está mcluído, está superado.
Há muitas apresentadas que eu talvez tenha adotado, mas o Plenário talvez não as adote, então
ficarão fazendo parte do Relatorio. No caso, temos
que ver a redação, para que essa crítica, de que
- como já saiu em jornais - estamos redigindo
uma portaria e não uma Constituição, porque estamos entrando em detalhes casuisticos, etc., não
venha a existir.
É bem verdade que não estou preocupado com
crítica alguma, mas sim com o meu compromisso
e o que assumimos com o povo. Cada um de
nós tem essa obngação e temos que tirar uma
idéia consensual, apesar de a nossa proposta poder ficar longa. Mas há ainda os outros estágios
da Constituinte, quando poderá ser corrigida a
opinião coletiva desta Subcomissão, e ela não
venha a ser adotada por toda a Constituinte.
Por isso, eu gostaria de fazer um apelo a V.
Ex's para que todos fizessem as suas propostas,
com brevidade, a fim de que eu tenha tempo
de, com calma - eu pediria não somente para
entregá-Ias na Secretaria, mas também mandálas diretamente para mim - estudá-las com acuidade e ver a forma de inseri-Ias ou não e encaminhá-las para a votação.
O SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Tem a palavra, para uma questão de ordem,
o ConstItuinte Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCASr Presidente, ao longo da reunião, observamos
acusações sérias, as quais já estão em dominio
público, não pelo debate que houve aqui, ma,
pelo que já foi relatado pela imprensa.
Eu dizia, na minha primeira intervenção, Sr!
Presidente, que eu não tive tempo de analisar,
com maior detalhe, o Relatório do nobre Relator,
Constituinte Fernando Gasparian. Mas, Sr. Presidente, sinceramente, passo a acreditar que o lob·
by existe e aqui faço a denúncia, formalizada:
onde está o depoimento do nobre Prof. Eros Grau,
que não consta deste trabalho?
Sr. Presidente, fui inclusive, objeto de críticas,
as quais aceito, por ter tratado de maneira extremamente rude, segundo alguns, o Dr Konder
Bornhausen, que aqui esteve. Travei com S. Ex'
um debate, que entendo respeitoso e profundo.
Não há sequer uma palavra sobre esse debate,
aqui registrado, Sr. Presidente.
Que se consultem as notas taquigráficas, que
se consultem as gravações desta Casa, Sr. Presidente, se verá que foram suprimidos conceitos
de valores, como no depoimento do nobre Presidente Camilo Calazans, a quem formulei perguntas expressas, que me foram respondidas com
clareza. Não estão neste Relatório, Sr. Presidente.
Há fraude nisso, e poderá ser comprovada em
qualquer análise. Não li as notícias da imprensa,
inclusive assumi a defesa do nobre Relator, mas
a fraude existe aqui dentro, sem dúvida alguma,
Sr. Presidente. Cabe a V. Ex' instalar, de imediato,
uma comissão interna de inquérito - autoridade
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não lhe falta para isso - para punir os responsáveis por essa fraude.
O depoimento do Prof. Eros Grau não faz parte
deste Relatório, é como se não existisse. Da audiência pública, o depoimento do Presidente da
Confederação Nacional das Microempresas não
existe. O debate entre o Dr. Konder Bomhansen
e em não consta. As respostas que obitive do
Dr. Camilo Calazans e do Dr. Marcos Freire, no
debate que travamos, não estão aqui. Portanto,
Sr. Presidente, sem dúvida alguma, há fraude. Há
que se responsabilizar, alguém. Não quero acusar
ninguém, não sei quem bateu o Relatóno, pois
certamente não foi o Sr. Relator, porque não lhe
compete transcrever aqui, relacionar, relatar. Mas
há fraude, há engodo. E temos que tratar o fato
com seriedade.
Sr. Presidente, como Constituinte, deixo registrado nos Anais deste Congresso esta denúncia.
E que a imprensa que aqui está, por favor, contribua com o trabalho dos Parlamentares e com
a soberania desta Constituição. A sua soberania
está sendo atingida, neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- V. Ex' está levantando uma questão de ordem?
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCASr. Presidente, quero, em uma questão de ordem,
a1icerçada no Direito Constitucional, que me cabe
como Constituinte, dizer que este Relatório, naquilo que está dito das audiências públicas, tem
que ser inteiramente refeito. Ele foi fraudulento,
não expõe a verdade, foi omisso. Pergunto, então:
há lobby? Há falta de funcionários? O que há?
Portanto, há que se fazer, em um prazo mínimo,
um esclarecimento à Nação e exijo, nesta minha
questão de ordem, um pronunciamento da Mesa
e respeito.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- A Presidência decidirá a questão de ordem.
A Presidência entende que as falhas indicadas
pelo Constituinte Walmor de Luca ...
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCASr. Presidente, não as aceito como falhas, com
a permissáo de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Estou decidindo a questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAEstou denunciando-as como fraude.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não posso dizer, com as palavras de V. Ex',
quando o meu pensamento pode ser diferente.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCANão aceito também o prejulgamento de V. Ex'
Portanto, peço que V. Ex' não prejulgue. Estou
denunciando como fraude.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Eu gostaria que V. Ex" acolhesse a decisão
da Presidência. Cabe à Presidência decidir as
questões de ordem. V.Ex' submeteu uma questão
de ordem e a Presidência irá decidir. APresidência
acolhe a formulação do Constituinte Walmor de
Luca sobre a ausência desses depoimentos e cuidará, junto ao Relator...
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAE das intervenções, Sr. Presidente, que possam
vir a ser obtidas.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Se V. Ex' me permite, estou decidindo. A Presi-
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imediato, estou então pedindo prudência, para
dência cuidará, imediatamente, para que seja supoda essa lacuna e todos os depoimentos passem
que prestemos a informação no momento mais
a constar do Relatório. Evidentemente, todos deadequado, quando será possível fazer o perfeito
levantamento Na verdade, existe essa falha. A
veriam constar do Relatório.
Ainda passarei a palavra ao Sr. Relator, para
ausência está consumada, mas pode ser suprida.
falar sobre esse episódio. Mas, como V. Ex' sugeO relatório está em exame, tudo está sob exame
riu uma decisão sobre isso, através de uma quesdesta Subcomissão; o relatório, a propositura e
tão de ordem, cabe à Presidência decidir. Então,
as emendas. Estamos trabalhando exatamente
a Presidência decide que, evidentemente, é prepara chegarmos, ao final, a um resultado que
ciso suprir a ausência dos depoimentos, o que- atenda-ao pensamento de todos os constituintes.
será feito no Relatório final. Fica, portanto, a deterConsidero prejudicado o recurso de V.Ex', porque
minação da Presidência da Subcomissão do-Sls-s->- não há discrepância com a presidência.
tema Financeiro para que todos os depoimentos
Concedo a palavra ao Constitumte Luiz Gushísejam incluídos no Relatório a ser levado ao coken.
nhecimento da Comissão. É esta a decisão.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAPasso a palavra ao Sr. Relator, para que ~ Ex'
Sr. Presidente, insisto na questão de ordem. Na
explique alguma falha que tenha havido, o que
resposta da mesma, V. Ex' disse que os esclarecitem acontecido a esse respeito. Porque isso foge
mentos que a Mesa não podena dar o Sr. Relator
à minha observação, pois quem está justamente
os daria. Passou a palavra, inclusive ao Sr. Relator,
mais próximo do trabalho é o Relator, a quem
que, ao que eu sabia, ainda não concluiu seu
passo a palavra , neste momento, após decidir
pensamento.
a questão de ordem
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Já
- Não temos aqui elementos. V. Ex' terá a inforrelatei, anteriormente, a razão dessa falha, mas
mação. Não há o que esconder. Terá a informavou detalhá-Ia melhor. Solicitei aos assessores deção inclusive por escrito. Determino à Secretaria
signados para auxiliar o meu trabalho que execuque forneça a V. Ex' os nomes por escrito ou,
tassem duas tarefas
então que V. Ex' aguarde a próxima reunião. Não
há problema algum. V.Ex' receberá. Gostaria apeO SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAnas que V. Ex' formulasse exatamente o que quer
Poderia V. Ex' nominar os três redatores?
saber, para que a presidência possa determinar.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Não
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAsei o nome deles direito. A Secretária podena inQuem são, desde os datilógrafos até os redatores
formar.
do que aqui está. Em apenas um capítulo - AuO SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAdiências Públicas - houve omissão total dos dePediria que fosse informado na próxima sessão.
poimentos aqui prestados. Não consta uma palaQuem bateu e quem fez o trabalho final que aqui
vra sequer do Dr. Eros Gram. Cita-se apenas que
está. Inclusive quem foi o datilógrafo.
ele aqui esteve.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Segundo, intervenções feitas por constituintes
- Quero trazer à consideração do nobre Constie respondidas por depoentes, que implicam juízos
tuinte Walmor de Luca que não podemos chegar
de valores, notem bem, não constam do relatório.
a esse ponto. Resolveremos isto...
Aíestá a gravidade da questão. Lembro-me, inclusive, de intervenção feita por mim ao Dr. Camilo •
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCACalazans, e foi omitida neste Relatóno.
Não, Sr. Presidente Estou-me sentindo tolhido
Portanto, Sr. Presidente, estou solicitando a V.
no meu direito de Constituinte.
Ex' que investigue as causas desse fato. Não me
parece que apenas a exigüidade do tempo possa
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
axplicar isso, porque há depoimentos que aqui
- V. Ex' levantou uma questão de ordem, que
estão
relatados sucintamente e outros que até
foi devidamente resolvida.
mesmo desapareceram.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAO SR. PRESIDENTE ( Cid Sabóia de Carvalho)
Não, Sr. Presidente. Recorro, então, ao Plenário
- A deficiência que houve será suprida e averida decisão de V.Ex' Desejo saber quem colaborou
guaremos sua causa. A parte final é que é impore contribuiu, inclusive os nomes das pessoas, destante.
As falhas porventura existentes serão corride quem redigiu até quem datilografou. Estou
gidas.
solicitando esta informação, Sr. Presidente.
Com a palavra o nobre Relator, Fernando GasO SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
parian.
- A informação será fomecida a V. Ex', mas não
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) de imediato.
Queria colocar o seguinte: como falei, inicialmenO SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAte, as notas taquigráficas das sessões que não
Deixei bem claro que queria a informação na próconstam deste relatório ... Vamos colocar, aqui,
xima sessão. Não estou pedindo atendimento
inicialmente: fiz uma reunião com a D. Marisa,
imediato.
com os assessores e com os redatores e solicitei
que eles fizessem a descrição das nossas audiênO SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
cias públicas. É a isso, exatamente, que se refere
- Então, não há problema. Todos os esclarecio ilustre Constituinte Walmor de Luca. Acontece
mentos desejados pelos constituintes será forneque não havia notas taquigráficas de diversas sescidos pela Secretaria. Não há nada que não possa
sões. A SI'" Marisa, que está aqui, sugere que fosser fornecido. Nada aqui precisa ser encoberto.
sem ouvidas as gravações do que não estava ainTudo será fornecido. Apenas não escutei quando
da transcrito, mas os assessores acharam que
V. Ex' disse que queria na próxima reunião. Como
não era possível trabalhar dessa forma e, no final,
o Relator pediu à Secretária que informasse de
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mesmo sobre as que já tinham notas taquigráficas, entregaram-me alguns resumos dos depoimentos. Por isso, não aproveitei esse trabalho,
porque estava ainda mais imperfeito do que o
que foi realizado. Este, que está aqui, foi feito
por diversas pessoas, cuja ajuda perrnínu que eu
apresentasse o relatório - o que é fundamental
- com as minhas opíníões-e-aaopiníôes da Subcomissão, que adotei. Isso foi feito por pessoas
do meu escritóno, aqui em BrasíliªdJ-ºr pessoas
da Universidade de Brasília - individualmente,
não da Universidade como entidade - por funcionários do Banco do Brasil, como pessoas e não
como entidade, e também por amigos meus, que
trabalham no ltamarati - também como pessoas
e não como entidade.

contém erros técnicos, como é o caso da ausência
de alguns depoimentos. Anotei três ausências. Isso, anteontem. O problema não está aí.
Chamo a atenção do companheiro Walmor de
Luca. O problema não está no relatório. O problema está na ultrapassagem dos limites por parte
dos assessores junto à opinião pública. Então,
para não deslocar o eixo da discussão, chamaria
a atenção do Presidente. Não basta a mera substituição. Acho que precisamos caracterizar esse fato e dar a dimensão política adequada. O companheiro fez a proposta de uma nota de repúdio.
Acho que é exatamente dessa maneira que a Subcomissão deve se comportar. Substituímos o assessor e aprovamos uma nota de repúdio, em
face de uma atitude que caracterizei...

O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCAUm esclarecimento: o capítulo que fala das audiências públicas foi elaborado por assessores
que sequer presenciaram as sessões?

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- O companheiro me permite pôr em votação?

O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - É,
porque só pegaram as notas taquiqréficas e resumiram.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA-

As notas taquigráficas não refletem o que houve
na sessão.
O SR. RELATOR(Fernando Gasparian) -Mas,
infelizmente, foi o que pude fazer.
O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCAPergunto ao Sr. Presidente, se as sessões foram
gravadas.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Foram gravadas e das gravaçõs saem as notas
taquigráficas.
O SR.CONSTITUINTE WALMOR DE LUCASr. Presidente, requeiro inclusive a V.EX também
a fita das gravações das sessões.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Aliás, vou tomar uma deliberação, atento a
isto que está sendo falado aqui, ainda sobre a
questão de ordem do Constituinte Walmor de Luca. Vou mandar que integrem o Relatório final
todas as notas taquigráficas e que fiquem as fitas
reservadas para qualquer conferência. As notas
taquigráficas podem acompanhar o Relatório final. Esta parece-me ser uma boa providência.
Portanto, além do relato de tudo o que aqui foi
falado, juntaremos as próprias notas taquigráficas
e as fitas ficam reservadas e à disposição dos
Constituintes para qualquer eventualidade.
O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCASr. Presidente, quero alertar a Presidência para
que se assegure que, de repente, essas fitas não
sejam apagadas.
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Não, isso não acontecerá.

