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ra, U1durico Pinto, Udice da Mata e José Paulo
Bisol. Apartearam os oradores os seguintes Constituintes: Amaral Netto, José Genoino, Uldurico
Pinto, Aloysio Bezerra e Farabulini Júnior. Durante
o pronunciamento do Senhor Constituinte LysâATA DA 12' REUNIÃO
neas Maciel, assumiu a Presidência o Senhor
Aos nove dias do mês de junho do ano de Constituinte Aécio Neves, Primeiro-Vice-Presidenmil novecentos e oitenta e sete, às dezessete hote. O Senhor Presidente Mário Assad reassumiu
ras, na Sala D do Anexo 11 da Câmara dos Deputa- durante o discurso do Senhor Constituinte Maudos, reuniu-se a Comissão da Soberania e dos
n1io Ferreira Lima. Apresentaram emendas os seDireitos e Garantias do Homem e da Mulher, sob guintes Constituintes: 180316 (Adylson Motta);
a Presidência do Senhor Constituinte Mário Assad,
lS0260, 261; 347 (Agassiz Almeida); lS0320 à
com a presença dos seguintes Constituintes: José 324 (Alfredo Campos); lSoo20 (Amaral Netto);
Paulo Bisol, Vladimir Palmeira, Manuel Viana, Pau180488 (Amaury Müller); lS0680 à 689 (Anna
lo Almada, João Paulo, Uldurico Pinto, Farabulini Maria Rattes); lS0374; 376; 378 (Antôniocarlos
Júnior, Antonio Ferreira, Narciso Mendes, Meira Konder Reis); 180226, 227 (Antonio Ferreira);
Filho, Lysâneas Maciel, Antonio Câmara, João Me- 180507,508 (Antonio de Jesus); lS0457 à 463;
nezes, Francisco Rollemberg, Samir Achôa, Aécio 466 (Antonio Mariz); lS0233 (Antonio Perosa);
Neves, Ubiratan Spinelli, Maun1io Ferreira Lima, 180107 (Antonio Salim Curiati); 180176,177 (AnMaguito Vilela, José Carlos Grecco, Lídice da Ma- tonio Ueno); lS0345, 346 (Amaldo Faria de Sá);
ta, Aluizio Bezerra, Lúcia Vânia, José Mendonça
180041 à lS0043; 224 (Benedita da Silva);
de Morais, Costa Ferreira, Hélio Duque, Matheus
180670 (Bonifácio de Andrada); 150624; 672 à
Iensen, Anna Maria Rattes, Rita Camata, 8igma- 677 (Carlos Alberto Caó); 150173 (Carlos De'Carringa Seixas, Milton Barbosa, Antorno Mariz e An- li); IS0343, 344 (Cássio Cunha Lima); lS0014
(Cid Sabóia de Carvalho); 180170 à 172; 439,
tônio de Jesus. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declarou aberta a reunião e
440 (Costa Ferreira); 180105, 106 (Cristina Tavadeterminou a leitura da Ata da reunião anterior, res); 150179 à 150184 (Cunha Bueno); 150098
que foi aprovada a seguir. O Senhor Presidente à 180103; 180120; lS0129 (Darcy Pozza)
informou que o prazo para o recebimento de . 180627 à 654 (Délio Braz); 180392 (Denisar Aremendas foi prorrogado para às vinte e quatro neiro); 180058; 59; 237; 239 à 245 (Djenal Gonhoras. Em seguida, chamou, conforme a lista de çalves); lS0515 à 518 (Domingos Leonelli);
inscrição, para discutirem o Parecer do Relator, 180135; 137 à 139 (Doreto Campanari); 1S0068
os seguintes Constituintes: Amaral Netto, José à 73; 255 (Eliel Rodrigues); 180381 (Eliezer MoGenoino, Farabulini Júnior, Lysâneas Maciel, Sa- reira); 180302 à 305 (Enoc Vieira); 180064, 65
mir Achôa, Maurílio Ferreira Lima, Aloysio Bezer- (Eraldo Trindade); 180133,34 (Ervin Bonkoski);
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180447; 486, 487 (Eunice MichiJes); 180464,
465; 588 à 606; 621 a 623 (Farabulini Junior);
180445,446 (Firmo de Castro); 180364; 366;
368; 370 à 372; 393 (Francisco Amaral); 180017,
18; 424 à 427; 512 (Francisco Rollemberg);
180166 (Geovani Borges); 180053,54 (Geraldo
Campos); 180567 à 573 (Gerson Camata);
180167; 348; 350; 352; 354; 356 (Haroldo Lima);
180199 à 207 (Hélio Costa); lS0060; 294 à 297;
422,423 (Hélio Rosas); 180540 à 543 (Henrique
Eduardo Alves); 180033 à 38 (Homero Santos);
180566 (Horácio Ferraz); 180377 (Ibsen Pinheiro); 180061, 62; 342 (Inocêncio Oliveira); 1SOl 04
(Israel Pinheiro Filho); 180448 (Ivo Cersósimo);
180024; 379 (Ivo Mainardi); lS0154 à 156; 108
à 119; 211 à 213 (Jairo Carneiro); 180056, 57;
696 à 708 (Jamil Haddad); 180257 (Jarbas Passarinho); lS0360; 363 (João Agripino); lS0051, 52
(João de Deus) lS0575 à 587; 655 a 657 (João
Menezes); lS0025, 26 (João Natal); lS0467 à
469 (João Paulo Pires Vasconcelos); 180012, 13
(Joaquim Haickel); 180441 à 444 (Jorge Hage);
180121 (Jorge Uequed); 180160 à 180165;
180190 à 197 (José Carlos Grecco); lS0513 (José Dutra); lS0228 à 232 (José Egreja); 180001;
15; 40; 169; 178 (José Fernandes); 180016; 546
à 564 (José Genoino); 180174, 175; 671 (José
Lourenço); IS0215 à 223 (José Maria Eymael);
lS0091; 136 (José Maurício); lS0264 à 293; 509
a 511 (José Mendonça de Morais); 180225; 449
à 456 (José Santana); 180395 à 419 (Koyu lha);
180066,67; 332 à 341 (Lídice da Mata); 180008
à 10 (Lúcia Braga); lSoo84, 85 (Lúcia Vânia);
180208 à 210; 428 à 432 (Lúcio Alcântara);
180625; 626 (Luiz Roberto Ponte); 180076 à 82
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(Luiz Viana Neto); lS0327 (Lysâneas Maciel);
lS0349; 351; 353; 355; 357 (Maguito Vilela);
lS0514 (Márcio Braga); lS0039; 385 à 389 (Maria de Lourdes Abadia); lS0433, 438; 695 (Máno
Maia); lS0328 à 331 (Matheus Iensen); lS0481
à485 (Maurício Fruet); lS0256 (Maurício Nasser);
lS0122, 123 (Mendes Botelho); lS0574 (Mendes
RIbeiro); lS0434 à 437; 709 a 711 (Milton Barbosa); lS0055 (Milton Reis); lS0262, 263 (Moema
Santiago); 1S0185, 186; 298 à 301 (MyriamPortella); lS0023; 83; 142 à 153 (Narciso Mendes);
lS0325, 326 (Nelson Aguiar); IS0140 (Nelson
Carneiro); lS0130 à 132 (Nelson Seixas); IS0087
à 90; 531; 544, 545; 565 (Nelson Wedekin);
lS0124 à 128; 238 (Nilson Gibson); IS0690 à
694 (Noel de Carvalho); IS0358, 359; 361, 362;
532 à534 (Nyder Barbosa); lS0157 à 159 (Odacir
Soares); ISoo74, 75 (Olavo Pires); lS0189 (Osmir Lima); IS0661 à 669; 678, 679 (Ottomar Pinto/Marluce Pinto); lS0168 (Paes de Andrade);
IS0394 (Paes Landim); lS0027 à 32 (paulo Almada); lS0093 à 97 (Paulo Ramos); lS0063
(Paulo Zarzur); lS0384 (Percival Mumz); lS0187
(Plíruo' Martins); IS0236 (Pompeu de Souza);
lS0479 (Raquel Capiberibe); lS0380; 382, 383;
616 à 620 (Raul Belém); lS0506 (Ricardo Izar);
IS0141 (Roberto Campos); IS0258, 259 (Roberto D'Ávila); IS0478 (Roberto Freire); lS0470 à
477 (Roberto Freire/Augusto CarvalholFernando
Santana); lS0365; 367 (Roberto Jefferson);
IS0420, 421 (Roberto Marinho); IS0235; 246;
373 à 375 (Ronan Tito); lS0658 à 660 (Rose
de Freitas); lS0310 a 312; 391 (Sadie Hauache);
lS0044 à 50; 214 (Samir Achôa); 1S0369 (Sandra Cavalcanti); IS0188 (Sigmannga Seixas):
1S0489 à 505 (Simão Sessim); 1S0254 (Siqueira
Campos); IS0314, 315; 317 a 319 (Sotero Cunha); lS0021, 22 (Stélio Dias); lSoo02 a 7; 11;
19; 198; 234 (Ubiratan Spinelli); lS0247 a 253;
313;390;480; 607 a 614 (UlduricoPinto); lS0306
a 309 (Vilson Souza); IS0535 a 539; 615 (Virgilio
Guimarães); 1S0092; 519 a 530 (VivaldoBarbosa)
e IS0086 (Wilma Maia). Nada mais havendo a
discussão e convocou os Senhores Constituintes
para a próxima reunião a ser realizada na próxima
sexta-feira, dia 12 corrente, às quinze horas, para
o InÍCIO da votação da matéria constitucional. O
Senhor Presidente declarou encerrada a reunião.
E, para constar, eu, Carlos Brasil de Araújo, Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Declaro
aberta esta reunião destinada ao encerramento
da discussão do parecer do Relator. Havíamos
fixado para às 20 horas o encerramento do prazo
para apresentação de emendas, mas recebemos
ordem superior para prorrogá-lo até às 24 horas.
Deste modo, está prorrogado, até às 24 horas,
o prazo para apresentação de emendas.