O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAFica um alerta a V. EX nesse sentido. Neste momento, não duvido mais de nada
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Considero o assunto devidamente esclarecido
e tenho-o por encerrado. Passo a palavra ao Constituinte Luiz Gushiken, que a pediu.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN- Sr.
Presidente, apenas a título de esclarecimento: o
Relatório do Constituinte Fernando Gasparian

O SR. CONSTITUINTELUIZ GUSHIKEN-Um
momento só. Sr. Presidente, é preciso, para que
se chegue à conclusão de que eles merecem repúdio, ter-se em mãos as maténas da imprensa
do dia de hoje. É evidente que eles não apenas
ultrapassaram das suas funções. Expressa-se claramente uma ação de lobby, de banqueiro privado e, o que é pior, é uma ação que torpedeia
a nossa atividade. Daí que merece uma nota de
repúdio. Creio que se devem nominar as pessoas
e levar ao conhecimento público e do Congresso.
Porque é inadmissível que, em que pese ao direito
de opinar divergentemente, se ultrapassem limites
com atuações que denigrem a imagem da Casa
e criam limite para a ação do Parlamentar. Creio
que é preciso aprovarmos uma nota de repúdio.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Então, vamos pôr em votação a matéria.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Exatamente. Peço a atenção do Constituinte
Walmor de Luca e de todos os Constituintes. O
Constituinte Luiz Gushiken está relembrando a
necessidade de a Subcomissão elaborar uma nota de repúdio. Vou submeter à votação de V. Ex's
se faremos ou não essa nota. Se aprovada, designarei uma comissão de três membros para redigir
a nota. Essa Comissão, então - peço a atenção
do Constituinte Walmor de Luca - teria todo
o acesso à Secretaria sobre nomes, detalhes, etc,
para redigir a sua nota.
Então, submeto à votação a sugestão do Constituinte Luiz Gushiken, sugestão também do
Constituinte Walmor de Luca, se faremos uma
nota de repúdio a esses fatos que hoje foram
relatadas pela imprensa. E aqui se acusa que essas notas estejam desvirtuando a verdade, na Subcomissão. Então, quem concordar com a nota...
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, para encaminhar
a votação, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Pois não, V. Ex' pode encaminhar.
O SR. CONSTITUINTEJOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, acho que a nota
deveria ser registrada com muito cuidado. Primeiro, estou solidário com todos os companheiros,
e já me pronunciei aqui neste sentido. Mas esta
nota não pode ter o sentido coersitivo de proibir
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as manifestações contra as nossas posições. Ela
deve ter o cuidado de caracterizar que a Subcomissão aceita criticas de onde vier. O que ela
não aceita é a pressão de lobbies sobre o nosso
trabalho Constituinte. Ela, a nota, deverá respeitar
- estamos num regime democrático e a Constituinte foi feita para assegurar isso -, e ter o cuidado ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Então, a colocação seria contra o lobby?
O SR. CONSTITUINTEJOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Contra o lobby ou expressões
indevidas. Nós, Constitumtes, temos o direito de
externar nossas posições, o relator tem o direito
de ter o seu ponto de vista, tem o direito de externar o ponto de vista da Subcomissão. Mas deve
ter em vista que não queremos que a Subcomissão não se submeta às criticas que porventura
venham a ser feitas contra ela, apenas nas divergências de ponto de vista.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- A Presidência deseja saber se algum Constituinte deseja encaminhar a votação.
O 5R. CONSTITUINTE SÉRGIO SPADAPresidente, para encarrunhar.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra a V. EX
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO SPADA - É
apenas uma questão sobre a terminologia. Sou
totalmente favorável'e qüê se esclareça esse fato.
Só acho que, o que mais deveríamos fazer, seria
a denúncia pública da existência do lobby e apurar devidamente o acontecimento e até os nomes
envolvidos. Gostaria que a nota não fosse de repúdio, mas, sim, uma denúncia pública e que se
fizesse uma averiguação aprofundada do que
aconteceu na verdade, durante esse período. É
apenas uma questão de terminologia - não usarmos a expressão "nota de repúdio", mas, sim,
uma denúncia contra a existência do lobby, que
parece está caracterizado, e o esclarecimento, inclusive dando o nome das pessoas envolvidas.
Obrigado.
O SR. CONSTITUINTEBASÍUO VlLLANI- Sr.
Presidente...
O,SR PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- CQm a palavra V. Ex"
O ~R CONSTITUINTE BASíuo V/LLANI Gostaria de fazer uma observação. Percebi na explicação do nosso Relator, Constituinte Fernando
Gasparian, que parece não estar havendo entendimento sobre as suas colocações. Então, vejam
bem. Segundo o que entendi, nobre Constituinte
Fernando Gasparian, V. EX havia solicitado três
assessores da Câmara. O trabalho que esse pessoal estava conduzindo não era do agrado do
nosso Relator. Teve ele que recorrer, às suas custas, ao seu escritório, como V. Ex' comentou, a
colegas nossos - eu também sou bancário do
Banco do Brasil-, não ao Banco do Brasil, mas
a pessoas, a fim de que pudesse realizar o trabalho
com o tempo suficiente.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Da
Universidade de Brasília, professores, auxiliares...
O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VlLLANI Pessoas da Universidade de Brasília. Então, veja
bem. O que acabou ocorrendo? É evidente que
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essa equipe, que foi praticamente dispensada do
seu trabalho, sentiu-se ferida nos seus brios e,
talvez...
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) já não concordo, companheiro.

Aí

O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILLANI - ...
tenham dado essas notas para os jomais. Talvez
um esclarecimento público fosse o suficiente. Por
que vir aqui acusar esses três assessores? Eu,
por exemplo, não os conheço - e compete a
V. Ex', como Relator, esclarecer-nos, porque há
uma grave acusação com referência a esses três
assessores, de que fazem lobby para o sistema
privado, dito pelo meu companheiro Luiz Gushiken.
Acho que, antes de se acusar, tem-se que realmente verificarse esse pessoal - três assessores
- foi encaminhado a V. Ex" depois de uma verificação, de uma escolha e de uma aceitação de
sua parte.
Acho que, em termos de comentários da imprensa, sempre que se faz parte de uma comissão
muito importante, como é a nossa, e que temos
que avançar, sentimos a necessidade de Inovar,
é evidente que sempre sofremos críticas. Antes
de dizer que se trata de lobby e de acusá-lo,
no sentido de que não houve uma perfeita escolha
dos seus assessores, acho que combatermos isso
em jornal não nos leva a nada.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN Permite-me um esclarecimento, companheiro?
O SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
- Só um minuto ao nobre Constitumte.
O SR. CONSTITUINTE BASíLIO VILLANI Concedi um aparte ao Constituinte LUIZ Gushiken.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- É que não está havendo apartes.
Passarei, já, a palavra a V. Ex' Antes, gostaria
de ouvir, encaminhando a votação, o Sr. Relator,
Constituinte Fernando Gasparian e, logo mais,
chamarei V. Ex'
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) Realmente, acho estranho. Por isso, quando dei
minha primeira resposta ao Constituinte VilIani,
eu não tinha feito qualquer referência ao assunto.
Fui provocado a me pronunciar sobre ele pelo
Constituinte, que me formulou questões, porque
eu até nem sei se os assessores deram essa declaração. Sei que um assessor distribuiu um documento - Inclusive me deu um -, o que me
pareceu estranho.
Mas o que eu achana interessante, para se medir a gravidade - porque essa nota, ao que parece, está em diversos jornais - antes de a nota
sair, seria perguntar aos assessores se eles se
responsabilizam pela publicação, se eles deram
causa para o impasse que aí está. E, então, neste
caso, redrgír-se-á a nota.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Eles não vão se responsabilizar.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAMas, então, mudar a nota teria um outro sentido.
Agora, se se responsabilizarem, temos que tomar
as medidas cabíveis Enfim, acho que este é um
assunto desagradáveL Tenho uma vida pública
longa, e não ligo muito para esse tipo de coisa.
Por isso, qualquer coisa que se fizer aqui tem
que ser pensada no sentido de ver se isto fortalece

ou não a Subcomissão. Eu, pessoalmente, não
me sinto atingido por isto.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Antes de passar a palavra ao Constituinte Basílio Víllani, gostaria de convidar os companheiros
para uma reflexão. Estamos em plena Constituinte, onde a liberdade de imprensa é o instituto
que todos nós defendemos, de liberdade, de muita clarividência.O Brasilatravessou uma fase muito difícil para a imprensa, tanto para o rádio, para
a televisão como para os jomais.
Então, quero apenas encaminhando a votação,
se isto é permitido à Presidência, lembrar a V.
Ex'5 que, de modo algum, nos voltemos contra
a liberdade de imprensa, porque entendo que o
que está acontecendo é o uso da liberdade de
imprensa. Então, o que acho é que devemos convocar para a nossa Subcomissão um assessor
de imprensa que divulgue as nossas informações
com a versão exata e abdiquemos desse repúdio
a essa ou aquela versão, porque temos como
triunfar, mostrando nosso verdadeiro trabalho,
através de melhor divulgação.
Temo que nós, aqui na Subcomissão, em plena
Constituinte, tomemos uma medida muito parecida com a que tomariam os coronéis e generais,
dando aqui notas de repúdio a versões publicadas
pela imprensa, abrindo frente absolutamente incompatível com nosso espírito, com nossa tradição - a tradição de cada um, do Constituinte
Luiz Gushiken, do Walmor de Luca, que são pessoas absolutamente democráticas. Todos nos valemos dos princípios democráticos para nossa
missão. Vamos considerar isto, é o apelo que faço,
como mero acidente de percurso. Isso não vai
manchar a honra nem coisa alguma. Vamos dar
esse crédito de confiança à liberdade de imprensa,
vamos lutar por ela também e deixar que isso
venha a se igualar depois com os esclarecimentos
que podemos prestar, sem qualquer caráter de
agressividade, sem nos sentirmos feridos por uma
versão ou coisa alguma. Esta a reflexão que convido os companheiros a fazerem antes da votação.
A Presidência, no entanto, adotará o que o colegiado decidir Apenas esclareço que a liberdade
de imprensa é um grande tema; o que aconteceu
está dentro da liberdade de imprensa; que nos
cabe a resposta sem notas oficiais;que podemos
requerer um assessor de imprensa para a nossa
Subcomissão. De modo algum a Subcomissão
do Sistema Financeiro deve tomar qualquer atitude que pareça com os tempos que ajudamos
a vencer, com o período que foi difícil, mas que
vencemos. Convido todos para essa reflexão e
para agirmos com prudência.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCASr. Presidente, até mesmo por minha questão de
ordem levantada, pelas intervenções por mim feitas com certa veemência, se me permite, acabei,
neste instante, de ler a nota da imprensa. Concordo com V. Ex' e tenho certeza, inclusive, de
que o espírito da proposta do nobre Constituinte
LuizGushiken não tem qualquer sentido de repudiar a hberdade de imprensa.
Ficou muito claro, inclusive,Sr. Presidente, que
o que ele repudia é a manifestação de assessores
pagos pelo Poder Público aqui, que não têm esse
direito de manifestação. Há que se cobrar essa
isenção do assessor. Isso é dever do servidor público. A nota é nesse sentido.
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Mas eu comunico a V. Ex' que os assessores
estão sendo devolvidos e o problema está sanado
na raiz.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAEm segundo lugar, Sr. Presidente, complemento,
inclusive, a proposta do nobre Constituinte Luiz
Gushiken. O relatório do nobre Constituinte Fernando Gasparian consegue desagradar a todos?
Não é verdade. A mim não desagradou. Inclusive,
eu fiz até referências elogiosas a esse trabalho.
E compreendia que, se falhas houvesse... Coloquei com clareza isso. Não posso entender, Sr.
Presidente, é que o Sr. Relator seja boicotado em
miormaçôes. Isso ficou claro.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Podemos resolver intemamente.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCANão pode ficar apenas numa nota de imprensa.
Há que ser muito mais. Está na hora de começarmos a punir a fraude. É hora de seriedade
no País, Sr. Presidente. O que está comprovado
é que houve fraude - repito - aqui onde se
relata o que foram as audiências públicas. Esse
relatório, tenho certeza, não é da lavra do Constituinte Fernando Gasparian. Ou seja: temos aqui
várias páginas que tratam das audiências públicaso Não é da lavra de S. Ex'
O SR. RELATOR (Femando Gasparian) - A
redação toda não é da minha lavra. Distribui o
trabalho ...
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCANão, não é. A omissão, inclusive, aqui existente,
tenho certeza absoluta.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) -Apenas o anteprojeto é da minha lavra.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAExatamente. Eu coloco a minha mão no fogo
sobre isso. Conheço de longa data o Constituinte
Femando Gasparian. Sei, inclusive, da sua honorabilidade. A Nação o conhece. Realmente, Sr.
Presidente, até mesmo os assessores, que o Constituinte Fernando Gasparian foi buscar para o trabalho final, quero louvar. Não tinham em suas
mãos, para juízo de valor, os debates havidos aqui
nas audiências. Porque foram suprimidos de modo fraudulento. Note bem a gravidade: induzir o
Relator e seus assessores de confiança a produzirem um trabalho que poderia não refletir aquilo
que era a vontade da Subcomissão. E quem o
fazia? Quem omitia? Quem fraudava? Quem, inclusive, deixou de fazer constar nesse Relatório
depoimentos importantes, debates havidos? Portanto, voto no sentido do repúdio à nota. Não
cabe ao assessor emitir juízo de valor.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não estamos votando ainda. Aguarde V. Ex'
apenas um minutinho.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAAgora, sem qualquer restrição à liberdade de imprensa. Pelo contrário, faço um apelo à imprensa
- e reitero - que nos ajude a esclarecer isto.
Reitero, pois aqui estão, Sr. Presidente, membros
da imprensa. Quero louvar inclusive a imprensa,
até mesmo a imprensa do Correio Brazllense.
O teor da nota não desagradou a mim por inteiro,
não é verdade o que o Relatório diz.
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o que desagrada a mim - e tenho certeza
- a toda esta Subcomissão, independentemente
da sua posição ideológica, ou das suas convicções sobre a matéria, é exatamente esta ausência
de informações. É exatamente aquilo que nós
chamamos: as atas, o relatório - não é o parecer
finalnão. Isto é que - parece-me -com bastante
clareza, Sr. Presidente, que não pode passar apenas por um protesto. É hora, Sr. Presidente, reitero, de começar a punir a fraude neste País.
Cobro desta Subcomissão - repito - a, responsabilidade sobre isto, porque esses assessores, dos quais não pôde o Sr. Relator se assessorar, e que são hoje lembrados em nota à imprensa, certamente - como disse o Constituinte
Basilio Villani - porque se sentiram atingidos,
vão então retaliando pela imprensa? Se é esta
a versão, não têm direito à percepção de salários,
de gratificações. São indignos das funções que
exercem. Isto tem que ficar muito claro. Quem
sumiu com as notas taquigráficas? Quem não
as colocou...
o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)

- As notas taquigráficas não sumiram. Apenas
não estavam prontas na elaboração do relatório.
O SR. CONSm<llNTE WALMOR DE lUCAÉ que depoimentos inteiros sumiram aqui dentro.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Mas serão acrescentados integralmente, através das notas taquigráficas, que estavam na Comissão. Não estavam na Subcomissão.
o SR. CONSm<llNTE WALMOR DE lUCASr. Presidente, o simples acrescer pode restaurar
a verdade, mas não invalida o fato - e aí quero
discordar de V.Ex" Não estamos aqui a fazer lnquísição, e não estamos voltando ao tempo dos generais e dos coronéis. Era exatamente no tempo
dos generais e dos coronéis que se cometiam
fraudes e elas não eram punidas. É na democracia
que temos de dar o exemplo de que a fraude
não pode passar, simplesmente, por uma advertência. A fraude não pode passar simplesmente
por acrescentar-se agora ao Relatório o que foi,
criminosa e fraudulentamente, omitido. Isto' tem
que ficar claro, Sr. Presidente. Não estou' aqui
como um Torquemada. Não. Estou aqui, sobretudo, como -se quiser -um promotor do povo.
Mas um promotor da democracia, da liberdade.
Sim. Mas da liberdade que tem que ter, sobretudo
no respeito ao que foram às audiências públicas,
que constam nos Anais, que a Nação amanhã
poderá julgar. Mas não poderá ter esse tratamento
que, digo mais uma vez, é criminoso e há que
ser punido.
o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Constituinte Basílio VilIani.
O SR. CONSm<llNTE BASfuo VlLlANI-'- Eu
havia concluído. Passo a palavra ao Constituinte
Luiz Gushiken.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Vamos, então, encerrar com Luiz Gushiken
essa fase de debates. E vamos votar.
O SR. CONSTITUINTE lUIZ GUSHIKEN Apenas um esclarecimento ao Constituinte Fernando Gasparian.

O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Pode falar.
O SR. CONSmUINTE lUIZ GUSHIKEN-Nobre Constituinte Fernando Gasparian, está sendo
feita acusação a respeito do Relatório. Estou entendendo que o Relatório não tem multo a ver
com os assessores.
O SR. RELATOR (Femando Gasparian) - Já
expliquei diversas vezes. Na verdade, não saíram
no Relatório dos depoimentos citados porque não
tínhamos as notas taquigráficas prontas para segunda-feira. Elas só ficaram prontas na terça-feira,
ou ontem. Não sei. Algumas nem chegaram ainda
Então, por causa disso foram omitidos deste
Relatório, que não foi feito aqui, mas por p~ssoas
que me ajudaram fora daqui, que pegaram as
notas taquigráficas e fizeram um resumo I delas,
mas só das pessoas que estavam nos depoimentos, cujas notas taquigráficas estavam prontas até
domingo.
O SR. CONSTITUINTE lUIZ GUSHIKEN Perfeito. Queria exatamente, companheiro Walmor, separar o Relatório do comportamento dos
assessores. No Relatório não há nada que 'possa
levantar suspeitas, mesmo porque, na discussão
com o Constituinte Fernando Gasparian, ele notou a ausência de três depoimentos de pessoas
que eu convidei. Portanto, uma retificação prévia,
do erro do Relatório. Não há, nessa questão, problema algum. Mas o problema existe, sim, no
comportamento dos assessores. É bom separar
as coisas, senão dá a impressão de que estamos
confundindo tudo. Sobre o Relatório, que é de
responsabilidade do Constituinte Fernando Gasparian, não me parece que haja qualquer suspeita.
Ele já retificou. Já fez a correção. Mas quanto
ao comportamento dos assessores, sim, há uma
atitude deliberada de torpedear o trabalho da Comissão e que reflete o lobby. É nesse sentido
que me parece que a discussão deve-se encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - Estamos examinando se vamos fazer ou
não a nota. Passo a palavra a V. Ex", Constituinte
José Carlos Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Acho que a questão está clara.
As acusações colocadas pelo nobre Constituinte
Walmor de Luca foram respondidas pelo Relator
Femando Gasparian. E, em momento algum, ele
fez qualquer critica. Ao contrário, fez questão sempre de ressaltar seu passado de luta e engajamento em todo esse processo, que é o da p,rópria
sociedade brasileira, de extinguir o arbítrio, combatendo-o, e implantar a democracia no Brasil.
O SR. CONSm<llNTE WALMOR DE lUCAV. Ex" interpretou perfeitamente as minhas palavras.
O SR. CONSm<llNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Gostaria de dar uma informação.
Durante esse meio tempo em que esteve aqui
o Relator da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, ele me disse que no Relatório
dele e das demais Comissões, com exceção desse, não consta a transcrição de qualquer audiência, mas apenas faz-se referência aos nomes das
pessoas.
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O Relatório, portanto, por aí vemos, é muito
mais completo do que qualquer outro de qualquer
subcomissão da Constituinte - embora o 'trabalho não esteja completo, como explicou o Relator
Femando Gasparian. Ou seja, pela falta de-infraestrutura, que permitisse ter a transcrição das notas taquigráficas de todos os depoimentos, inclusive das intervenções feitas pelos Srs. Constituintes.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Vamos, então, pôr em votação.
O SR. CONSTIT<llNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Portanto, acho que está ehcerrado esse aspecto. Quanto à votação propriamente dita, que trata do comportamento dos assessores e dos noticiários de imprensa, diria que a
questão, talvez, devesse estar dividida em duas
partes. Em primeiro lugar, é evidente que a írnprensa tem todo o direito de divulgar, criticar.
E esse é um direito que defendemos com muito
ardor há muito tempo.
O SR. CONSmUlNTE WALMOR DE lUCAHá mais de 20 anos.
O SR. CONSTIT<llNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Há mais de 20 anos. A ditadura
é que impedia o livrefuncionamento da imprensa.
Nós queremos, ao contrário, que ela seja vigilante,
embora possa, às vezes, interpretar de maneira
errada. E é o que está acontecendo, pelas informações que a imprensa recebeu do trabalho desta Subcomissão, um dos mais sérios de todas
as subcomissões da Constituinte.
Portanto, lembro o que propôs o Presidente
e era a primeira questão a ser votada. Teríamos
que ter, até porque esta Subcomissão é muito
técnica, muito pouca gente entende, o Constituinte Walmor de Luca confessou, isso é a média
de todos nós, o esforço que estamos fatendo
para assimilar e entender a matéria, através de
um estudo profundo que estamos realizando, para
poder inovar.
Então, a primeira questão a colocar-se em votação é sobre a necessidade que tem a Subcomissão de uma assessoria de imprensa para diwlgar os trabalhos, para evitar-se a divulgação de
trabalhos que não representam a realidade da
Comissão de Sistematização, da Subcomissão de
Sistema Financeiro. Esta parte acho que não deve
ser colocada em votação. Deve ser uma medida
administrativa da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Isso nós adotaremos, dentro da nossa competência: uma assessoria de imprensa.
O SR. CONSm<llNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Então, quanto à segunda questão, que passa para mim a ser a única, é de fato
a colocação contrária à divulgação de trabalhos
através da imprensa, pela assessoria. A esse respeito, concordo com as intervenções no sentido
de que essa divulgação não se deve proceder.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Então, vamos pôr em votação se faremos ou
não a nota de esclarecimento.
O SR. CONSTJT()JNTE JOSÉ CARLOS VAS·
CONCElOS - Acho que a Presidência deve colocar a assessoria de imprensa para divulgar os
trabalhos rais desta subcomissão.
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o SR. PRESIDEI'ITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Sim. Mas V. Ex' vota sim. Vou submeter a
matéria à votação e V. Ex" vota contra ou como
achar que deve.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Então peço inversão da votação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Como é que V. Ex" sugere?
O SR. CONSTITUINTE BASÍUO VIlllJiI - ...
colocada que foi,objetivamente, a do Constituinte
Luiz Gushiken.
O SR. PRESIDEI'ITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Estou colocando em votação a proposta do
Constituinte LuizGushiken. Uma nota à imprensa.
Foi a proposta dele. E sugere - essa a medida
que vou adotar na condição de Presidente - a
presença de uma assessoria de imprensa, o que,
dentro da nossa competência, solicitarei à Presidência da Constituinte.
Então, perguntaria ao Constituinte Luiz Gushiken se mantém a proposta ou se a retira.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN Mantenho-a.
O SR. PRESIDEI'ITE (Cid Sabóra de Carvalho)
- Mantém. Então depois que a aprovarmos se aprovarmos - nomearei a comissão para redigira nota.
Quem estiver de acordo com a nota a ser redigida, no âmbito da Subcomissão do Sistema Financeiro, esclarecendo esses fatos, permaneça
como está. (Pausa.)
Fica aprovada a nota.
O SR. CONSTITUINTE BASÍUO V1LlJ\Nl- Eu
quero acompanhar o Relator, pois compete a ele.
Então, gostaria de ouvir a palavra de S Ex"
O SR. PRESIDEI'ITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- V. Ex" quer a declaração de voto do Relator?
O SR. RELATOR(Fernando Gasparian) - Como essa nota é para esclarecer a posição da assessoria, se deve se manifestar ou não, achando
que, na verdade, ela pode criticar, se essa nota
é verdadeira, então, eu também voto a favor, como
todos.
Agora, antes de se redigir a nota, valeria a pena
certificar-se se realmente eles declararão o que
está aqui.
O SR. PRESIDEI'ITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- A comissão designada cuidará disso. Designarei uma comissão, com um membro de cada
partido, para redigir a nota. Acho que esse critério
fica bem interessante. Eu designaria, salvo algum
critério, que algum colega queira sugerir, designaria para redigir esta nota ...
O SR CONSTITUINTEWALMOR DE LUCAAntes que V. Ex' designe a comissão, quero que
V. Ex" entenda que as posições por mim assumidas aqui dentro não visam obter influências
no Relatório da nota. Eu quero tão-somente a
verdade.
O SR. PRESIDEI'ITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Quero apenas, dizer a V.Ex" que suas posições
são válidas para o nosso trabalho, porque precisamos realmente desse debate. E debatendo assim
que os assuntos se esclarecem. Não há mágoa
alguma por qualquer debate. Acho que o debate
é a própria essência da Assembléia Nacional
Constituinte.

Vou, então, designar os Constituinte José Carlos Vasconcelos, do PMDB; João Machado Rollemberg, do PFL; Ruberval Piloto, do PDS;Adroaldo Streck, do PDT; Luiz Gushiken, autor da proposta, do PT; e Fábio Raunheitti, integrante do
PTB. Um de cada partido para redigir esta nota.
Poderia haver a proporcionalidade dos partidos,
evidentemente, e o PMDB teria mais representantes nessa comissão. Mas como esse é um caso
omisso, acho que o equilíbrio perfeito fica com
a representação de cada partido. Cada partido
tem um representante nessa comissão, para redigir a nota. Fica, portanto, feita a designação. Está
encerrada essa reunião e convocamos outra, para
as 17 (dezessete) horas de hoje, neste mesmo
local, para continuarmos os trabalhos da Subcomissão do Sistema Financeiro.
Agradeço a todos pela presença e também aos
que debateram por esse exercício dos predicados
da democracia. A convocação, repito, é para as
17 (dezessete) horas. Muito obrigado.

13'Reunlão,reaHzada
a 14 de maio de 1987
Aos catorze dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dezoito horas,
em sala própria do Anexo IIda Câmara dos Deputados, em Brasília, reuniu-se a Subcomissão do
Sistema Financeiro da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, sob a Presidência
do Senhor Constituinte Cid Sabóia de Carvalho,
com a presença dos Senhores Constituintes: Ruberval Pílotto, João Machado Rollemberg, Sérgio
Werneck, José Carlos Vasconcellos, Fernando
Gasparian, Relator, LuizGushiken, Walmor de Luca, Pedro Ceolin, Sérgio Spada e Basílio Villani,
efetivos. Ausentes: Divaldo Suruagy, Darcy Deites,
Harlan Gadelha, Mauro Campos, Rose de Freitas,
Ivan Bonato, Adroaldo Streck e Fábio Raunheitti.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
iniciou os trabalhos destinados à seguinte pauta:
Discussão do relatório e anteprojeto e eventuais
emendas, nos termos do artigo dezessete, parágrafo primeiro do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte. A seguir comunicou ao plenário o teor da discussão da manhã, relativo à nota
divulgada pela Imprensa envolvendo assessores
à disposição da Subcomissão. De acordo com
decisão da mesma, seria expedida nota de esclarecimento elaborada por uma comissão composta por Constituintes de todos os Partidos com
assento na Subcomissão e, em seguida, leu a
referida nota. Discutiram a matéria os Senhores
Constituintes: João Machado Rollemberg, José
Carlos VasconcelIos, Sérgio Werneck, Femando
Gasparian, Relator, Luiz Gushiken, Walmor de Luca e o Presidente Cid Sabóia de Carvalho. Logo
após, o Senhor Presidente leu novamente a emenda apresentada na reunião anterior e, imediatamente, submeteu-a à discussão. Participaram dos
debates os Senhores Constituintes: Fernando
Gasparian, Relator, Walmor de Luca, Luiz Gushiken, João Machado Rollemberp, José Carlos Vasconcellos e Sérgio Werneck. As dezenove horas
e vinte minutos, o Senhor Constituinte Sérgio
Werneck, Segundo- Vice-Presidente, assumiu a
Presidência, dando continuidade aos debates. O
Senhor Presidente, Constituinte Sérgio Werneck,
conclamou seus pares a uma reflexão sobre a
questão da nota de esclarecimento a ser expedida
pela Subcomissão, deixando a decisão de sua
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publicação ao Senhor Presidente Cid Sabóia de
Carvalho. O inteiro teor dos debates foi gravado
e, depois de traduzido e datilografado, ficará arquivado na Subcomissão, publicando-se a íntegra
no Diário da Constituinte. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião
às vinte horas, convocando outra a realizar-se
amanhã, às quinze horas. E, para constar, eu,
Mariza da Silva Mata, Secretária, lavrei apresenta
Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente. - Constituinte, Cid Sabóia de C8IValho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Peço a atenção dos Constituintes presentes
à Subcomissão. Temos sete Srs. Constituintes
presentes. Pergunto se alguém tem objeção a que
iniciemos os trabalhos para irmos adiantando os
debates. (Pausa.) Tem de haver 11. Somos sete,
mas os outros devem chegar. Precisamos de discutir esta nota. Poderemos fazer o seguinte: não
ler a ata enquanto não se completar o número
regimental. Vamos iniciar a reunião enquanto não
for preciso deliberar.
Assim, declaro iniciados os nossos trabalhos.
Hoje, pela manhã, ficou resolvido que daríamos
uma nota de esclarecimento em face das publicações que hoje ocorreram nos jornais de todo o
País, com uma versão que desagrada e até agride
a nossa Subcomissão. Foi nomeada uma comissão, com um componente de cada partido, para
redigir a nota. O projeto dessa nota já está sobre
a mesa, graças ao trabalho do Constituinte Luiz
Gushiken Apesar de todos terem em mãos esta
nota, farei a sua leitura e, após isso, vamos aprovar
ou não sua divulgação.
(Leitura da nota)
Esse é o texto da nota. Faria apenas alguns
retoques de troca de palavra que ficaram repetidas
etc., mas isso não envolve o mérito, evidentemente. No todo, acho que a nota expressa muito
bem o que o nosso pensamento, mas gostaria
de ouvir os presentes, notadamente aqueles que
integram esta Subcomissão. Ouço o Constituinte
João Machado Rollemberg.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Em pnnclpío, a nota está boa.
Considero o item IIum pouco longo. Ele poderia,
ser sintetizado. Como o Sr. Presidentejá assinalou,
o texto "assume o papel dos comentaristas privilegiados das funções assumidas". Parece que simultaneamente chegamos à mesma repetição de
palavras. Considero muito bons os itens I, III e
IV. Imagino que o item" deveria ser mais reduzido.
Acho-o muito longo, e acaba cansando quem
estiver lendo. A nossa nota visa mais, salvaguardar
a soberania desta Subcomissão. O problema dos
assessores é mais interno. Não sei se deveria
constar de uma nota à imprensa um problema
havido com os assessores internamente, e antes
mesmo que hajam sido apurados todas as causas
dessa divulgação. Portanto, eu sugeriria apenas
uma modificação no item 11. Concordo plenamente com os itens I, III e IV.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao Constituinte José Carlos
Vasconcelos, cujo pronunciamento espero.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Foi colocada pelo Constituinte
João Machado Rollemberg a questão de que não
deveria ser colocado externamente o problema
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da punição dos assessores. Tenho a impressão
de que S. Ex" colocou uma preliminar sobre a
qual o Sr. Presidente e o Sr. Relator deveriam
manifestar-se.
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Sim, mas vamos primeiro conversar sobre ela.
O SR. CONSTITOINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS- Seria bom que a Presidência emitisse uma opinião, para podermos redigir a nota.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- O Sr. Constituinte Walmor de Luca deseja se
manifestar sobre isso?
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAGostaria de ter a nota em mãos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Ouço o Sr. Sérgio Werneck.
O SR. CONSTIT(lINTE SÉRGIOWERNECKSr. Presidente, li muito por alto as reportagens
que saíram nos jornais, e a impressão que tenho
é exatamente oposta à do Constituinte João Machado Rollemberg. Acho que à imprensa é lícito
fazer-se o comentário que se quiser. Não é lícito,
isso sim, aos assessores, que estão aqui para nos
ajudar...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Exatamente. Esta é a nossa posição.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA... fazer saraivada de críticas. Não é função dos
assessores pronunciarem-se contra o parecer dado pelo Relator, porque as condições deles, de
assessores, os impede eticamente de se pronunciarem a favor ou contra. Então, quanto a essa
terceira parte, em que se faz uma análise de pressão do sistema econômico etc., concordo com
ela, sem dúvida alguma. Mas o inconformismo
que vejo na Subcomissão é em relação à ação
dos assessores, ...
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
-Isso realmente é verdade.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIOWERNECK... porque da imprensa e do poder econômico
só podemos esperar mesmo oposição. Eles são
contra as modificações.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Vejamos se entendo. ConstituinteJoão Machado Rollemberg, V. Ex" propôs que se retirasse
da nota o item li?
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - (/naudíveI.)
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Ele quer reduzir o item 11.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - O colega não estava pela manhã.
Nossa preocupação é fundamentalmente a seguinte: sabemos que essas pressões existiram,
estão existindo e vão existir,e admitimos até que
elas sejam exercidas. O que não admitimos é
que sejam colocadas como o foram, inclusive
questionando-se a posição do Relator. O Relator
se houve muito bem, analisou com equilíbrio, e
está pronto para receber as emendas que quisermos apresentar aqui.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Então, nesse caso - interrompendo V. f:x!
os companheiros não acham que seria até