É lida e aprovadaa ata da reuniãoanterior
Vamos dar início aos debates, concedendo a
palavra aos oradores inscritos Tem a palavra o
Sr. Constituinte Amaral Netto.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Membros da Comissão, demais Srs. Constituintes aqui presentes,
senhoras e senhores. Inicialmente, gostaria de ler
algumas palavras do nosso Relator, Constituinte
José Paulo Bisol, que acato com o maior respeito,
mas das quais discordo, no sentido particular da

pena de morte, que é a mmha proposta já rejeitada
na Subcomissão e que hoje reapresentei ao relatório de S. Ex' E essas palavras, publicadas na
imprensa, são: "Quem votar contra o anteprojeto
vai escrever, na história constitucional brasileira
seu nome como inimigo do povo."
Acredito que o Sr. Relator tem o direito de dtzer
isto, e eu o direito de dizer o contrário. Acho que
neste momento vou provar a V. Ex" que estou
com a razão, quando falo em nome do povo.
Porque falar em nome do povo é algo dificílimo.
Quem é o povo? Há o meu povo, o povo do
Relator, o povo do Presidente, o povo de cada
um dos membros da Constituinte. Cada um de
nós tem o seu povo. Por isso, aliás, quando houve
proposta do meu querido colega e adversário Lysâneas Maciel, no Rio de Janeiro, sobre o voto
destituinte, declarei que não era legítima, já que
é impossível identificar no Rio de Janeiro - por
acaso, meu Estado - onde estão, por exemplo,
meus eleitores. E eu não sei onde estão os eleitores do Constituinte Lysâneas Maciel, e talvez S.
Ex' tambám não o saiba- para, se assim o quiserem, nos destituírem do nosso mandato.
Quando falo povo, refiro-me ao povo de maneira geral. Vamos a um exemplo: a pilha que
V. Ex" vêem aqui, ao lado, foi obtida - pode
ser que hoje esteja até modificada - há quinze
dias. Contém grande número de sugestões populares favoráveis à pena de morte. Somam-se, ali,
quatro mil, oitocentas e trinta e oito sugestões,
já registradas pelo Prodasen. Cada folha contém
o nome, o sexo, a idade, a profissão, a origem,
o bairro enfim, a categoria social de quem escreve.
Esta montanha de papel perde apenas para uma
outra, a da reforma agrária, que apresenta quatro
mil, novecentas e duas propostas. Depois delas
vem, muito curiosamente, a que se refere a salários, com duas mil, seiscentos e sessenta. Em
seguida, se não me engano, as propostas sobre
parlamentarismo e presídenciallsmo, que, juntas,
somam mil e duzentas, e as que versam sobre
orgamzação sindical, em número de mil e quatrocentas. E por aí vai.
Repito: meus dados voltam atrás quinze dias.
Isto demonstra o grande interesse da opinião pública pela pena de morte.
Agora, peço licença para ler aquilo que reapresentei hoje à Comissão - e rogo a atenção do
ilustre Relator. Embora respeite seu parecer, volto
a insistir naquilo que eu já havia proposto à Subcomissão, ou seja, a alteração da alínea V do item
XIX, que passana a ter a segwnte redação:
"EMENDAAO SUBSTITUTNO DO RELATOR
Dê-se à alínea v, do item XIX, a seguinte
redação, incluindo-se no item a alínea z, com
a redação indicada:
V não haverá pena de morte, prisão perpétua, de banimento ou de COnfISCO, salvo
quanto à pena de morte, nas hipóteses de
lei militar, em tempo de guerra externa, de
assalto, roubo, seqüestro e estupro, seguidos
de morte. A lei assegurará ao acusado a mais
ampla defesa, atribuindo efeito suspensivo
aos recursos interpostos para as mstâncias
ordinárias e extraordinárias e ao pedido de
indulto feito às autoridades competentes.
Z a instituição da pena de morte, nos casos previstos no parágrafo anterior, será submetida a plebiscito, dentro de 120 (cento e
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vinte) dias da promulgação desta Constituição."
Quanto aos pedidos de indulto, incluem-se, naturalmente, os encaminhados ao Supremo Tribunal Federal e ao Presidente da República Notem
bem V. Ex" a importância da realização do plebiscito.
Minha tese é a de que existem três pontos visíveis, que não são do nosso direito decidir. São
pontos que não são partidários, não são ideológicos, não são doutrinários e não são religiosos,
no meu entender: o aborto, o divórcio e a pena
de morte Acho que deveríamos entregar isto ao
povo para decidir Por isso, concluí pela instituição
de um plebiscito nacional, para que os eleitores
digam se estão ou não de acordo.
Para não me estender muito na justificação,
informo aos Senhores que acabo de receber do
Presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Brasília oficio
que, em resumo, apóia minha emenda referente
à adoção da pena de morte para os crimes de
assalto, estupro e sequestro seguidos de morte.
Entre outras afirmações, diz o oficio:
"Diversos chefes de família são assassinados cruel e covardemente a cada dia em
nosso País sem que os culpados sejam severamente punidos. A ordem jurídica atual não
contempla qualquer punição que represente,
aos olhos da SOCIedade, algum corretivo que
possibilite coibir tais delitos. A realidade é
que centenas de viúvas são deixadas à mercê
do acaso, sem que o aparelho repressor ou
o Estado tome a menor das iniciativas com
VIstas a minorar os efeitos provocados pela
irreparável perda de um chefe de família."
E, aqui, eu acrescento: a viúva, desamparada
e sem condições de assistir à sua família, pode
vir a esmolar ou ser uma prostituta - vamos
falar claramente - e o órfão, se não tem outros
meios, também irá esmolar ou até roubar. Aí vê-se
que a ausência de uma penalidade séria para o
culpado gera, de qualquer forma, um outro tipo
de cnme contra a família vitimada. E prossegue
o oficio:
"À luz do bom senso, o Estado tem por
obrigação instituir a pena de morte não só
com o objetivo de punir o transgressor, mas
sobretudo de mostrar à sociedade que a vida
é a coisa mais Importante que existe em nosso mundo. E, se alguém tira a vida de seu
semelhante, obviamente terá que colocar a
sua à disposição da Justiça, para que a recíproca seja verdadeira."