interessante um tópico que dissesse qual o papel
do Relator? Quer dizer, poderíamos suprimir esse
item 2 ou reduzi-lo e acrescer um tópico em que
se explicasse ao público qual a função do Relator.
É muito fácil ir ao regulamento da Constituinte
e mostrar que o Relator tem a obrigação de fazer
uma proposta. Depois de ouvir a todos, ele tem
a obrigação de não se aproveitar de ninguém,
nem dos convidados, nem dos Constituintes, muito embora possamos emendar, tanto assim que,
se ele não apresentar a proposta no prazo, a Comissão supre, faz diretamente lá o relatório daqui.
Então, acho que, se comunicar ao público qual
a função do Relator, seria de grande valia nesta
nota, salvo melhor juízo.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, quero insistirainda
no item 4, quando procuramos mostrar a nossa
independência, porque se esta Comissão mudar
alguns pontos de vista do Relator, é preciso que
não se pense que foi em função dessas pressões.
Diz o item 4: Os membros desta Subcomissão,
conscientes da relevância do mandato popular
que lhes foi outorgado, não cederiam, não cedem
e não cederão a pressões de qualquer natureza
que leve a Assembléia Nacional Constituinte a
fraudar a expectativa de milhões de brasileiros
por mudanças que tragam uma melhor qualidade
de vida para o nosso povo. É para não comprometer mudanças que venham a ser feitas no relatório do Relator.Não estamos mudando por medo
da imprensa. Estamos mudando porque das divergências vêm as convergências. Encontramos
uma forma melhor, se for o caso.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIOWERNECKConcordo com o ponto de vista do Constituinte
João Machado Rollemberg e volto a dizer que
a nota devia destacar o nosso inconformismo
com a atitude dos assessores, porque não cabe
a assessor fazer crítica nem julgamento ou avaliação. Agora, a imprensa pode veicular a opinião
de todos os segmentos da sociedade. Evidentemente, vamos contrariar aqui interesses vultosos
de segmentos poderosos.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Acho que a nossa Subcomissão, pela importância da matéria de que trata, pela novidade dessa matéria e também pela tese de estatização
que assombra muita gente, tem uma tendência
natural a ser muito visada. Então temos, de princípio, de nos acostumar a esse embate. Vamos
para a luta. Ninguém se engane. Vamos à luta,
porque o espírito de independência desta Subcomissão está flagrantemente demonstrado no que
se tem debatido aqui, nas perguntas formuladas,
nos enfoques, tanto por parte dos integrantes da
Subcomissão quanto dos próprios depoentes que
aqui vieram trazer-nos essa ajuda. Todos nós estamos, por isso mesmo, expostos. Mas isso não
nos assusta nem deve assustar de modo algum.
Temos de ir para a luta de qualquer' maneira,
porque, do contrário, não vamos realizar o trabalho que o povo espera, como a nota está a dizer.
Vou escutar agora sobre a nota a opinião do Relator Fernando Gasparian.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Estou de acordo com tudo o que foi falado aqui,
não só pelo Constituinte Sérgio Werneck como
pelo Constituinte Rollemberg. Acho que essa re-
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dação finalcompleta o assunto. Ela tomou tempo
demais da nossa Comissão e impediu que discutíssemos assuntos até mais... Infelizmente, esse
incidente tumultuou os nossos trabalhos de hoje.
Mas estou de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Bem, então, o que resolvemos? Concedo a
palavra ao Constituinte Luiz Gushiken.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Eu
queria apenas fazer uma observação sobre a nota
e acrescentar um dado que considero importante
termos presente. Consta de uma parte do texto
que temos absoluta certeza de que essa postura
não é compartilhada pela esmagadora maioria
da assessoria e funcionários em geral. Sugiro que
se mantenha esta frase, porque, na verdade, não
temos uma Comissão de Inquérito para apurar
o individuo,mas temos um fato, que é a imprensa,
cuja nota caracteriza a intromissão dos assessores.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a agravante de essa versão ter sido apresentada ao próprio Relator por uma das pessoas
que possivelmente foram a fonte da imprensa.
O SR. CONSTIT(lINTE LmZ G(lSHIKEN Perfeito; mas estou insistindo no fato de que essa
frase é necessária para que possamos isentar a
maioria dos assessores que não faz parte, evidentemente, dessa polítíca de... E queria fazer uma
ressalva, que é a seguinte: muitos colegas assessores me procuraram, aborrecidos com o fato
de que acabaram sendo envolvidos,pela maneira
como discutimos a questão, utilizando frases genéricas que colocaram todos os assessores sob
a mesma acusação. Quero reiterar aqui, reafirmar...
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- É preciso fazer a exceção, é claro.
O SR. CONSTIT(lINTE LUIZ G(lSHIKEN - ...
que estou me referindo exclusivamente à imprensa, onde esta.coloca que alguns assessores tomaram essa atitude. Quero isentar, portanto, a maioria dos funcionários e assessores, que, temos certeza, não compartilharam dessa política.
O SR. PRESIDENTE(Cid Sabóia de Carvalho)
- Exatamente. Os funcionários desta Subcomissão têm tido, até o presente momento, uma dedicação extraordinária aos nossos trabalhos. Considero tudo um acidente, talvez;não considero nem
um incidente propriamente, porque antes do incidente há o aspecto do acidente mesmo, que pode
acontecer num trabalho tão importante como o
nosso. Em qualquer Subcomissão pode acontecer. Então, eu queria sugerir, diante da concordância de todos, que o próprio Constituinte Luiz
Gushiken fizesse uma redução nesse segundo
item, para acrescentar um dizendo qual a função
do Relator. Então, aprovaríamos amanhã à tarde
e publicaríamos imediatamente.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr.
Presidente, desculpe-me, mas eu gostaria de passar esse encargo para outro companheiro, porque
fiquei três horas escrevendo isso aqui e estou
com a cabeça cheia. Acho que é mais fácil outro
companheiro...
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG -Acho uma responsabilidade muito
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grande representar tão doutos companheiros numa missão dessas, mas se o Presidente achar
e os demais companheiros, eu tentarei fazer alguma coisa.
O SR. PRESIDEtITE (Cid Sabóia de Carvalho)

- É só fazer esse acréscimo; amanhã, o nobre
Constituinte traria e na reunião de amanhã aprovaríamos a nota para publicação. Fica, então, encerrado esse assunto.
Outra comunicação que tenho a fazer é a seguinte: hoje, pela manhã, o Constituinte Walmor
de Luca falou sobre o problema de preservação
de fitas, com medo que apaguem e que haja
algum desvio. Vou fazer um ofício da Subcomissão para o Presidente da Constituinte, narrando
o episódio e dizendo que houve esse requerimento do Constituinte Walmor de Lucã para que essas
fitas recebessem um cuidado maior, em face dos
indícios registrados até aqui. Acho que isso supre
muito bem. Peço à Sra. Secretária que, por obséquio, prepare esse ofício para a Presidência da
Constituinte, dizendo do requerimento, do afastamento dos assessores, dessa-nota, e pedindo-o
máximo de zelo para a preservação dessas fitas.
O SR. CONSTITUltITE WALMOR DE LUCASr. Presidente, as colocações por mim feitas na
parte da manhã, inclusive com veemência, quando solicitei de V. Ex' a apuração dos fatos, são
exatamente para preservar aqueles funcionários
que estão dando a sua contribuição e que não
podem ser jogados genericamente na suposição.
E exatamente aí que se faz justiça. Há fatos que
notoriamente, reitero aqui, fazem crer que existam
forças ocultas aí, sim, são ocultas e não são alcoólicas - interessadas em que a Nação não conheça o teor dos debates procedIdos aqui dentro.
Outros Constituintes irão deliberar sobre esta matéria; após o esgotamento dos nossos trabalhos
no âmbito da Subcomissão, teremos mais duas
etapas: o plenário da Comissão Geral de Tributação e a definição final no plenário da Assembléia
Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDEtITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- E ainda temo a chance de ir à Comissão de
Sistematização. Todos poderemos ir também.
O SR. CONSTITUINTEVALMOR DE LUCAMas a formação de opinião, Sr. Presidente, os
votos que serão dados pelos outros Constituintes
- eu já não me refiro àqueles que aqui estiveram
acompanhando nossos trabalhos - certamente
serão também influenciados, não apenas na nossa opinião final no parecer do Relator, no nosso
parecer final, mas poderão ser influenciados na
leitura dos documentos, dos debates, dos depoimentos que aqui foram feitos. Daí por que temos
de preservar até mesmo... Note bem V. Ex', o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte assegurou um dispositivo que garanta aos
historiadores, para a posteridade, acesso aos arquivos dos debates, que fossem eles registrados,
e o que observamos? Falhas no registro. Ê necessário que episódios dessa natureza, que-reitero
graves, sejam denunciados à Nação, para que
não venham novamente ocorrer daqui para a frente, quando decisões mais importantes ainda teremos, como Constituinte, de tomar. Imagine, Sr.
Presidente, se pressões estão ocorrendo agora,
no início dos trabalhos, no primeiro papel que
o nobre Relator, Fernando Gasparian, teve de ela-

borar. Poderemos calcular como, talvez, atuarão
essas forças. Devemos preservar, exatamente, o
nosso trabalho, para garantir a nossa soberania.
Sim, soberania é isso, soberania não é inscrever
na Constituição um artigo para amanhã não ser
respeitado. Soberania é impor as condições em
que devemos trabalhar; com liberdade, com autonomia, sem o exercicio dessas pressões que podem até vir da sociedade para cá - são lícitas
e as estimulo - mas jamais se utilizando de funcionários, de assessores pagos, inclusive, pelo Poder Público e que têm, por essas condições, como
bem explica a nota, de assumir um papel ético
de imparcialidade. O papel do taquígrafo é registrar a opinião daqueles que depuseram, não a
sua, e não a da taquigrafa. Assim Sr. Presidente,
é que há de se entender a observação feita por
mim e que calorosamente reitero aqui agora. Se
isso for obedecido daqui para a frente, o acidente,
ou incidente, ocorrido nos trabalhos desta Comissão se transforme num alerta para as outras Subcomissões e demais Constituintes que certamente também tratarão assuntos onde vão mexer com
-privüégiosconsagrados na atual Constituição, que
não foi elaborada pelo povo, mas sim outorgada
de forma ditatorial. Não é isso que nós, Constituintes, queremos tenho certeza. Embora tenhamos divergências ideológicas, embora tenhamos
divergências partidárias, estamos todos imbuídos
do desejo de fazer a melhor Constituição para
o povo brasileiro, uma Constituição que reflita
exatamente o que quer a sociedade brasileira. Que
não venha a nova Constituição atender somente
a minorias ou privilégios odiosos, tanto que combatemos, independentemente das posições partidárias ou ideológicas que possamos ter.
Então, Sr. Presidente, quero dizer que não tenho
o que discordar da nota. Concordo perfeitamente
com ela e quero ainda acrescentar um parágrafo
sobre o papel do Relator, para que se tome mais
claro e para preservar a eminente figura do cidadão, do Parlamentar, do Constituinte, do brasileiro
que merece todo o nosso respeito e admiração,
Fernando Gasparian. Chamo a atenção, inclusive,
para o seu depoimento, em resposta a uma pergunta do Constituinte Darcy Deitos, de que passamos períodos neste País em que o cidadão, simplesmente por ter sido atingido, às vezes indiretamente...Posso dar um depoimento pessoal; titular
de uma pequena empresa, entendeu de dividir
parte das ações com seus nove filhos, Minha irmã
casou-se com um deputado. Posteriormente, ele
foi cassado. No dia seguinte, meu pai, que detinha
o controle total das ações foi chamado pelo Banco
do Brasil, onde lhe foi comunicado que enquanto
o Deputado Manuel Dias, seu genro, tivesse uma
parte da empresa, mesmo que em comunhão
de bens, o Banco não operaria mais com a empresa.
Quero, inclusive, louvar o comportamento do
Constituinte Fernando Gasparian. Estamos aqui
escrevendo um documento para a posteridade
e para garantir ao cidadão brasileiro direitos e
deveres, mas os deveres também começam aqui
dentro neste exato momento, conosco, os Constituintes, com aquele, que aqui trabalham e colaboram, sem os quais certamente não chegaríamos
ao fimdesses trabalhos de forma que a sociedade
entendesse que vale a pena o que ela está pagando para nos manter aqui.
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia Carvalho)Peço a atenção dos Srs. Constituintes para o fato
de que hoje, pela manhã, iniciamos os debates
sobre uma emenda apresentada pelo Constituinte
José Carlos de Vasconcelos e que considero da
maior importância. Entretanto, alguns colegas, levados pelo interesse do debate a respeito dos
assuntos que finalizam hoje à tarde, com as providências adotadas, foram levados a abordar outros
temas, e a emenda não chegou a ser discutida
de modo conveniente. Incluo, por isso, na pauta
a propositura do Constituinte José Carlos de Vasconcelos e que se endereça à nossa Subcomissão. Passo, em seguida, a lê-la. Não há justificativa,
pois foi lida hoje pela manhã. Vou ler a redação
de sua proposta para que esse item integre o
nosso relatório na parte de sugestões para a Comissão de tributos. Diz o seguinte:
"A aplicação dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas instituições fínanceiras públicas de âmbito nacional será feita
nas macrorregiões geográficas do País, obedecendo o critério de proporcionalidade direta à população e inversa à renda Per capita."
Então, esse é o dispositivo proposto, que não
é propriamente uma emenda a nada que tenha
sido apresentado pelo Relator Fernando Gasparian, mas uma matéria não-abordada e que ele
pretende que integre o nosso relatório. Como,
de manhã, o proponente já usou da palavra e
deu as suas explicações, eu gostaria de, novamente, abrir o debate agora para os constituintes
que desejem reportar-se a esse assunto.
Alguém que deseje manifestar-se sobre esse
assunto tem a palavra.
O SR. CONSTITUltITE WALMOR DE LUCASr. Presidente, V.Ex' tem cópias para serem distribuídas?
O SR. PRESIDEtITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não foram distribuídas de manhã? Acho que
foram.
Mas vou providenciar imediatamente, e podemos começar a discutir enquanto se providencia
a feitura das cópias.
Aproveitando este intervalo, eu gostaria de fazer
algumas observações aos integrantes desta Subcomissão, exatamente sobre os assuntos de que
estamos tratando e emenda que vamos agora
examinar.
Criou-se aqui na Constituinte - e não apenas
na Constituinte, mas nas suas adjacências - a
idéia que há matéria constitucional e há matéria
que não é constitucional. Então, é muito comum
alguém chegar e dizer que isso é matéria para
legislação ordinária, ou isso é matéria para a
Constituição. Acho, pela minha experiência exatamente no campo do Direito em que estamos
atuando, que será matéria constitucional tudo o
que a Constituinte resolver como tal. Espera-se
que a Constituição tenha a sua parte básica, tenha
os parâmetros. Agora, esses parâmetros não podem obedecer à Constituição dos Estados Unidos
nem à da França, nem a Constituição de nenhum
país. Esses parâmetros devem ser escolhidos por
nós todos, constituintes, no uso absoluto de nossas liberdades. Nós é que vamos definir o que
é e o que não é constitucional. Não vejo por que
nos restringimos.
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Outra grande preocupação é com a extensão
do nosso texto, preocupação que não deve haver,
porque, se formos nos preocupar muito com o
número de artigos, parágrafos, frases, orações
etc, tenho a impressão de que vamos terminar
prejudicando o mérito. Primeiro é preciso que
expressemos os nossos ideários, as nossas idéias,
a nossa ideologia, o nosso pensamento, na conformidade do que o povo nos pediu. Vamos expressar isso sem essa preocupação de tamanho,
porque não me parece muito lógico nos preocuparmos se escrevemos mais ou se escrevemos
menos. Temos de escrever aquilo que pareça importante, porque, além daqui, temos a ComiflSão,
temos a Comissão de Sistematização, e depois
ainda teremos o Plenário. A redução do texto é
urna tarefa técnica que vai competir, por certo,
à Comissão de Sistematização. Por isso, quero
dizer aos colegas que, na minha opinião, o importante mesmo é a substância, é a parte ideológica,
é o sentido do que vamos fazer. Não vamos economizar palavras de tal sorte que terminemos por
não expressar aquilo que cada constituinte pensa
isoladamente, e depois, após juntar-se tudo, saber
o que a Subcomissão pensa na elaboração de
sua proposta. Por isso, não vejo por que nos preocuparmos se é matéria constitucional ou não é,
se está grande ou se está pequeno. Devemos
expressar aqui o pensamento porque somos responsabilizados pelo povo, para que essa expressão seja exata e realmente verdadeira. Isso é o
que me parece importante.
Mas entendo tarnbêm, nesse clima de denúncia
em que estamos, que essa história de que não
é constitucional ou que está grande e deve ser
pequeno, isso é um modo de tolher a liberdade
do Constituinte. Não deixa de ser uma coeçâo
branda e discreta, mas é uma coeçâo, que todos
exercem, porque, nesta hora em que estamos
falando, todo mundo é profundamente entendedor de ConstituiÇão, todo mundo acha que pode
dar suas opiniões, que pode fazer os seus reparos,
como aconteceu com relação ao Relator Fernando Gasparian. É evidente que todos têm o poder
de crítica e de manifestar as SUas idéias, mas
o tom doutoral não cabe agora, porque ninguém
é doutor naquilo que vai ser. A Constituição será
o que nós, Constituintes, deliberannos que ela
vai ser, Pode ser grande, pode ser pequena, pode
ser uma Constituição atópica, pode ser cheia de
detalhes; seja corno for, ela expressará os Constituintes que, por sua vez, procuram expressar o
povo.
Quero, com isso, juntando minhas palavras às
outros que aqui foram proferidas pelos Constituintes Walmor de Luca, Luiz Gushiken, João Machado Rollemberg e todos mais, dizer que estamos num universo de pressão. É claro que vai
haver pressões sobre nós, não apenas porque
estejamos a escrever a Constituiçilo, mas porque
vamos escrever as regras que atingem ex.atllmente o tumor mais doloroso que prejudíca o povo
brasileiro; o capitalismo desenfreado que aí está,
um capitalismo opressor e pronta a reagir diante
da possibilidade da colocação de rédeas. É mais
do que um potro selvagem, é uma verdadeira
fera que não quer aceitar os comedimentos que
a Constituinte possa oferecer, em fonna de um
sistema híbrido ou em forma de uma estatização.
CllIro que há reação, mas, como todos somos
homens maduros e procedemos de aJgum lugar

da experiência humana, é lógico que não vamos
temer nada disso. Nem esses fatos que aconteceram aqui silo capaze.s ~ nos preocupar e de
tirar-nos o estimulo, porque o mais importante
é não perdermos a noçáo da responsabilidade
que temos na produção desse texto. No exame
dessas idéias, tudo aqui será votado, e pode o
Rl:llator ser derrotado na atual propositura, pode
tê-Ia inteiramente subslítuída ou confirmada, mas
o fato é que daqui sairá uma propositura final.
E estamos dispostos - eu, pelo menos, estou
- a defendere acompanhar esta propositura nos
trâmites seguintes, porque a ameaça de que falou
o Constituinte Walmor de Luca pode acontecer
exatamente no estreitamento do funil na Assembléia Nacional Constituinte, quando aquilo que
deliberánnos poderá sofrer reduções por entrechoques com outras idéias e pensamentos porventura deliberados em outras Subcomissões ou
-quem sabe?-sem isso mesmo. No momento
em que nos dispusermos ao acompanhamento
daquilo que for aqui adotado como texto final,
tenho a impressão de que chegaremos a bom
termo. O que não fazsentido é realizarmos tantas
reuniões, com tanta <1enodo, com tanta dedte::ação, e depois esse trabalho venha a resultar em
algo inexpressivo e que não corresponda à vontade popular. Por isso, vamos observar todos esses
apelos que foram feitos para a vigilância, para
termos cuidado. Tudo isso será cumprido à risca,
e esta Subcomissão, tenho certeza, se não é a
melhor da Constituinte, inclusive entre as que meIhormente cumpriram os seus compromissos,
seus prazos, suas obrigações; trabalhou, escutou
etc. Estamos procurando exatamente tomar o
nosso trabalho efetivo no texto final da Constituição. Porque não é mais possível que o sistema
financeiro nacional seja um cuidado tão-somente
do Poder Executivo, f1 revelia ~ outros setores
do País, setores que são poderes, como é o caso
do Legislativo e que sempre ignora providências
de tanta importância.
Com a palavra o Constituinte Sérgio Wemeck.
O SR. CONS1ITWNTE SÉRGIO WERNECK-

Gostaria de pedir a V. EX" que a M.esadeterminasse
a apuraçãO do porquê, no relat6lio final do anteprojeto apresentado pelo Constituinte Fernando
Gasparian, no capítulo em que S. Ex" trata das
sugestões de Constituintes, nic figuram as sugestões que apresentei no órgão próprio da Câmara,
como protocolo e tudo mais, e não há menção
a. nenhuma delasaqui.
O 5R. PRESIDEmE (Cid Sabóia de CaMlho}
- Acho que foi uma falha que aconteceu pelo
retardamento da chegada dasemendas. Mas isso
será suprido. N; emendas de V. Ex- serão examinadas pelo Relator, constarão do relatório, e poderão ser reapresentadas, para discutirmos novamente aqui. foi um defeíto lamentável, porque
o Relator só recebeu o grosso das emendas na
noite de domingo, para apresentar o trabalho na
segunda-feira. Isto atrapalhou demais. mas não
houve má vontade nem para com V. Ex", nem
para com nenhum Conslituinte, pelo contrário.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECKNão tenho a menor dúvida de que não houve
má vontade, mas gostaria de saber se será publicado outro relatório final com todas as sugestões.
Acho da maior import!ncia que elas constem desse relatório.
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SR. PRESIDEl'ffE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Será, sím

O SR. REL'.TOR (Fernando Gasparian) - E
principalmente os depoimentos de muitas pessoas; pelo fato de não termos as notas taquigráficas até segunda-feira em nossas mãos - houve
uma que só foientregue hoje- muitos depoentes
não tiveram o resumo de seus depoimentos colocados aqui em outra sessão.
O SR. CONSmUINTE SÉRGIO WERNECKQJer dizer que esse relatório será substituído?

O SR. PRESIDEl"ITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não SOl'(\ente será substituído, como aperfeiçoa-

do. Para uma questão de segurança nossa, todas
as notas taquigráficas dos nossos trabalhos incarporer-se-êo ao relatório. Vamos juntar tudo ao
final, porque amanhã,num elll!lme hiS\Óri<:o, estará tudo devidamente comprovado; opiniões, procedimentos. etc.
Enquanto se providencia a distribuição da
emenda, que está sendo xerocada e logo mais
será apresentada, peço à Secretária que leia a
élta da reunião desta manhã, para o que peço
a. atenção dos Srs. Constituintes.
(É

lida li ata)

O SR PRESIDEl'ITE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Em discussão a ata. Com a palavra o Constituinte Walmor de Luca.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LllCA

Peço que seja realizada a parte referente à minha
intervençào, onde diz que o Constituinte Walmor
de Luca Qenunciou a existêncía de lobby.

A SR'SECRETÁRIA - "O Sr.Constituinte Walmor de Luca denunciou a existência de Iobby
e perguntou o Sr. Relator o que foi feíto dos depoimentos aqui feitos, o que aconteceu com eles,
denunciou fraudes no caso desses relatórios, solicitou a in&alação de uma CP! interna para apurar
os fatos, pois o Presidente tem plenos poderes
para isso. Disse ainda que, em relação às audíêncíes públicas, o relatório foi fraudulento."

O SR. CONSm(H!'ITEWALMOR DE LUCAExatamente, Sr. Presidente, para que fique bem
claro e não fique dúvida alguma, inclusive, na
Ata,já que não sabemos, inclusive, quando é que
a taquigrafia vai chegar ao nosso conhecimento.
Nos debates que antecederam a minha intervenção foram levantadas suspeitas de Iobby. Eu abri
a minha intervenção dizendo que, "depois de ter
lido e notado a ausência, no capitulo referente
a audiências públicas, de depoimentos aqui prestados, de intervenções, eu passava li acreditar nas
denúncias <lUe estavam fazendo". Foi exatamente
desta maneira como me reportei. Não fui eu a
primeira pessoa a dizer que estava aqui a existência de Iobby. Portando, peço a retificação da Ata
nesse sentido. Na verdade, Constituintes que usaram da palavra anteriormente levantaram denúncias ou suspeitas, sei lá eu, da existência deJoI)by.
Eu tão-somente disse que, depois de ter observado falhas gritantes nisso aqui, passo a acreditar
que c lobby existiu. foi esse exatamente o início,
inclusive, da minha interferência.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
A Secretâria fará constar a observação de V.
Ex" Continua em discussão a Ata. (Pausa)
-

O SR. CONSffiCJINTE JOSt: CARLOS V/oS·
CONCELOS - Com referência à parte que se
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refere à minha intervenção, e para evitar dúvidas
futuras, quero esclarecer que, quando me referi
aos Constituintes Presidente da Comissão Temática e Relator da mesma Comissão, sobre os dois
não lancei nenhuma dúvida de comportamento.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não há nada disso aqui. Está muito clara a

Ata.
O SR. CONSmOlNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, deixe-me concluir,
por favor. O que eu referi - e gostaria que constasse da Ata de maneira mais clara - é que acho
que o Iobby contra os avanços desta Comissão
estão a divulgar, através de noticiários da imprensa, versões que jogam Constituinte contra Constituinte. No caso específico, tentaram, através do
noticiário das três Subcomissões da Comissão
Temática, jogar o seu Presidente e o seu Relator
contra os Presidentes e os Relatores das Subcomissões, tanto que fiz apelo ao Presidente no sentido de que convidasse os dois para participarem,
se não de todos, de parte dos trabalhos aqui realizados.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
_ A observação de V. Ex" será acolhida e corresponde exatamente ao que aconteceu nesta manhã. A Secretária já fez a anotação. Mais alguém?
O SR. CONSmOlNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Só para acrescentar. Não estou
fazendo restrição alguma ao que foi feito pela
Secretária. Ela está relatando exatamente o que
eu disse. Apenas eu gostaria de complementar.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- V. Ex- apenas está complementando, estou
entendendo. Como não há mais objeções, considero a Ata devidamente aprovada para todos os
efeitos.
V. Ex:" já têm em mãos a emenda do Deputado
de Pernambuco, Constituinte José Carlos Vasconcelos, que acabou de falar. Os que quiserem discutir esse assunto poderão fazê-lo a partir de agora. Com a palavra o Relator Fernando Gasparian.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) Acharia interessante ouvir dos membros da Comissão as suas opiniões sobre essa emenda, porque, quando elaborei a minha proposta que consta do Relatório, com relação ao capítulo do Sistema Financeiro, tive o cuidado de lembrar-me dos
debates travados aqui e também das propostas
ligadas ao assunto, incluir no meu anteprojeto
as sugestões feitas por alguns membros da Constituinte que tiverem até o prazer de enviar propostas bem mais concretas e até batidas à máquina,
das quais extraí contribuições valiosas. E, nesse
caso, gostaria de ouvir opiniões, porque, no fundo,
gostaria de poder incluir mais ou menos o consenso, porque aí seria o talento do Relator conseguir fazer um relatório que, de certa forma, espelhasse a idéia geral média, vamos dizer, da Comissão. Então, com relação a esse assunto, gostaria
que outros constituintes se manifestassem, a fim
de sentir sua opinião. Evidentemente, o que está
colocado ali é só com relação aos bancos oficiais
e, certamente, recursos oficiais, em grande parte.
Essa disposição não é impositiva para bancos
privados, é somente para bancos oficiais. Não
tenho idéia, hoje em dia, de como.se comportam,
imagino que, como o Governo tem a preocupação de eliminar os desníveis regionais, talvez
essa poIftica venha mais ou menos sendo seguida,

dependendo do Governo, dependendo do órgão,
e, no caso, talvez, fazermos constar isso na Constituição, no artigo inicial que colocamos, seria um
reforço no sentido de que a polftica de crédito,
a política do sistema financeiro, deva ser orientada
no sentido social; ela viria, sem dúvida alguma,
reforçar essa enunciação geral que consta do começo da nossa proposta. Por isso, então, gostaria
de ouvir a opinião dos demais membros da nossa
Subcomissão, para verificar da conveniência ou
não de se adotar a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Gostaria só de perguntar ao proponente: atualmente, nessas macrorregiões, como é do sistema
de financiamento?
O SR. CONSmUlNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Os empréstimos e financiamentos das instituições financeiras oficiais públicas?
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Sim, exatamente. Como é que são no momento?
O SR. CONSTITOINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Não existe critério algum.
-

O SR. PRESIDENTE (CId Sabóia de Carvalho)
Não existe critério, é solto?

O SR. CONSmOlNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Não existe critério. Por exemplo:
o Banco do Brasil aIoca os recursos onde quer.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não leva em consideração a renda per apita,
nem a população?
O SR. CONSmOlNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - De modo algum.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
-Isso não é objeto de portaria nem dos exames
intemos do banco, por exemplo?
O SR. CONSmUlNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Desconheço inteiramente.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Com a palavra o Deputado Walmor de Luca.
O SR. CONSmOlNTE WALMOR DE lUCASr. Presidente, quero louvar a preocupação do
nobre Deputado Constituinte José Carlos Vasconcelos. Embora esteja aqui como deputado eleito
por Santa Catarina, que não está inserida entre
as regiões do Brasil mais carentes, mas também
não está entre aquelas melhor contempladas com
os créditos...
O SR. CONSmOlNTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Pode estar V. Ex- ... (Intervenção
fora do microfone-inaudível.)
O SR. CONSmOlNTE WALMOR DE lUCA... quero despir-me da representação federativa
e ser o Constituinte do meu País. Entendo perfeitamente como justo, acolheria, até de bom alvitre,
louvaria e apoiaria por inteiro a proposição do
nobre Constituinte José Carlos Vasconcelos se
ela não me trouxesse uma dúvida.
Durante os debates foi dito que as instituições
financeiras não podem ser tratadas de forma discriminatória. Por exemplo, por aqui passaram representantes do setor privado reclamando que
há privilégios no Banco do Brasil e falou-se muito
da conta movimento. O presidente do Banco do
Brasil disse aqui que, sem dúvida, aquela instituição era um instrumento de grande caráter social
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- como é a Caixa Econômica - para muitas
vezes acabar com essas distorções. Agora o Banco do Brasil precisa sobreviver economicamente.
Somente obrigar o Banco do Brasil a isso já me
parece castigá-lo, pois se deixaria o privilégio nas
mãos das instituições privadas, o privilégio. Poderão aplicar onde há mais garantia, rentabilidade
maior e o retomo mais imediato, sem a preocupação com o social. Estender-se-ia a todos os
tipos de empréstimos e financiamentos. Por que
somente às instituições oficiais? Iria mais longe:
o que observamos aqui, por várias vezes, é que
há vários parlamentares reclamando que as instituições financeiras funcionam como verdadeiras
bombas de sucção. Elas captam recursos em determinado município ou região e depois, ao seu
bel-prazer, de acordo com as suas conveniências,
e não de acordo com o dispositivo de lei, com
a vontade da Nação ou com os programas de
Goveemo, fazem as aplicações onde melhor lhe
aprouver. Vimos o caso de que este não é o melhor instrumento conhecido hoje para promoção
do desenvolvimento, como quer o Constituinte
José Carlos Vasconcelos alcançar hoje, do que
o crédito rural, este talvez o mais valioso deles,
o de mais fácil acesso à população de marginalizados. Sabemos que o crédito rural só é levado
pelo Banco do Brasil. É preciso deixar que o Banco do Brasil tenha o monopólio de conceder esses
créditos e esses empréstimos, principalmente os
que contêm subsídios, porque são estes realmente que ajudam as regiões mais pobres. Não podemos deixá-los táo-somente aos encargos das instituições financeiras oficiais. Essa é a observação
que gostaria de fazer. Gostaria, também, de estender isso às demais instituições de crédito e não
apenas às oficiais. Complementaria a proposta
do nobre Constituinte José Carlos Vasconcelos
com um aditivo, se me permite o seu nobre autor.
-

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
Com a palavra o Constituinte Luiz Gushiken.