Este. em suma, o oficio do sindicato. Aliás, fui
apresentado, pelo presidente do sindicato brasíliense, a quatro ou cinco senhoras, que estão presentes aqui Também o presidente do sindicato
aqui está presente. Não sei se posso conceder-lhe
a palavra, Posso, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) vedado pelo Regimento.

Não. É

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Ainda há pouco, ele me apresentou a cinco viúvas
vítimas da violência de assaltos praticados em
Brasília. Lembro a V. Ex" que essas senhoras estão ah, junto ao presidente do sindicato. De fato,
os camínhoneiros e os taxistas são as grandes
vitimas. E, quanto às mulheres, nada precisamos
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dizer, porque todos sabem que o são - não só
as da minha cidade, como também as de Brasília,
São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e as de tantos lugares do Brasil.
Agora, gostaria de fazeruma rápida explanação
para tentar - não digo convencer, porque não
tenho essa capacidade - trazer a V.Ex'" os motivos que me levaram a essa luta, da qual não
desistirei até o último momento, no sentido regimental, até a últimavotação em plenário.Estamos
vivendo - dizia eu - o final do primeiro e o
início do segundo round da luta constitucional
Ela irá até o sexto round. O terceiro é a Comissão
de Sistematização, o quarto é o Plenário, o quinto
é a volta à Sistematização, e o sexto é novamente
o Plenário. E eu lhes dou minha palavra de honra
de que vou emendar, até onde Deus permita e
o Regimento conceda, todos os projetos em relação à pena de morde. (Palmas.)
Masvou fazeruma explanação a V. Ex" e gostaria que a ouvissem com atenção, não por mim,
mas porque o assunto merece.
A pena de morte tem sofrido inúmeras críticas
de todos aqueles que equivocada e apressadamente a rejeitam com argumentos vulneráveis
e superficiais.Alguns desses críticos preferem entrar na contramão da História ou colidir com a
esmagadora e contundente manifestação de opinião pública, que elevou em 72%, no Grande Rio
e na Grande São Paulo, as respostas favoráveis
à medida.
Gostaria que V. Ex" prestassem atenção a esses
dados, resultado da pesquisa do Instituto Gallup,
publicados no jornal O Globo, edição do dia
31 de maio de 1987. Para que V. Ex'" tenham
uma idéia, essa pesquisa conclui que 72% dos
habitantes do Grande Rio e 72% dos habitantes
da Grande São Paulo são favoráveis à pena de
morte para os crimes de estupro, seqüestro e
assalto seguidos de morte. A pesquisa desce a
detalhes mais sérios ainda, mostrando o grau de
revolta da população. Vejamos os dados publicados em O Globo, edição de 31 de maio deste
ano:
"Entre os casos em que 72% da população
admitem a pena de morte, destaca-se a preocupação em punir assassinatos combinados
com estupro (69%) e assalto ou roubo
(64%). Essa deveria ser a punição também
para atentados terroristas (59%), estupro
sem morte (50%), assassinato sem legítima
defesa (45%), seqüestro (41%) e assalto à
mão armada sem morte (12%).
A defesa da pena capital para os casos
de estupro com morte é mais clara entre
os homens (72%); das classes B (70%) e
C (73%); de nível primário (71%) e secundário (71%); residentes em São Paulo (72%);
menores de 29, (72%) e entre 30 e 49 anos
(71%). Sua aplicação contra os culpados de
assassinato com assalto ou roubo é apoiada
principalmente pelos mesmos setores que
o item anterior."
Para não lhes tomar mais tempo, lerei, em seguida, parte de um artigo muito curioso, publicado no mesmo jornal e que acompanha a pesquisa, de autoria do Prof. Amaury de Souza. O
Sr. Amaury de Souza é professor do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e co-autor, com Carlos Matheuse Bolívar Lamounier, da
pesquisa sobre a Constituição e o Congresso
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Outros afirmam que a pena de morte não tem
Constituinte, realizada pelo Instituto Gallup de
Opimão Pública. Lerei somente a conclusão. Ele .efeito intimidativo. E apóiam-se em estatísticas,
é contra a pena de morte. Ouçam o que ele diz que jamais exibiram - e eu não as encontro
- segundo as quais, após a abolição da pena
no final:
de morte não houve aumento de criminalidade.
"É concebível, portanto, que o clamor po- Peço que guardem bem este trecho: após a abolipular em favor da pena de morte represente ção da pena de morte, não houve aumento da
menos a manifestação de um sentimeto de crimmidade. Mais adiante vou mostrar a V. EX"
vingança do que uma aspiração de Justiça, o absurdo dessa declaração.
a vocalização do propósito cristalino de que
Em primeiro lugar, é absolutamente evidente
os crimes não acabem por prescrever pela que as hipóteses especialíssimas de condenação
omissão das autoridades policiale judiciária .. máxima não refletem flutuações variáveis nas estatísticas criminais. É ela estabelecida para hipóAgora lembro a V. Ex" algo muito interessante, teses reduzidíssimas de crimes odiosos e que não
porque resultado de pesquisa feita pelo próprio apresentam sinais sensíveis nos levantamentos
Gallup em outro país. Demonstrei, na justificativa que porventura tIverem sido realizados.
da minha proposta, um fenômeno que ocorre
E dIgo porventura, porque elas jamais foram
no mundo inteiro, e não só aqui no Brasil. Pes- exibidas. Pelo menos nos numerosos trabalhos
quisa feita pelo Instituto GalJup e publicada em
que consultei. E ainda que o fossem, essas estatísedição deste ano da revista da Associação dos
ticas teriam sempre de contemplar números relaAdvogados dos Estados Unidos- Amerlcan Bar tivos ao crime apenado com morte e não apenas
Association - mas vamos ao que o The La- os referentes à criminalidade em geral.
wyer's Magazine, na coluna Law PolI, assinada
Outro argumento, ainda, que sustenta a posipor Lauren Rubenstein Resking, mostra que sesção dos meus opositores é o de a moderna ciência
senta e oito por cento dos advogados criminais penal se preocupar com a minimização da pena
são a favorda pena de morte em todos os Estados
e não com sua exacerbação.
Unidos e não apenas em quatro, cinco ou dez
Parece, todavia, que essa crítica deve ser receEstados. E, mais - e é aqui que entra o mais
bida com reservas. Primeiro, porque ela reflete
grave - o aumento da criminalidade fez com
uma posição que se formou ao longo das últimas
que essa parcela de advogados defendam que
a execução seja feita logo após o julgamento judi- quatro ou cinco décadas, não refletindo a atualiciário. E eliminam o pedido de indulto! Apenas dade dos crimes bárbaros que têm sido presenciados nos anos recentes, nem o aumento indisvinte e sete por cento se opõem a essa posição,
criminado da violência e da criminalidade neles
e simplesmente cinco por cento estão indecisos.
verificados. Portanto, essa teoria pode significar
Curiosamente, também lá a opinião pública, em
geral, reflete o mesmo percentual brasileiro: se- um retrocesso, um descompasso. Longe de ser
progressista, pode ser reacionária E, quando digo
tenta e dois por cento da população, favorávers
"longe de ser progressista", quero dizer,com todo
à pena de morte. E este índice é superior em
respeito aos meus amigos de esquerda, que se
seis ponto a outra pesquisa feita em 1981, e muito
mais em relação à de 1936 - cerca de trinta convencionou afirmar que tudo que é progressista
é de esquerda. Assim, quem não é de esquerda
pontos.
As razões mais fortes para a adoção de pena não pode ser progressista - disso eu discordo
capital entre os advogados foram a necessidade inteiramente.
de punição (43%), a intimidação (39%), a defesa
Ademais, está ela necessariamente calcada no
da sociedade (28%). Para o público em geral, pressuposto da ressocialização e recuperação do
as razões são a compensação (30%), a intimi- criminoso, através da execução da pena em sistema penitenciário - falido no Brasil e no mundo
dação (22%) e a necessidade de punição (18%).
Isso tudo, repito, está nesta página, à dispo- inteiro. E esse estado de coisas piora a cada dia
em nosso País. Como se vê, é absolutamente
sição, inclusive,do respeitável Relator,porque vou
deixar este material aqui na Comissão.
improvável a recuperação do condenado, principalmente do delinquente perigoso.
Agora passa a mostrar a V. Ex'S algo curioso.
Alguns argumentos já foram expostos pelos opoNão bastasse isso, a moderna doutrina penal
sitores da pena capital, que são maioria, não só contemporânea vem-se preocupando com outro
aqui, mas em grande parcela do universo político, aspecto do crime: a vítima. E esta que tem sido
principalmente entre os intelectualizados,os ideo- esquecida. São aquelas senhoras que ali estão.
logicamente preparados, os doutrinariamente Delas quase ninguém se lembra. Lembram-se do
preparados. O que, no meu entender, é um grave desgraçado do criminoso, mas delas todo mundo
erro de posição, porque a pena de morte, repito, se esquece, a ponto de já se haver criado uma
não é coisa ideológica, nem doutrinária, nem parnova ciência: a "vitimologia".
tidária; ela é de foro íntimo.
Nesse drama social que a ação criminosa enVamos analisar um dos argumentos principais volve,o Estado não pode preocupar-se exclusivacontra a pena de morte: a irreparabilidade do erro mente com o agente e com sua recuperação.
judiciário.
Tem de atentar para a vítima, para sua família
Ora, já replicamos com Guido Battaglini, em e para os efeitos nefastos que a ação criminosa
citação na minha emenda, afirmando que o medo provoca.
do erro não pode justificar a omissão Tão-soAfinal, não só ao cnminoso, mas particularmenmente servirá para cercar de cautelas, como fiz
à vítima é conferido o direito à vida, que a
te
na minha proposta, dando ao acusado a mais
Declaração Universal de Direitos e que todas as
ampla defesa, recursos com efeito suspensivo note bem, Sr. Relator - até a última instância. ConstItuições do mundo garantem.
Vejamos o que diz o expressivo depoimento
Quer dizer, até o Presidente da República, include uma equipe técnica da Fundação João Pinheisive até a apreciação do pedido de clemência.
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ro, feito em 1984, ao Ministéno da Justiça, a respeito do sistema penitenciário fluminense:
"O sistema penal do Rio de Janeiro atingiu
o seu grau mais alto de deterioração. Praticamente nada funciona em níveis mínimos de
eficiência nos presídios e penitenciárias do
Estado. Ao longo dos anos, acumularam-se
deficiências dificilmente sanáveis mesmo a
curto prazo, ainda que cresçam significativamente os recursos.
Esta situação de penúria e ineficiência não
está de todo desvinculada da história do sistema, das circunstâncias de sua cnação, expansão e transformação de estrutura A população prisional cresceu, aumentou o número de estabelecimentos pnsionais, e a centralização administrativa transformou o DESIPE do Rio e cada prisão em agências burocratizadas e ineficientes para custodiar e
atender às necessidades de uma massa carcerária que beira os dez mil presos, isto em
1984. Há duplicação de serviços, falta coordenação, diluem-se responsabilidade ao nível operacional.
Ademais, a própria população prisional sofreu modificações importantes em sua composição demográfica. Cresceu a proporção
de indivíduos nas faixas etánas mais baixas;
modalidades de crime, com reduzida incidência na sociedade de 20 anos atrás, tornaram-se frequentes, e o efeito se fez sentir
no clima das prisões; a "mentalidade" do
preso transformou-se em compasso com a
expansão da sociedade de consumo, com
o acesso mais fácil aos meios de comumcação de massa e com a extensão da educação elementar às camadas desprivilegiadas
da sociedade. O preso tomou-se, em média,
mais escolarizado e informado, mais consciente das condições gerais da sociedade
que condiciona seu comportamento desviante, menos submisso e deferente à autoridade e mais disposto a cobrar do Estado
a assistência que por lei lhes é devida."
E por aí continua o depoimento. Mas não vou
tomar-lhes o tempo com o restante, porque esse
documento vai ficar à disposição dos membros
da Comissão. Passemos, então, a algo mais importante. Primeiramente, mostraremos o que se
passa no mundo e, depois, voltaremos ao Brasil,
O Sr. Barbero Santos escreveu um livrochamado "Pena de Muerte (EI ocaso de un Mito)". O
autor é inveterado adversário da pena de morte,
mas reflete, em seu depoimento, com números
insuspeitos, o que se passa no mundo. Citando
toda uma extensa bibliografia, ele diz o seguinte
sobre a Inglaterra: "Segundo recentes pesquisas"
- isto em 1986 - "80% dos ingleses mostraram-se a favor da pena de morte".
Agora vejamos o que diz o autor sobre os Estados Unidos. E aqui ressurge a polêmica quanto
ao argumento de a perda de pena de morte não
implicar aumento do crime. Vamos provar o contrário. Diz ele:
"Segundo CardadeIli, em sua análise do
livrode McCafferit, "Capital Punishment", publicada no The Journal of Criminal Law
and Crlminólogy, rr 1, de 1974, dezenove
Estados norte-americanos restauraram a pena capital, e em muitos outros o tema está
sujeito a discussão. Segundo uma notícia