O SR. CONSmUINTE LUIZ GUSHIKEN-Em
primeiro lugar, quero dizer que a intenção do autor
da emenda é louvável, na medida em que está
preocupado em garantir que regiões carentes tenham acesso a recursos. Entretanto, vejo com
dificuldade, diria técnica, a aplicação rigorosa desse texto. Podemos ter regiões carentes de certos
tipos de infra-estrutura básica, com problema, por
exemplo, de energia elétrica. Para fazer chegar
essa energia nesse território é preciso que a aplicação maior seja feita através de rede de transmis·
são, quando a maior parte do território não é
carente de energia elétrica. A alocação de recursos não pode garantir, tecnicamente em lei, o
que se pretende, baseado nessa formulação. Tenho a impressão de que a garantia para que setores carentes possam ter recursos, em primeiro
lugar, está no debate orçamentário, em que a
alocação de recursos tem de ser garantida via
Congresso, ou então em planos de governo periódicos, qüinqüenais. Temo que numa Constituição
esta intenção não possa ser viabilizada. Esse é
o único problema que levanto. Tenho a preocupação de ver isto sanado.
O SR. CONSmOlNTE WALMOR DE LUCA(Fora do microfone) ... pública, aqui fora V. Expode perfeitamente. Aliás, a minha emenda não
é aditiva, é supressiva: "corno as instituições fmanceiras de âmbito nacional". Concordo perfeitamente em tirar a palavra pública.
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o SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvelbo)
- Com a palavra o Constituinte Sérgio Werneck.
O SR. CONSlITUINTE SÉRGIO WERNECKEndosso as palavras do Constituinte Luiz Gushiken quanto à aplicabilidade desse c;lispositivo que
o Constituinte José Carlos Vasconcelos está querendo inserir na Constituição. Permito-me a petulância de fazer uma interpretação semântica do
texto, para ver se é exatamente isso que S. Ex"
pretende. Na minha interpretação, entendo que
a distribuição dos recursos pelas macrorregiões
será aleatória e será feita de acordo com o critério.
O que está escrito aqui é isto.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- O colega quer repetir, por obséquio, para que
eu possa entender.
O SR. CONSlITUlNTE SÉRGIO WERNECKQ.lanto à distribuição pelas macrorregiões não
está fixando nenhum tipo de critério. Nas macrorregiões, V. Ex" está distribuindo no critério da distribuição inversamente proporcional à renda e diretamente proporcional à população.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - A idéia é a seguinte: que tenhamos um orçamento, no caso das instituições financeiras pública, e que este orçamento seja dividido por macrorregiões geográficas e que sejam
alocadas a cada macrorregião aplicações provenientes desses dois critérios: a população dessas
macrorregiões e o inverso da renda per capita
da macrorregião.
O SR. CONSlITUINTE SÉRGIO WERNECKEntão, a redação deveria ser a seguinte: será distribuída entre as macrorregiões geográficas, obedecendo ao critério tal. Será feita na macrorregião
e o critério é para aplicação na macrorregião.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Para ser aplicado em cada macrorregião.
O SR. CONSlITUINTE SÉRGIO WERNECKEu sei, mas acontece o seguinte: o critério de
distribuição está só na macrorregião. Não está
entre as macrorregiões. A redação não está atingindo o que V. Ex" quer.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Certo. Até gostaria de aperfeiçoá-Ia. Agora, me parece ...
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Peço licença só um minutinho. Aqui pode inverter: obedecendo ao critério da proporcionalidade direta à população e inversa à renda per
capita. A aplicação dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas instituições financeiras
públicas de âmbito nacional será feita nas macrorregiões geográficas do País. Fica bem claro.
O SR. CONSlITUINTE WALMOR DE LUCASerá distribuída nas macrorregiães.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- A aplicação será feita. "A aplicação dos empréstimos e financiamentos será feita nas rnacrorregiões." Se submetermos a uma análise será
assim.
O SR. CONSlITUlNTE SÉRGIO WERNECKSerá feita nas macrorregiões, obedecendo a um
critério. Quer dizer: nas macrorregiães será feita,
obedecendo a um critério. Se for entre as rnacrorregiões, será distribuída, obedecendo a um critério, é outra coisa.

O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCAMas não é isto que está aí. Acho que o vernáculo
do Sérgio Werneck está melhor.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Não. Está claro o Werneck. Aqui é só o seguinte: a aplicação dos empréstimos e financiamentos
- esqueça o resto - será feita nas macrorregiões. A aplicação será feita. A aplicação não é
entregar o dinheiro em beneficio ....
O SR. CONSlITUINTE SÉRGIO WERNECKEu sei. Mas o critério que ele está lançando é
feito na macrorregião e não entre as rnacrorregiões.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Estou entendendo. Agora que entendi o pensamento.
O SR. CONSlITUINTE SÉRGIO WERNECKAcho que a palavra feita aí e regida pela ....
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Então, seria aplicação dos empréstimos e financiamentos ....
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- O colega pode dizer assim ....
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Será distribuída entre as macrorregiões.
O SR. CONSTITUINTESÉRGIO WERNECKV. Ex" pode dizer o seguinte: o critério em primeiro
lugar. Haverá critério de proporcionalidade direta
à população e inversa à renda per capita. Como
haverá aí? Haverá critério na aplicação dos empréstimos .....
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Não, na distribuição dos recursos
ou na aplicação.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- V. Ex" pode começar dizendo: haverá critério
de proporcionalidade direta à população e inversa
à renda per capita para ....
E só V. Ex" pôr o critério em primeiro lugar.
O mais importante de sua propositura é o critério.
O SR. CONSlITUlNTE SÉRGIO WERNECKÉ o critério de distribuição pelas macrorregiões.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Exatamente, mas o critério está lá no fim. Evidentemente, uma redação mais direta daria, talvez, uma melhor compreensão.
Passo a palavra ao nobre Constituinte João Machado Rollemberg.
O SR. CONSTITUINTEJOÃO MACHADO ROLLEMBERG - A minha questão também é de
semântica. Não quero mutilar a idéia do companheiro José Carlos. Mas me permitiria sugerir que
nesta redação ao invés de obedecendo se colocasse priorizando. E argumento porque....
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Aí já não é mais semântica.
O SR. CONSTITUINTEJOÃO MACHADO ROLLEMBERG - (Fora do microfone) .... Tecnicamente será difícilde ser obedecida porque muitas
vezes a região que tem uma renda per capita
baixa e que seria privilegiada não tem condições
de receber aquelecrédito, E o colega Luiz levantou esta questão. E uma questão técnica de ínvíabilIdade
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O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Interrompendo V. Ex", penso que o que ele
quer mesmo é um critério. Então, se ele dissesse
que haverá o critério tal nas macrorregiões para
aplicação disso ou para concessão de empréstimos, está tudo resolvido. Agora, se o critério
vem como uma conseqüência - e acho que esta
é a observação do Werneck - aí, realmente, cria
uma dificuldade de interpretação. Mas se ele dissesse a lei ordinária estabelecerá o critério tal,
para tais operações, não tem como fugir.
O SR. CONSlITUlNTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - A minha preocupação é que sei
que quando esses bancos não podem aplicar um
recurso em determinados programas eles são jogados em uma reserva técnica e desviados para
outras regiões. Então, fariamos um artigo constitucional muito factível de não ser respeitado. Minha preocupação é, exatamente, em vez de obedecendo que fosse priorizando. Esta é a primeira
colocação que faço.
Quanto à colocação do colega Walmor de Luca, em que quer estender aos bancos privados,
digo o seguinte: na verdade sou um admirador
permanente do Banco do Brasil, tem sido o grande pioneiro neste País, o exemplo, o modelo de
banco que, tendo um caráter social, mantém
agências em regiões que não dão lucro, mas prejuízos. Enquanto os outros bancos, o ano passado, fecharam diversas agências, o Banco do Brasil
se manteve, e com lucro. Mas o Banco do Brasil,
na própria proposta do Relator no art. 10, já prevê
que as disponibilidades do caixa da União e de
todas as entidades sob seu controle ou a ela vinculadas, bem como as do Fundo de Pensão de
todos os seus servidores públicos e empregados
serão depositados em instituições financeiras sob
o controle da União. ResuItado: esta preocupação
do Relator já viria, digamos, atender à justa preocupação do Constituinte Walmor de Luca. De maneira que não teria esta preocupação maior porque o Banco do Brasil já dá lucro pela sua eficiência, pelas agências que mantém no interior e por
este privilégio que lhe está sendo dado pelo Relator. Acho que obrigarmos os bancos privados a
fazer este tipo de prioridade ou este critério avançaria muito em relação ao princípio do capitalismo, do qual sou contra. Mas acho que devemos
ter um certo cuidado para que não se fira frontalmente o princípio do capitalismo. Mas esta preocupação é válida e já está sendo contemplada
pelo art. 10 do projeto do Relator.
O SR. CONSlITUlNTE WALMOR DE LUCAMas veja V. Ex", nobre Constituinte Rollemberg
o cuidado que teve o autor da proposta de não
ficar restrito ao Município ou ao Estado. O Constituinte José Carlos Vasconcelos teve cuidado com
as macrorregiões. Hoje, a legislação brasileira define que são cinco macrorregiões no País. V. Ex"
vê que liberalidade existe para o sistema financeiro
privado aplicar, por exemplo, em Salvador ou Recife. E ninguém o está obrigando a aplicar em
Cachupé ou no interior de Pernambuco, onde
só existe uma agência do Banco do Brasil, às
vezes, corno V. Ex" bem salienta, dando prejuízo.
Então, não estou ferindo qualquer princípio da
livre iniciativa, mas não quem este '·:.37TI"oli2IT:O
selvagem, acho que nmguém quer, Eu qUSfO Qi.é
preservar tanto que não estou dizendo aqui, estou
falando em suprimir a palavra "públicas" às aplicações do empréstimo e financiamento por insti-
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tuições fmanceiras. Não estou pressupondo que
elas serão públicas ÇlU privadas. Em nenhuma
das propostas que tenho encaminhado ousei propor a extinção das instituições financeiras privadas. O princípio de que: a instituição financeira
tem por excelência um papel social esse, sim,
quero preservar. Seja ela pública ou privada terá
que ter sempre um papel social. Esse papel social
vai transformar com quê? Que isso que hoje são
10% do PIB nacional possa ser canalizado para
os setores realmente produtivos da economia e
não ficarmos nesta ciranda financeira, nas aplicações que temos hoje, que sabemos não serem
tão produtivas, mas muito especulativas. Portanto,
mantenho minha proposta no sentido de suprimir
a expressão pública ou privada. Se o sistema financeiro será público ou privado é uma decisão
a posterIort, pois ainda não definimos isso com
relação à aplicação dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas instituições financeiras,
de âmbito nacional, note bem que não estou querendo que, acho que não seria justo, o Banco
de Sergipe, por exemplo, fosse obrigado a ter
que aplicar no sul da Bahia, onde teria prejuízo,
ou então lá no oeste de Pernambuco, no agreste.
Não. As instituições de caráter nacional... Note
bem que o nobre proponente foi muito claro nisso: solução de caráter nacional. Tem suporte para
isso, elas podem escolher a praça. Ouvimos aqui
um depoimento de que o valor da carta patente
estabelecida hoje em Santa Catarina, numa cidadezinha do meu Estado, é de 250 mil cruzados.
Mas ela vale 60 mil cruzados ou 60 milhões de
cruzeiros em qualquer ponto de Selvador, de Fortaleza ou de Teresina, a mais pobre das Capitais
do Nordeste. Veja bem que não estou obrigando
à instituição privada a ter de aplicar na pequena
cidade do interior de São Paulo, onde talvez não
seja tão ... Não. Estou-lhe dando até liberdade para
aplicar em Teresina, para aplicar nas Capitais. Por
isso mesmo, também concordo com as observações de que talvez a forma como está redigida
acabe não atingindo o objetivo. Entretanto, não
faço objeção a ela. Acho louv6vel a proposta, mas
que suprima esse público e privado porque não
vejo... Com relação ao outro dispositivo que cita
V. Ex' dos recursos públicos que serão aplicados,
não sabemos se será aprovado ou não.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Sérgio Werneck.

o

SR. CONSTITUINTE WALMORDE LUCAConstituinte Sérgio Werneck, se esta lei funcionasse tão claramente na questão financeira.
O SR. CONSmUINTE SÉRGIO WERNECKPelo menos nessa proporção.
O SR CONSTITUINTE WALMORDE LUCASe pudéssemos, dentro do seu raciocínio do PIB
e não da renda per capita como a proposta do
Constituinte José Carlos Vasconcelos, não teríamos sequer um banco aplicando no Brasil. Todos
eles estariam na Suíça ou na Suécia, Mas estão
aqui dentro. Então, acho que não é bem essa
a razão. Notem bem: não é o PIB que vai dizer
se interessa ou não a determinado banco aplicar
aqui ou acolá, porque isso contrana as regras
do mercado. Acho que é lícito a nós, Constituintes,
estabelecermos algumas regras de mercado para
que ele não seja selvagem.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECKDeixo registrada a minha discordância. A jusnfícação que procurei dar foi porque acho que pelo
menos vai ser proporcional ao PIB de São Paulo.
Alguns financiamentos a juros preferenclais, fertos
no crédito rural, são aplicados fora de São Paulo.
Então, quero crer que em São Paulo se gasta
o volume de recursos maior do que o percentual
do PIB que ele produz A atividade econômica
paulista, onde se abnga a quarta parte da população brasileira, deve utilizar mais da metade do
crédito concedido pela economia brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte João
Machado Rollemberg.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Volto a Insistir em meu ponto de
vista: acho que essa expressão obedecendo yai
criar uma dificuldade técnica muito grande. E o
que disse o ilustre Parlamentar. Quais seriam os
bancos de âmbito nacional? O Bradesco, que não
pode aplicar em Sergipe ou numa macrorregião
do Nordeste o mesmo que aplica em São Paulo,
porque a estrutura não vai aceitar essa aplicação
Não há como aplicar. Daí sugen em vez de obedecendo a critérios de proporcionalidade, príonzando o critério de proporcionalidade. Por que? Porque estabelece uma filosofia que a lei ordinária
vai regulamentar. Mas se é obedecendo, torna,
a meu ver, esse artigo maplicável, condenado a
ser modificado através de uma emenda constitucional. E como acho que ele é bom é preciso
criarmos uma fórmula para que ele resista ao
tempo, que é o nosso objetivo. Sugiro que, ao
invés de obedecendo...

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECKPermito-me discordar do Constituinte Walmor de
Luca, porque a partir do momento em que for
suprimida a palavra públicas o dispositivo que·
o ConstItuinte José Carlos Vasconcelos quis inseO SR. CONSmUlNTE WALMORDE LUCArir na Constituinte deixa de ser um incentivo ao
Concordo com o Parlamentar João Machado Rodesenvolvimento para ser um gargalo na econolIermberg, mas imagino, por exemplo, o seguinte:
mia nacional. Veja bem V. Ex', exemplificando:
de acordo com seu raciocínio, o Bradesco teria
o Estado de São Paulo, que abriga a quarta parte
de aplicar "X" no Nordeste, mas a economia norda população brasileira, tem a metade do Produto
destina só tem condições de receber "X" menos
Interno Bruto. A partir do momento em que todas
"Y".Ou seja, a economia local não teria condiçães
as aplicações de todos os empréstimos e fínancrade absorver tudo aquilo que estava ao dispor;
mentos concedidos, por entidades públicas e prio que pode ocorrer perfeitamente é uma distorção
vadas, não forem aplicadas na mesma proporção
daqurío que o Constituinte José Carlos Vascondo PIB,condenar-se-á a economia paulista a uma celos quer: aí ele procura um grande investIdor
escassez de recursos para financiamento da ativi- do Nordeste, alguém que lhe ofereça as garantias,
0:1 5d~ rr\~cilltlva que certamente a levará ao colapaté mesmo dos grandes fazendeiros, ou os usineiso. Então, não vejo condições de se destinar todos
ros. Ele pega esse dinheiro que está ali - que
os recursos de empréstimos e financiamentos
é obrigado a aplicar até com taxas talvez mais
nessa proporção.
favoráveis porque a lei assim exige - e vai com-
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prar apartamento no Rio de Janeiro ou em São
Paulo, como dizem que acontece muitas vezes,
e o dinheiro também não fica no Nordeste. Então,
o objetivo do Constituinte José Carlos Vasconcelos pode até ser prejudicado.
O SR CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE WALMOR DE LUCAConcordo com V. Ex' quando sugere, ao invés
de obedecendo, priorizando.
O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)
- Preciso ausentar-me da Presidência e vou passar a direção dos trabalhos para o Constituinte
Sérgio Werneck Tenho uma reunião extraordínána e urgente no Senado Federal.
Tenho o prazer de passar a Presidência para
o Constituinte Sérgio Werneck.
O SR. PRESIDENTE (Sérqto Werneck) - Dando prosseguimento aos trabalhos, pergunto se
algum constituinte deseja fazer uso da palavra
no debate da emenda apresentada pelo Constituinte José Carlos Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Gostaria de fazer uma rápida intervenção. Primeiro, para me referir ao que foi
dito como obstáculo à aplicação da emenda, à
falta de resposta da economia das macrorregiães
menos desenvolvidas para absorver o volume de
empréstimos de financiamento. Tenho a impressão - e aqui me refiro à aplicação de fato das
Instituições financeiras públicas - de que essas
instituições têm de ser indutoras do desenvolvimento. O que visuahzo é que, se houver um
crédito disponível para uma macrorregião menos
desenvolvida e que não possa ser absorvido pela
economia local, haverá de surgir empreendedores
para usar aqueles recursos naquela macrorregião.
Ou seja, que o empresário de São Paulo ou do
Rio de Janeiro possa fazer o empreendimento
no local que tenha a maior oferta de crédito e
absorvê-Ia, gerando, portanto, maior desenvolvimento. Admito que isso não se vai dar no primeiro
momento. Talvez fosse interessante prever, nas
Disposições Transitórias, a exemplo do que o Relator propôs com referência, se não me engano,
que seja dado aos bancos estrangeiros um prazo
para ser implementado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) proposto para o tabelamento de juros.

Foi

O SR CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VANCONCELOS - Exatamente. Ou seja, que fosse
dado um prazo de dois ou três anos. E caberia
às Instituições públicas - Banco do Brasíl, BNDES, BNCC, Caixa Econômica Federal - fazer
uma previsão de orçamento e comparar a necessidade Imediata das macrorregiões menos desenvolvidas, para que elas próprias promovam, através de uma campanha nas macrorregiões mais
desenvolvidas, a oferta futura para novos empreendimentos. Não é possível que continue prevalecendo o que hoje ocorre - e aí me refiro
àquela observação do Constitumte Luiz - , ou
seja, que esses ajustamentos têm de se dar através
dos planos e dos orçamentos. A promoção do
desenvolvimento das macrorregiães menos desenvolvidas ocorrena através da elaboração e da
participação - presumo e defendo - do Congresso Nacional no orçamento fiscal da União.
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Infelizmente - chamo a atenção na minha justificação - a cada dia dímmui o peso do orçamento fiscal da União. Os grandes orçamentos
hoje são os orçamentos monetártos que contêm
os orçamentos dos bancos oficiais, das Instituições financeiras públicas e das empresas estatais
Se somarmos esses três orçamentos hoje, o orçamento fiscal da União - não tenho o número
exato - não.ultrapassa um terço do orçamento
total. E se hoje temos uma injustiça muito grande,
o orçamento fiscal da União aplicando, por exemplo, no Nordeste não mais do que 11 % dos gastos
efetivos do Governo, menor do que esse percentual é a participação do Nordeste no orçamento
das estatais Não deve chegar a 6% do orçamento
monetário. Não sei precisar. Então, a idéia - e
isso já está cristalizado na Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira - é a de que
esse critério prevaleça para a elaboração do orçamento fiscal da União. Como esse orçamento é
menor do que o orçamento monetário, no qual
se incluem as estatais e os bancos oficiais, é necessário que se tenha o cuidado de estabelecer
também esses critérios para o orçamento monetário. No caso específico da proposta, no orçamento de aplicação dos bancos oflcíars.
Acho, e aí discordo do Constituinte Walmor
de Luca, que não deveríamos incluir as instituições financeiras privadas, porque de certa forma
nossa idéia é aumentar a participação, resguardar
o maior volume de aplicação por parte do Banco
do Brasil, por parte dos outros órgãos oficiais,
da Caixa Econômica Federal, do BNDES, do
BNCC. A aplicação a toda rede bancária poderia
causar um tumulto e levar ao fechamento de
agências dos bancos privados nas macrorregiões
menos desenvolvidas. Acho que, como primeira
etapa, deveríamos fazer essa aplicação somente
sobre instituições financeiras públicas.
Discordo de que, em vez do "obedecendo",
se diga "priorizando". Concordo em que se dê
um prazo para que as instituições se adaptem,
induzam o desenvolvimento Esse prazo pode ser
de dois, três ou quatro anos, estabelecendo um
percentual gradativo das aphcações dessas instituições públicas, para que torne viável o texto
constitucional.
Finalmente, gostaria de chamar a atenção, porque temos feito aqui um esforço muito grande
para tentar, se não estatizar, criar as condições
para que as instituições privadas não continuem
agindo da maneira livre e desordenada como fazem hoje. Nesta Subcomissão foi cristalizada a
idéia de que o crédito tem de ter o objetivo social.
Isso foi defendido em diversos painéis por inúmeros membros desta Subcomissão e aceito pelo
Relator no seu anteprojeto. Também foi aceito
pelo Relator e defendido pela maioria dos membros desta Comissão o reforço de instituições oficiais, a exemplo do Banco do Brasil, tanto que
se determina, aceitando o depoimento do Dr. CamUoCalazans e o do representante da Associação
dos Funcionários do Banco do Brasil, que os recursos geridos pela Administração Pública têm
que ser aplicados pela rede oficial. Há uma emenda do Constituinte Walmor de Luca propondo
que isso ocorra não só com os recursos geridos,
mas com os recursos gerados pela Administração
Pública. Se estamos em busca da aplicação social
do crédito, como afastar a necessidade de os órgãos oficiais serem instrumento indutor do desenvolvimento das macrorregiões menos desenvol-

vidas? Acho que temos de ter ousadia. Não mudaremos esse quadro perverso de diferenças entre
seres humanos e regiões se não adotarmos uma
postura inovadora e acreditarmos na capacidade
das instituições financeiras públicas de serem indutoras dessas transformações da nossa sociedade
O que visualizo é que não haja apenas a transferência para a região, mas também seja esse crédito administrado de maneira social, para promover o bem-estar da coletividade. Parece-me falso,
se adotarmos a postura de admitir como objetivo
do crédito o social, deixarmos que o Banco do
Brasil continue investindo, por exemplo, somente
no Nordeste 8% das suas aphcações no Brasil
Inteiro. Seria aceitar essa situação ou admitir a
teoria de que temos de começar o desenvolvimento nas regiões mais ricas, abandonando as
mais pobres e deixando, que de forma espontânea, se dê, a partir das regiões mais ricas, o
desenvolvimento das mais pobres.
Acho que esta proposta está dentro das posições mais avançadas defendidas nesta Subcomissão. Acho que, com a explicação que dei sobre
essa participação dos três orçamentos, poderemos encontrar um caminho para termos uma
participação melhor no orçamento monetário e,
no caso específico, dentro dele, no orçamento
das instituições financeiras públicas.
Ouço, com prazer, o Constituinte José Serra
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Qual
é a explicação para o Banco do Brasil emprestar
8% do volume de empréstimos no caso da Região
Nordeste? Isso ocorre porque há restrição do crédito do Banco do Brasil destmado a esse fim,
ou por demanda de crédito? Quer dizer, a gente
vai lá, pede, recebe, e a soma dá 8%, ou há restrição de oferta de crédito, isto é, faz-se um orçamento "x" e mais do que isso não pode ser emprestado?
Estou perguntando porque, realmente, não conheço bem a realidade.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Não sei exatamente qual é o cntério do Banco do Brasil. Seria interessante que
o Relator, nos entendimentos que mantém com
assessores dessa instituição, colhesse elementos
que pudessem responder a essa questão importante.
De uma coisa eu sei: o orçamento do Banco
do Brasil, como o de qualquer instituição, deve
ser feito levando em consideração a pressão política que recebe. Assim é feito o orçamento fiscal
e também deve ser feito o do Banco do Brasil.
Como o Nordeste não tem expressão econômica muito forte - não só ele como também
as regiões macroeconômicas menos desenvolvidas - é natural, até mesmo pela influência dos
grupos econômicos, que sejam alocados mais
recursos para as macrorregiões mais desenvolvidas. Dou um exemplo que visuahza bem isso:
o Sr. Angelo Calmon de Sá, quando Presidente
do Banco do Brasil, num depoimento prestado
na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, disse
ter feito um levantamento de vários orçamentos
dessa instituição e mostrou que na sua gestão
- apesar de suas ligações econômicas com macrorregiões mais desenvolvidas por uma posição
política, tinha interesse em favorecer a região nordestina e o seu Estado, a Bahia, presumo - o
orçamento do Banco do Brasil foi muito mais
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elevado para o Nordeste do que nas gestões anteriores. Depois que ele saiu, no ano imediatamente
seguinte, isso se reverteu, embora naquele ano
- chamava ele a atenção para esse fato - tivesse
crescido a economia nordestina e o Nordeste precisasse - supõe-se - evidentemente de mais'
recursos.
Não quero dizer que as macrorregiões menos
desenvolvidas tenham necessidade de crédito
maior do que as macrorregiões mais desenvolvidas. Não chegaria a essa heresia, mas defendo
que os órgãos oficiais - não me refiro aos privados, porque num regime capitalista eles têm de
buscar o lucro, enquanto que os oficiais precisam
obter lucro para não entrarem em processo de
falência - sejam indutores do desenvolvimento,
sejam agentes de novos empreendimentos, procurando trazer empresários de São Paulo, do Rio
Grande do Sul, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro para macrorregiões menos desenvolvidas, porque esse é seu objetivo principal. Buscamos também eliminar diferenças entre seres humanos e
regiões do País, para que possamos ter um desenvolvimento mais justo e - por que não dizer?
- a paz social.
A pergunta de V Ex" é pertinente.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ SERRA"':'" Minha
preocupação é esta: o que é parte do componente
demanda de crédito? Se se alocar mais crédito
numa região onde não haja demanda, o dinheiro
ficará parado e a própria instituição não poderá
aplicá-lo. Por isso, acho que deve haver um balanceamento. Sinceramente, não sei. Por isso, estou
indagando de V. Ex"
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Eu apelaria para o Relator, no
sentido de que procurasse subsídio no Banco do
Brasil, na Caixa Econômica Federal e no BNDES.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Não
falei na Caixa Econômica Federal nem no BNDES, porque são de outra natureza. Por exemplo,
no caso de empréstimos para habitação para
obras urbanas para os municípios, a demanda
certamente é maior e o orçamento - é claro
- é mais disputado. Estou-me referindo mais
especificamente a empréstimos bancários e comerciais normais, que são a função da sua atividade econômica.
Não sei exatamente qual é o componente, no
caso.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - Concedo a palavra ao Constituinte Luiz Gushiken.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN Gostaria de lembrar ao companheiro que faz a
proposta que, se o Congresso Constituinte aprovar matéria para garantir que regiões carentes
tenham acesso a recursos, via crédito, ou seja,
se aprovarmos a proposta apresentada pelo Relator, que dá ao Congresso Nacional prerrogativas
para discutir a política de crédito, sua intenção
seria resguardada se confiasse nesse Congresso.
Mas, tecnicamente, apareceriam problemas como os apresentados pelo Constituinte José Serra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Então, por que reforçar o Banco.
do Brasil? A Comissão o reforçaria no seu diaa-dia.

168

Quarta-feira 24

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

o SR. CONSTITUINTE lUIZ GUSHIKEN Não é isso, mas porque há problemas técnicos.
O Congresso Nacional, de acordo com a proposta
do Relator, terá a faculdade de inclusive sustar
deliberações do Executivo sobre política de crédito cambial e outras. Então, temos o poder politico de direcionar não só crédito, mas também
investimentos para o setor carente. Acho que o
problema desse setor não depende só do sistema
de crédito, mas de outras políticas.
Apenas estou lembrando que na proposta mais
global do Relator existe um suporte que garante
o que pretende V.Ex'
O SR. (não indentificado) - Essa Comissão
tem o direito de regular, quando não houve absorção do crédito.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - Concedo a palavra ao Relator, Constituinte Fernando
Gasparian.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) -Gostaría de fazer uma pergunta ao Constituinte José
Carlos Vasconcelos: esses fmanciamentos e esses
empréstimos seriam para investimentos - ou para capital de giro? Se forem para investimento,
talvez tivessem um sentido mais ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Eu estava deixando essa parte
para uma negociação posterior, mas já que foi
abordada. (Risos.)
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Certo. Acho que se for para investimento fica muito
mais fácil defender a proposta, por que, na verdade, é para desenvolver. Se se deixar muito folgado
o empréstimo de crédito geral, todo mundo vai
acabar se endividando para consumir e até para
viver acima, em um certo momento, das suas
possibilidades, e sem nenhum resultado econômico para toda a macrorregião. Eu gostaria de
perguntar ao Sr. Constituinte se aceitaria', na utilização da sua idéia, que esses empréstimos fossem para investimento.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Vou-me reservar a analisar mais
profundamente a proposta do relator, depois de
compulsar dados que me orientem melhor. Vou
solicitar - inclusive, e V.Ex' poderia ajudar nisso
- principalmente à Caixa Econômica Federal,
ao Banco do Brasil, ao BNDES; ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo - são esses que me
vêm à cabeça agora, instituições financeiras públicas de âmbito nacional - informações do que
é investido em empréstimos para capital de giro
e para investimento. Talvez por aí possamos encontrar algum caminho, propondo o que foi sugerido aqui, no sentido de que para as operações
comerciais haja norma priorizando - o termo
priorizando em relações comerciais - e obedecendo em função dos investimentos. Acho que
já seria um avanço, mas não tenho os dados que
permitam concluir esse assunto, sobre o qual nos
podemos debruçar.
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Tomarei a seguinte providência: mandarei um telex
para essas três instituições pedindo com uma
possível urgência, informações sobre esses dados
e, ao mesmo tempo, pedir a opinião dos seus
presidentes sobre como seria essa expósição
aprovada na sua operação do dia-a-dia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Eu pediria a V.Ex' que só executasse a primeira parte e não solicitasse a opinião
deles por que, embora seja valioso recebê-Ia, me
parece que estamos propondo o nosso espírito
aqui já bem cristalizado, uma postura inovadora
e que talvez para o administrador público ainda
não tenha sido assumida, e não por deficiência
deles. Ao contrário, nessas três instituições creio
que há pessoas de sensibilidade para o problema,
mas como estão absorvidos no dia-a-dia da administração de suas instituições, é possível que não
estejam envolvidos ao ponto de preverem aquilo
que imagino uma ação dessas instituições induzindo o desenvolvimento das macrorregiões menos desenvolvidas. Não quero evidentemente que
sejamos influenciados - tenho que ser sincero
- por opiniões negativas.
O SR PRESIDENTE (Sérqio Werneck) - Apesar de não ser usual a participação do Presidente
nos debates, vou-me permitir uma participação.
Neste caso específico acho que a intenção do
Constituinte José Carlos Vasconcelos, no sentido
de defender recursos para a redução dos desníveis regionais, a nível principalmente de macrorregião, é altamente mefit6no, mas acho que na
economia tem-se dispositivos mais adequados e
que trazem menos desequilibrio. É o caso, por
exemplo, da criação dos bancos regionais do Nordeste e da Amazônia, que deveriam suprir essa
deficiência. Como o nosso colega Luiz Gushiker
disse, no orçamento monetário, a ser aprovado
anualmente pelo Congresso Nacional, e no orçamento total tem-se condição de dotar de recursos
creditícios e de recursos fiscais uma política de
desenvolvimento de molde a prover essa redução
dos desníveis regionais Mas se coloca isso num
dispositivo constitucional, vai-se criar uma regidez
no processo que poderá gerar problemas ainda
que só com créditos públicos, só com créditos
de ínstituíçôes públicas, porque com todas as mstituições acho que ficou mais ou menos claro,
que é impossível.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Não entendi o fmal.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - Se
utrhzarmos .
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - O que é impossível?
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) É impossível fazer com que todos os financiamentos...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Da rede privada?
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - De
toda a rede, inclusive a privada, está tranqüilo
que isso é ímpossível. Ainda que seja só para
a rede de bancos oficiais, acho que isso é de
difícil aplicação. Temos instituições públicas de
créditos que são regionais, como é o caso do
Banco Regional da Amazônia, do Banco do Nordeste, o Banco Sulbrasileiro, que não têm agências em todo o Brasil. Então, a operacionalidade
desse dispositivo constitucional é muito difícil.
Acho que temos que ter no orçamento de crédito,
na política de crédito da União a destinação do
volume de recursos necessãrios compatível com
a política geral e que possa propiciar uma redução
nos desníveis regionais. Acho que isso é possível,
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desejável e deve ser feito, mas no bojo de uma
política econômica geral do País a ser discutida
anualmente pelo Congresso Nacional. É aquilo
que o Constituinte Luiz Gushiken disse: temos
que confiar em que o Congresso var representar
todos os segmentos e todas as regiões da Nação.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Eu poderia fazer uma intervenção
a respeito?
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) ro.