mais recente, aparecida no KrIminalistlk,
em junho de 1975, Maryland já restaurou
a pena de morte - é o trigésimo-segundo
Estado federal norte-americano a fazer isso
- para assassinatos de agentes da polícia
e sequestros seguidos de morte."
Estou lendo o que se passa nos Estados Unidos. Na página 184 do livro, lê-se:
"Alguns Estados norte-americanos restabeleceram, de fato, a pena de morte em
1977, dez anos depois de a terem revogado."
Por que fizeram isso? Será por que o crime
dimínutu? Ora, isso sena um absurdo. FOIporque
o crime aumentou, naturalmente. E o caminho
das execuções fICOU muito mais fácil Executa-se
agora com murto mais facilidade. E, ainda sobre
o Estados Umdos, diz o seguinte o autor, que
é contra a pena de morte - notem bem. E esta
frase é absolutamente elucidativa: "A curto prazo..."

O SR. PRESIDENTE (Máno Assad) - Comunico a V. Ex' que seu tempo está esgotado.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Sr. Presidente, peço a tolerância de V. Ex' para
terminar rapidamente esta leitura:
"A curto prazo, e a nível de Constituição
Federal, a batalha contra a pena de morte
já pode ser considerada perdida."
A luta contra a pena de morte, portanto, está
perdida. Já é impossível derrotar a pena de morte
nos Estados Unidos. Quer dizer, a curto prazo,
a tese favorável à pena de morte vai vencer na
Suprema Corte e no Congresso norte-americano.
Sr. Presidente, vejamos, rapidamente, em síntese, o que diz Barbero Santos sobre os países socialistas.
No Código Penal da Tchecoslováquia, de 12
de julho de 1970, a pena de morte, considerada
pena excepcional, é prevista. No da União Soviética, de 27 de outubro de 1960, é prevista a pena
de morte, mediante fuzilamento, por má conduta
contra o Estado, nos casos previstos pela lei que
trata da responsabihdade penal por infrações contra o Estado, homicídio doloso, ou quando ocorram circunstâncias agravantes. O Código Penal
romeno estabelece, no art. 54, a pena de morte,
que se impõe, como medida excepcional para
as infrações mais graves e nos casos previstos
em lei. O Código polaco, em seu art 30, § 2°,
determina, desde 1969, que a pena capital é de
caráter excepcional e deve ser aplicada nos crimes
mais graves contra o Estado e a pessoa humana.
Especialmente sobre a Rússia, diz o seguinte
o autor:
"No segundo dia após a Revolução de Outubro, em 26 de outubro de 1917, o estado
soviético, pela pnrnetra vez, suprimiu a pena
máxima. Essa disposição, porém, foi abolida
em 26 de maio de 1947. Um decreto de
12 de janeiro de 1950 reimplantou-a par~
traidores, espiões e sabotadores. E os pnncipios de Direito Penal, de 1958, voltaram a
afirmá-Ia em caráter geral e excepcional."
Finalmente, ainda sobre a União Soviética,. sabe-se que lá várias pessoas acusadas de delítos
não violentos foram condenadas à morte. E neste
sentido lembra o autor que, em 28 de abril de
1982, a imprensa ocidental já fazia eco de notícia
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publicada, no dia anterior, no Pravda, sobre o
fuzilamento de um ex-vice-ministro de pesca, soviético, o Dr. Rytov.
Na China, cujo Código Penal é de 1° de julho
de 1979 - em vigor desde 1° de janeiro de 1980
- a pena de morte constitui uma das cinco penas
principais. Em 1982, sessenta e cinco pnsioneiros
chmeses foram executados; em 1983, foram executadas milhares de pessoas, muitas vezes em
grupos de mais de quinze.
Sr. Presidente, tendo Citado todos esses dados,
concluo com a referência ao livro "La Peme de
Mort". Este livro, publicado pela Presses Gníversitaires de France, é contra a pena de morte. E
de autoria do Reitor da Academia da Sorbonne,
Jean 1mbert, supervisionado por Jean Carbonnier,
outro ilustre professor. Ele apresenta ao final, algo
muito curioso, que vou tentar truduzir mais ou
menos:

"É inútil imaginar que princípios fllosóflcos
e ideológicos sejam ainda capazes de sustar
a pena de morte no mundo inteiro para sempre:'
E termina dizendo mais ou menos o segumte,
que dirijo especialmente ao Sr. Relator:
"Não há qualquer possibilidade de se acabar com a pena de morte para sempre em
todos os Estados. Isso depende da formação
dos Estados, depende das pessoas e depende do grau de crímínalídade."
Sr. Presidente, solicito a V.Ex' mais cinco minutos para poder solicitar minha exposição.
O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
mais cinco minutos a V.Ex' por liberalidade desta
Presidência.
O SR. PRESIDENTE AMARAL NETTO - Então, vou lembrar alguma coisa a V. Ex"
Apena de morte já existe no Brasil. Em primeiro
lugar, é prevista a pena de morte, não só no Brasil,
como em todos os países do mundo, nos Códigos
Penais militares. Todo mundo admite a pena de
morte para casos de guerra,. como se a Justiça,
nesses casos, não falhasse. E isso que me deixa
bastante impressionado. A Justiça, em tempos
de guerra, é capaz de falhar muito mais do que
em tempo de paz.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, a execução
já é feita na minha cidade, como no Brasil inteiro,
pelos bandos de justiceiros, pelos esquadrões mineiros, como os chamam. Quem tem dinheiro,
paga um bandido para eliminar quem quiser. Agora, o que me pergunto é o seguinte: Como podemos ser contra alguma coisa, garantida de todas
as formas, que objetiva tirar da sociedade não
aquele que chamo de criminoso social, mas o
criminoso mostruoso, hediondo? Há um exemplo
recente de um homem que massacrou uma menina de 9 anos, no Rio; estuprou-a, matou-a, esquartejou-a e espalhou os pedaços pela rua. Como defender a vida desse homem e recuperá-lo?
O que pensar sobre o caso de um pobre motorista
assassinado, que deixa viúva sem condições de
sobreviver? Muitas vezes ela acaba seus dias numa
favela, num alagado ou num mocambo. Vamos
gastar o dinheiro do Estado, que não tem sequer
como recuperar os pequenos presos, aqueles que
praticaram - isso sim - crimes sociais?
Repito que tive o meu apartamento assaltado.
Não dei queixa disso, não admiti que reconhecessem ninguém, porque em nenhum momento
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atinqrram um fio de cabelo das minhas filhas,
nem da minha mulher, nem da minha sogra, nem
da minha cunhada. Respeitei esses homens como
produtos da sociedade de consumo, produtos de
um estilo de vida que precisa ser mudado no
Brasil.
Enfim, Sr. Presidente, fico à disposição dos Srs.
Constituintes, (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (MárioAssad)- Concedo
a palavra ao ilustre Constituinte José Genoino.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Sr. Presidente, S!'" e Srs. Constituintes, antes do
pronunciamento do Constituinte Amaral Netto eu
dizia que esta é uma questão em que não há
lobby nem interesse econômico. Portanto, vamos
fazer um debate leal, porém radical.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Com V. Ex' não pode ser de outra maneira.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Comecemos por criticar as ponderações Iniciais
do Constituinte Amaral Netto, que mereceram os
aplausos e o sentimento das famílias de motoristas assassinados presentes nesta sala.
Ora, a alegação da pena de morte como remédio para resolver o problema da criminalidade
desvia a questão para as causas reais que geram
os crimes. Vamos supor que a pena de morte
fosse aplicada para atender a esse sentimento
generalizado da população, representado, com
justiça por essas famílias aqui presentes. Então
ela deveria ser aplicada de maneira genética. Aliás
o legislador deveria ter, inclusive, o poder de prever quem matará de novo, porque só assim se
estaria resolvendo, através desse ato o problema
pela raiz.
Mas, como aplicar a pena de morte de maneira
generalizada? Na verdade, não se pode - e o
Constituinte Amaral Netto bem o sabe - defender
a pena de morte de maneira ampla e freqüente.
Tampouco o ilustre Constituinte a admite como
único meio de combater a violência e os assassinos
Vejam bem: se a questão não é resolvida por
esse lado, a pena de morte, então, desvia-nos
das causas reais da cnrnínalídade, que são exatamente a rmséría, a pobreza, a situação de total
abandono da população de baixa renda, submetido a um processo ou degradação da dignidade
humana. Aí o crime, o assalto, o seqüestro, essas
barbaridades relatadas pelo Constituinte Amaral
Netto colocam-se exatamente como alternativas
para esses seres humanos degredados. E a pena
de morte não enfrenta esse problema.
E aí entramos na questão que me parece de
fundo. Se a pena de morte resolvesse o problema
da criminalidade, teríamos que analisar duas hipóteses. A primeira hipótese, no caso de crimes hediondos, exatamente para os quais o Constituinte
Amaral Netto propõe a pena de morte Quando
um crime bárbaro é cometido, o criminoso não
age racionalmente; ele age sob elevado grau de
deformação e de passionalismo, - murtas vezes,
até drogado. Portanto, a existência da pena de
morte não será motivo para afastá-lo desse tipo
de crime, porque nessa circunstância o criminoso
está sem o uso da razão, porque terá entrado
num processo agudo de degradação humana.
Portanto, aí não há razão para ele imaginar que
a pena de morte seja um instrumento capaz de
coibi-lo; isso não existe racionalmente. E é público

e notório que os crimes hediondos são praticados
nessas circunstâncias.
Um outro tipo de crime é o praticado pelo "esperto", pelo "vivo", que o faz subjetivamente sua racionalidade admite a possIbilidade de não
ser preso pela vivacidade etc.
Então, a pena de morte não é, Constituinte
Amaral Netto - e chamo a atenção das famílias
aqui presentes - um instrumento capaz de coibir
o crime hediondo, porque o ato desse crime se
dá numa situação de degradação máxima do ser
humano. A existência da pena de morte não evitará, pois, a prática desse crime. Este é o primeiro
problema.
A outra questão Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é o seguinte. O Constituinte Amaral Netto
apresentou uma série de dados. De fato devemos
levar tudo isso em conta para analisarmos a questão à luz da experiência de outros países, que
mostram que a abolição da pena de morte se
deu paralelamente à diminuição dos crimes hediondos. Temos aqui, a propósito um trablho da
Anistia Internacional, com exemplos de Israel e
dos Estados Unidos, onde a abolição da pena
de morte, em aguns Estados, sigmficou a diminuição dos crimes hediondos. Até porque, como
o nobre Constituinte Amaral Netto sabe muito
bem, o bandido que comete esses crimes hediondos tem uma psicologia própria. Muitas vezes a
própria pena de morte, o seu julgamento o tornam
uma figura exótica na sociedade. Isso dá uma
certa projeção a esse Indrvíduo, possrbílita que
ele se destaque em relação aos demais E, em
determinadas circunstêncías, o processo de condenação à pena de morte pode até funcionar como estímulo para outro ser humano cuja racionalidade já tenha sido destruída peloprocesso de
degradação, a que antes me referi. E exatamente
nessa circunstância, no julgamento, na triste situação que se cria na sociedade, na comoção dos
que estão contra e dos que se colocam a favor,
que se projeta aquela figura individual que, muitas
vezes, ao praticar um assalto, um sequestro, um
estupro, chega a tal nível de degradação que o
simples aparecer já passa a constituir, para ele,
um alto valor a justificar sua atitude violenta. Deste
modo, a existência da pena de morte, o processo
penal contra esses individuos, tudo isto contena,
subjetivamente, certo grau de Influência psicológica, em termos de o indivíduo consequrr destacar-se em relação aos demais integrantes da sociedade.
O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Nobre Constituinte José Genoíno, permite V.
Ex' um aparte?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Concederei o aparte a V.Ex' daqui a pouco, nobre
Constituinte. A propósito solicito à Mesa a mesma
liberalidade que teve para com o Constituinte
Amaral Netto, também Deputado e também Líder
de seu partido. Então, vou ter tempo para conceder apartes. Quero apenas concluir o meu raciocínio para que, depois, a discussão se desenvolva
francamente.
Continuando, Sr. Presidente, eu diria que esse
fator psicológico que se pretende influencie o indivíduo em situação de degradação, para evitar o
crime hediondo, não funcionará como inibição
ao crime. Pode, sim, funcionar ao contrário e chamo a atenção dos Senhores para isso. Portanto, é falso o argumento de que a pena de
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morte seja um remédio eficaz para resorver esse
clamor dos familiares das pessoas violentadas por
atos bárbaros.
Aoutra questão, nobre Constituinte Amaral Netto, é que existe um problema que devemos analisar - e chamo novamente a atenção dos Senhores. Nenhum dos presentes poderá afirmar a infalibilidade do julgamento humano. NInguém pode
fazê-lo. Nem aqueles que dizem que o Papa é
infalível admitem a infabilidade do ser humano
O julgamento humano não pode ser considerado
com a certeza com que o Constituinte Amaral
Netto defende a aplicação da pena capital. Pode
haver erros. Neste caso, o erro da Justiça, o erro
da avaliação humana - não estou avaliando o
Poder Judiciário no seu conjunto - a influência
da subjetividade da mente humana no julgamento, tudo isso seria secundário em face da força
da aplicação da pena capital na eliminação da
vida humana. Ninguém, realmente, poderá afirmar, em sã consciência, que um julgamento humano não será infalível. Há inúmeros casos e a História está cheia de exemplos no Brasil,
no mundo inteiro - em que se tomou possivel
essa falibilidade. E, aí, estaríamos anulando, negando uma vida humana.
Há um outro argumento para o qual chamo
a atenção dos Srs. constituintes e demais presentes. Não podemos deixar de considerar que a
Justiça, o Poder Judiciário, no seu conjunto,
deve ser anahsada sob dois aspectos. O primeiro
é o da sua eficácia, da sua composição, da sua
moralidade, da sua integridade, para julgar casos
suscetíveis de pena capital. O segundo - o primeiro é secundário, mas acho que este é fundamentai - é que não há justiça humana que se
coloque acima de determinados valores que permeiam a sociedade.
V. Ex" terão que concordar que o julgamento
de determinado crime pode sofrer variações, pode
sofrer atenuantes, dependendo da origem social
do criminoso. Devemos levar em conta as relações de família, as relações de amizade, a influência na sociedade, enfim, as relações que permeiam a sociedade. Não se pode indicar um indivíduo isolado do contexto das relações sociais,
econômicas, culturais, farmhares da sociedade.
Há, inclusive, dados, também, que depois passarei para o Constituinte Amaral Netto, inseridos
neste estudo da Anistia Internacional e que mostram, nos Estados Unidos, no início da adoção
da pena de morte, uma relação entre a pena capital e a discriminação racial. A questão de classe,
as relações da sociedade passariam a influirsubjetivamente no julgamento do ser humano. E sabemos que isso ocorre, seguramente. É claro que,
em situações de penas não violentas, isso pode
ser atenuado, ou seja, pode-se relativizaressa subjetividade por influência das relações da sociedade. Mas, no caso da pena capital, o quadro
torna-se muito grave. Se aprovada a proposta do
Constituinte Amaral Netto, de Incluir a pena de
morte no texto constitucional.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETIO Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Vou concluir, primeiramente. meu racioncínio, para, depois, conceder breves apartes e, se possível,
responder aos aparteantes.
Vejam bem a questão do clima que se cria
na população. Eu disse, numa entrevista, reba-
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tendo o Constituinte Amaral Netto - e o reafirmo
aqui - que uma pesquisa na opmião pública
sobre a pena de morte capta fatores circunstanciais e emocionais que levam o senso comum,
num determinado momento, a considerar qua
a elimmação pura e simples do criminoso hediondo, bárbaro, resolveria o problema. O que é uma
falsa solução, é uma válvula de escape O que
acontecena se levássemos esse raciocímo até às
últimas conseqüências? Matem-se os cnminosos!
Mas as causas que geram os criminosos estão
aí; aparecerão outros cnrmnosos. E vamos matando outros criminosos, e outros mais Poderíamos
até ter a ilusão de estarmos fazendo a purificação
da sociedade através de um processo de eliminação - para sermos conseqüentes nesse raciocínio, chegaríamos a isso
Fmalmente, eu diria que, se não existisse um
meio eficaz de afastar o cnminoso hediondo da
sociedade, poderíamos até discutir a pena de
morte, mas existe um meio eficaz, o da prisão
perpétua, para determinados cnmes A prisão perpétua é o meio adequado de retirarmos o cnminoso da sociedade. Com isso resolveríamos o
problema. Por que então a pena de morte? A
pena de morte acaba implicando um valor ético
em relação ao ser humano. Ademais, a humanidade cammha para sua valorização e não para
o processo de seu aniquilamento. A negociação
da vida humana não é condição para a elevação
do grau de desenvolvimento da humanidade.
Se os países socialistas aqui citados usam a
pena de morte, isso ainda é - e o digo como
socialista - um equívoco e um retrocesso em
relação ao objetivo do socialismo, que é a liberdade. Como Marx dizia - e eu o repito tranquilamente, porque sou marxista - , queremos construir uma sociedade de seres humanos livres. Portanto, a existência da pena de morte nas Constituições socialistas é um erro. E aqui deIXO minha
crítica como socialista.
SeI que muitos dos membros não vão chamar
o Constituinte Amaral Netto de socialista por ter
citado aqui Constituições de países socialistas
Mas, talvez, se outro Constituinte fizesse o mesmo,
ao tratar de matérias como reforma agrária, propriedades e direitos coletivos, fosse bradado que
as Constituições desses países são modelos a
serem negados na elaboração da Constituinte
brasileira. Contudo, no caso da pena de morte,
essas Constituições passam a servir de argumentos. No meu entender, por algo que apenas serve
à negação da humanidade enquanto busca sua
realização, e que é um erro existir nesses países,
isto é, a pena de morte
Concedo um breve aparte ao Constituinte Amaral Netto e, depois, ao Constrtumte Farabulim Júnior.

o

SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Serei o mais breve possível, porque, afinal, tenho
que discutir um ponto de vista, que é o meu,
e preciso defendê-lo das posições assumidas por
V. Ex'
V. Ex" falou no relatório da Anistia Internacional.
Conheço o relatório, que se refere a Israel, principalmente, e aos Estados Unidos. No que tange
aos Estados Unidos, é absolutamente falso. Repito
a V.Ex' que de trinta e dois a trinta e cinco Estados
norte-americanos hoje adotam a pena de morte.
Os documentos que trouxe estão à disposição
de V. Ex' aqui, na Comissão, pois ficarão com
o Relator; são livros da biblioteca do Senado.