Cla-

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Veja bem; quando quero estabelecer no texto constitucional é porque quero que
ele seja um parâmetro para a fixação dos planos
de desenvolvimento e para a elaboração do orçamento monetário. Quantos parâmetros estamos
procurando definir aqui? Somos uma Subcomissão na qual afloram diversos parâmetros num
campo onde não há tradrção alguma da Constinnção fixar parâmetros. Evidentemente confio no
Congresso Nacional. Tenho uma convicção muito grande de que hoje a solução da crise, não
só institucional mas econômica, passa pelo Congresso Nacional. Tenho a convicção plena de que
as grandes mudanças sociais ou se dão através,
modernamente, dos tiranos ou do povo representado pelo Congresso. Pode um tirano, um ditador - e Getúlio Vargas, em determinado momento teria representado isso e temos exemplos
clássicos no mundo - ser um elemento mdutor
de transformação. Mas não querem'os nem jamais
fizemos na nossa vida, todos nós, opções para
que essas transformações se dêem através de
tiranos, até porque se disvirtuam inteiramente.
Creio profundamente que toda essa transformação se dará através do Congresso Nacional. Mas
se vamos estabelecer parâmetros para outros assuntos da Constíturção - vejo no anteprojeto do
Relator descendo a detalhes quanto a funcionamento do Banco do Brasil,a atribuições do Banco
do Brasil e da Caixa Econômica - por que não
fíxarrnos já esse parâmetro que vai orientar a elaboração do orçamento monetário? Temos que
encontrar a f6rmula para tomá-lo exequível, isso
ara que não seja uma letra morta na Constituição.
Mesmo porque já há uma decisão - e ela parte
inicialmente até da sugestão da Comissão que
elaborou aquele anteprojeto de Constituição de que toda regra constitucional seja auto-aplicável, para que não ocorra como em constituições
passadas em que por falta de regulamentação
não se aplicou a regra. Isso não sigmfIca que
a decisão desta Constituinte ... Inclusive o Relator
Fernando Gasparian, no seu anteprojeto, relaciona diversos subsídios para a elaboração de legislação complementar, de legislação ordinária. Mas
na verdade o espírito é de que seja auto-aplicável,
independentemente da regulamentação, qualquer texto constitucíonal. Se for assim, admito
e aceito que encontremos a fórmula para que
não se tome inexiqüível um texto constítuctonal.
Mas não vejo por que não incluímos se estamos
inovando tanto, se estamos tentando transformar
tanto, para já servir - repito - de parâmetro
na elaboração do orçamento monetário.
O SR. PRESIDENTE (Sérqio Werneck) - Mas
alguém quer fazer uso da palavra?
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Sr. Presidente, o Constituinte Cid
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Carvalho me deu a atribuição de redigir o item
da nota. Tentei fazer aqui o máximo que pude,
e a estou encaminhando ao Presidente da Mesa
e aos demais companheiros, para que aprovem
ou não. A minha sugestão é de que esta nota
devia ser publicada amanhã cedo e não no sábado, para que produza os efeitos que todos esperamos. Ao item 11 - todos têm a cópia - dei a
seguinte redação: "A função precípua do Relator,
nesta fase da redação do anteprojeto em elaboração nesta Subcomissão temática, é reunir, concatenar Idéias e pensamentos dos Constituintes
e de todos os segmentos da sociedade brasileira,
representados por figuras as mais ilustres, que
aqui espontaneamente compareceram, valendose da assessona como valioso instrumento de
trabalho, dentro de suas exatas e restritivas atribuições. Na suposição de que as matérias jornalísticas sejam a expressão da verdade, o fato constitui falta grave, pois a condição de assessoria,
Impõe uma conduta ética incompatível com os
comentários divulgados. Tenha a Subcomissão
absoluta certeza de que essa postura não é compartilhada pela esmagadora maioria de sua assessoria e funcionários. Os outros itens nós repetimos igualmente.

onde diz "uma saraivada de criticas à proposta
do anteprojeto do Relator e à pessoa do relator,
ao comportamento do relator", inserir mais esse
elemento

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - Com
a palavra o Constituinte Luiz Gushiken.
O SR. CONSTITUINTELUIZ GUSHIKEN - Só
lembrei agora que na matéria do jornal, na verdade, não existe apenas a crítica à proposta do anteprojeto. Existe também uma crítica ao comportamento do Relator. Isso inclusive é mais grave,
porque um assessor poderia eventualmente discordar das idéias, tomá-Ias públicas; mas entrar
no âmbito da crítica ao comportamento do Relator me parece mais grave ainda. De maneira que
talvez caberia, na quarta linha do parágrafo 1°,

da Subcomissão...

O SR. CONSTITUINTEJOÃO MACHADO ROLLEMBERG- Eu discordaria. Acho que deviamos poupar o relator desta polêmica. O Relator
já demonstrou anteriormente, em outros pronuncrarnentos, que até relevaria essas notas. De forma
que a fiqura do Relator, que temos na maior valia,
deveria ser poupada desta nota Em todo o caso,
o próprio Relator poderia dar a sua opinião.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN Concordo com o Constituinte Rollemberg...
O SR. RELATOR (Fernando Gasparian) - Fico
muito grato pela intenção de solidariedade do
Constituinte Gushiken, que não é do meu partido
Por isso é mais valiosa ainda a sua mamfestação.
Realmente eu gostaria de ficar fora da polêrmca,
porque acho que esse seu acidente não tem a
proporção que lhe estamos dando. MUlto obrigado, de qualquer forma. Assim ficaria encerrado
o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) -

O

Constítumte Cid Sabóia de Carvalho, Presidente

O SR. CONSTITUINTEJOÃO MACHADO ROLLEMBERG -O colega José Carlos Vasconcelos
está sugerindo aqui uma pequena modificação:
"Não tem grande expressão a função precípua
do Relator na fase de redação do anteprojeto e cortaria "em elaboração nesta Subcormssão temática", porque já está pronto o anteprojeto.
O SR PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - Quero, na condição de Presidente em exercício da
Mesa, fazer uma ponderação extremamente im-
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portante. Em primeiro lugar, o Presidente, Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, já tinha feito a
opção de mandar para publicação a partir de amanhã. Concordo com S. Ex', porque acho que deviamos ter uma atitude bastante refletida para não
dizer que tomamos atitude Irrefletida. Então não
quero tomar a decisão de mandar publicar, a partir
do momento em que a minha atuação aqui tem
caráter eventual E estou substituindo-o porque
S. Ex' teve uma reunião de ernerqência no Sena-,
do. Então eu gostaria de deixa-lo tomar essa decí-'
são amanhã, de acordo com o Plenário Que S.
Ex" consulte o Plenário amanhã e tome essa decisão. Acho que é melhor, porque assim eu não
estana revendo uma decisáo já tomada por ele.
O SR. CONSTITUINTEWALMOR DE LUCASr Presidente, acredito que é lúcida a interpretação de V. Ex' e inclusive lembrana mais um
fato: se o Incidente ou acidente ocorrido aqui hoje
é de tal gravidade que exige uma nota, é necessáno talvez que essa nota seja publicada. Praticamente, hoje todos os jornais já estão com as suas
pautas encerradas. A "Vozdo Brasil", que registra
a "Voz da Constituinte", a esta hora já não vai
editar mais nada Já se foi a hora. Portanto, eu
até aconselharia, para que esta nota tivesse uma
repercussão maior, que ela fosse feita amanhã.
Acho que amanhã ela terá inclusive o efeito que
queremos.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Werneck) - Então deixamos para amanhã? Consulto os Constituintes. (Pausa). Deixemos para amanhã. Antes
de encerrar a reunião, quero convocar outra, a
realizar-se amanhã, sexta-feira, às 15 (quinze) horas, neste Plenário. Isto não é decisão minha, pois
já estava deliberado. A Sessão do Plenário da
Constituinte às sextas-feiras é pela manhã.
Está encerrada a reunião.
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- A liberdade de iniciativa econômica. Fundamento. natureza e garantia constltucional - Francisco dos Santos
Amaral Neto

- EI Ombudsman en América Latina Maiorano

Jorge Luiz

- O Ouvidor-Geral e o Ombudsman: duas instituições
distintas - Carlos Alberto Provenciano Gallo
- Besponsabilidad dei Estado por revocación unileteral
de sus actcs y contratos - Rodolfo Carlos Barra
- O habeas corpus eo mterdicturn de homine libero
exhibendo - Edson de Arruda Câmara

- A pratica do processo legislativo Monteiro Soares

Rosinethe

- Estabilidade e Fundo de Garantia - análise constitucional da compatibilidade dos OOIS sistemas - Torquato
Jardim
- Trabalho do menor: realidade e ordem legal dido Alberto Gomes

Cân-

- Cultura: Incentivos fiscais a aplicação no setor - Carlos Alberto Bittar
- Tortura - delito não tradicional recentemente criminalizado na Grécia -- Dionysio D. Spinellis
o

- Direito de voto nas sociedades anônimas Regina Farah .

Fátima

1

--'
Avenda na Subsecretaria
ae Edições TécnicasSenado Federal. anexo

I.

229 andarPraça dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasília, DFTelefone: 211 ~578.

PREÇO DO
EXEMPLAR:

Assinatura
para 1987
(noS 93 a 96):
Cz$ 160,00

Cz$ 40,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal- CGA 470775.
Atende-se, também, pelo sistema de reembolso postal.

REVISTA DE
INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA NC? 93
Está circulando o n° 93 (janeiro/março de 1987) da Revista de Informação Legislativa, periódico tnmestral
de pesquisa jurídica editado pela Subsecretana de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número, com 344 páginas, contém as seguintes matérias:

ASSEMBLÉIA NÀCIONAL CONSTITUINTE
Instalação - Ministro José Carlos Moreira Alves
COLABORAÇÃO
A Constituição brasileira de 1934 e seus reflexos
na atualidade - Pinto Ferreira
Excessos da instabilidade constitucional - Cláudio
Pacheco
Bicameralismo ou unicameralismo? - Alaor Barbosa
Origem, conceito, tipos de Constituição, Poder Constituinte e história das Constituições brasileiras - Carlos Roberto Ramos
Liberdades públicas - Geraldo Ataliba
O partido político na Constituição - Ronaldo Poletti
O Ministério Público na Constituição - proposta de
enquadramento - José Dilermando Meireles
Apontamentos sobre imunidades tributárias à luz da
jurisprudência do STF - Ruy Carlos de Barros Monteiro

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas(Telefone: 211-3578)
Senado Federal, anexo I
22° andar
Praça dos Três Poderes
70160 - Brasília - DF

A concepção cristã da propriedade e sua função social - A. Machado Paupério
A Justiça Agrária na Constituinte de 87 - Otávio
Mendonça
Justiça Agrária: proposta à Assembléia Nacional
Constituinte - Wellington dos Mendes Lopes
A natureza especial da Justiça do Trabalho e sua
origem democrática - Júlio César do Prado Leite
A proteção jurídica das comunidades indígenas do
Brasil - Antônio Sebastião de Lima
O controle dos contratos administrativos. Questões
constitucionais - José Eduardo Sabo Paes
Do regime jurídico dos encargos moratórios no sistema financeiro após a reforma monetária - Amoldo
Wald
Regulamentação do Estudo de Impacto Ambiental
- Paulo Affonso Leme Machado

PREÇO DO
EXEMPLAR:

Assinatura
para 1987:
Cz$ 160,00
(números 93 a 96)

Cz$ 40,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado
Federal ou de vale postal remetido à Agência da ECT Senado Federal - CGA 470775.
Atende-se, também, pelo sistema de reembolso postal.

SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
,...

PUBLICAÇOES PARA A CONSTITUINTE
Constituiçáo da República Federativa do Btuil- 10' edição, 1986 - formato bolso. Texto constituo
cional vigente consolidado (Constituição de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 1, de 1969, e as alterações feitas pelas Emendas Constitucionais números 2, de 1972, a 27,
de 1985) - Notas explicativas das alterações com as redações anteriores - minucioso índice temático.
(Preço: Cz$ 10,(0)
Constituiçáo da República Federativa do Brasil - Quadro comparativo anotado: texto vigente
- Constituição de 1967 - Constituição de 1946. Notas. índice temático. S" edição, 1986. (Preço:
Cz$ 80,(0)
Constituições do Brasil (2 volumes - ed. 1986) I! volume: textos das Constituições de 1824,
1891,1934,1937,1946 e 1967 e suas alterações. Texto constitucional vigente consolidado. 2! volume
- índice temático comparativo de todas as Cqnstituições, (Preço: Cz$ 150,(0)
Constituiçáo Federal e Constituições Estaduais (textos atualizados, consolidados e anotados. Remissões à Constituição Federal. índice temático comparativo). 4 volumes, com suplemento de 1986.
(Preço: Cz$ 90,(0)
Regimentos das Assembléias Constituintes do Brasil (Obra de autoria da Subsecretaria de Arquivo
do Senado Federal- edição: 1986) - Antecedentes históricos. Regimentos das Assembléias Constituintes de 1823, de 1890-91, de 1933-34 e de 1946. Textos comentados pelos Constituintes. Normas
regimentais disciplinadoras do Projeto de Constituição que deu origem à Constituição de 1967.
Índices temáticos dos Regimentos e dos pronunciamentos. Índices onomásticos. (Preço: Cz$ 80,(0)
Leis Complementares à Constituição Federal- números de 1167 a 48/84 (históricos) - 3 volumes.
(Preço: Cz$ 240,00)
.
Anteprojeto Constitucional - Quadro comparativo: Anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais - Texto constitucional vigente. Notas. índ;('e temático da Constituição vigente
(edição 1986). (Preço: Cz$ 50,(0)
Leis Orgânicas dos Municípios - 2" edição - 1987. Textos atualizados e consolidados. índice
temático comparativo. 3 volumes. (Preço: Cz$ 150,(0)
Revista de Informação Legislativa números 89 a 92 - ano de 1986. (Preço do exemplar:
Cz$ 40,00) (assinatura para 1987: Cz$ 160,(0)
Constituição do Brasil e Constituições Estrangeiras (com índice temático comparativo) - 3 volumes
- ed. 1987 - Textos integrais e comparação das Constituições de 21 países (Preço da coleção
Cz$ 300,(0)

A venda na Subsecretaria de Edições TÚnicas - Senado Federal Anexo 1,22' andar - Praça dos 'lrés Poderes CEP 70160 - Brasília, DF - Telefone.
211·3578.
Pedidos acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal'
-CGA470775
Atende-se, também, pelo sistema de reembolso postal.

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203
Brasília - DF

1

EDIÇÃO DE HOJE: 176 PÁGINAS

I

PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cz$ 2,00

l