Cerca de vmte desses Estados já unham abolido
a pena de morte, mas voltaram a ela Por quê?
Porque a abolição da pena de morte não deu
resultado.
Em segundo lugar, V.Ex' se referiu à falibilidade
da Justiça. Quanto a Isto, estou absolutamente
de acordo. Tanto que prevejo, na minha proposta,
todo tipo de mstáncia, até o Presidente da República, para que ninguém possa ser julgado por
um só júri ou por um só tribunal.
Em terceiro lugar, acredito que a adoção da
pena de morte deva ser cercada de outras modificações no Código Penal, no sistema judiciário
e no sistema penitenciário.
V. Ex', em seguida, fala em prisão perpétua
como solução. Ela é importante para certos casos.
Mas também não foi aceita pelo Sr. Relator. Quero
dizer que existe a falibilidade. Mas existe a falibilidade da Justiça na guerra, também! No momento
em que V.Ex' assumiu uma posição armada contra determinado sistema armado, V. Ex' podena
ter Sido fuzilado; em certo momento, houve uma
pena de morte pairando sobre V. Ex'.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO Escapei por acaso.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Quero lembrar que o nosso drama é que V. Ex'
está raciocmando. Nós sempre discutimos muito.
Quando V Ex' me participou que vinha interpelar-me fiquei meio receoso, porque, mal comparando, V. Ex' é um Uruto - no bom sentido é um blindado ideológico
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO Mas não é verde, não. Talvez o de V. Ex' seja
verde.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Não, eu me refiro a blindado ideológico. V. Ex'
e o Constituinte Lysâneas Maciel perfazem os dois
blindados, o Cascavel e o Urutu, no bom sentido
ideológico.
V. Ex' fala que esses crimes são produtos da
marginalidade social. Eu protesto.
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seu tempo está por esgotar. V.Ex' tem mais cinco
minutos
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Só vou dizer que aquilo que se chama cnme social
é produto da sociedade de consumo. Um homem
que nada tem e que assiste à televisão, todos
os dias, sugerindo-lhe que compre o diabo... Mas
ele não tem com o que comprar! Ele, que não
tem nem como dar comida à família, então, sai
e rouba. V. Ex' sabe que, em Paris, há uma lei,
que não citei aqui, mas que pune o assaltante
que portar qualquer tipo de arma, mesmo sem
usá-Ia, com a pena de pnsão perpétua. Se ele
usar um canivete, se vier a atacar alguém com
esse canivete, estará sujeito à prisão perpétua isso, por instrumento coercitivo
Digo a V.Ex' que ninguém duvida da falibilidade
das leis. Pergunto: qual é o direito que temos
de aceitar a execução de vitimas indefesas que
não foram condenadas por coisa nenhuma e que
não praticaram crime nenhum? Aí é que está o
problema.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO Em primeiro lugar, V. Ex' argumenta a favor da
pena de morte com dados cuja autenticidade não
questionei.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Acredito que V. Ex' confia em mim.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO Mas quero confiar nos dados. Não questionei os
dados de V. Ex' e, por isso, quero reafirmar os
dados que aqui apresentei. Como não tenho argumentos, como não tenho critérios para questionar
os seus dados, acho que V. Ex' não os tem também para questionar o boletim da Anístra Internacional, que diz:
"Em Israel, em 1954, quando a pena de
morte foi abolida, houve cinqüenta e cinco
homicídios; em 1955, trinta; em 1957, trinta;
em 1959, trinta e quatro."
Portanto, houve uma drmínuíção, São dados.

Constitumte Amaral Netto, por que V. Ex' está

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Então, agora vou referir uma coisa que não gostaria de dizer.

sempre lembrando de armamento mortifero militar?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO Não sei dos seus dados.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Estou lembrando por ideologia. O armamento
ideolóqico de V.Ex' é muito forte para mim. Tenho
que me armar com uma outra couraça, para me
segurar.
O que quero dizer ao Constituinte José Genoíno
é que a Idéia de que o criminoso hediondo nasce
de uma revolta SOCIal é inteiramente errada E
darei a S. Ex' um exemplo.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO V. Ex' sabe que Israel aboliu a pena de morte.
No entanto, a prática contra criminosos de guerra.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL-

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO -

Solicrto a V. Ex' que, como estamos num debate
leal - e isso faz parte da lealdade - o aparte
seja breve, para eu continuar a usar meu tempo.
Afinal, V. Ex' teve um tempo bastante longo.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Vou terminar. V. Ex' falou várias coisas, e agora
preciso dar explicações.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO V. Ex' já as deu no seu primeiro tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Quero
comunicar ao Constituinte José Genoíno que o

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO Estou citando este exemplo para dizer que o problema não está nos dados. Estes entram para
reforçar um argumento. A questão central do argumento da pena de morte é que a sociedade
atual - acho importante levantar isso - e os
meios modernos de que dispõe a sociedade têm
todas as condições de enfrentar este problema
crucial do crime hediondo contra o ser humano.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Não tem nenhuma...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO Tem, sim.
O SR CONSTITUINTE AMARAL NETTO Não tem penitenciária, não tem guarda, não tem
nada. Os Estados Unidos, que são os Estados
Unidos, agora estão a organizar as. penitenciárias
privadas.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Nobre Constituinte Amaral Netto, V. Ex' não vai
usar a tática parlamentar - pois também posso
fazê-lo - de apartes subsequentes.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO É o único jeito.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO
Mas V. Ex' sabe que eu não fiz isso.

-r-

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Eu SeI com quem estou tratando.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Eu também posso fazer isso com V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - A flm
de disciplinar os debates, V. Ex' concede o aparte
e o Constituinte Amaral Netto responde. A Presidência não vai permitir debates paralelos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Eujá concedi o aparte e agora estou respondendo
a S. Ex'. Portanto, não é mais momento de apartes.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Sr. Presidente, isso é o produto da paixão sobre
um fato sério, que é a pena de morte.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO A sociedade pode dispor de meios para resolver
o problema da criminalidade nesse nível de barbaridade, do crime, hediondo. Há altemativas possíveis de serem construídas com os recursos atuais
da tecnologia, com os recursos econômicos, com
recursos de todo tipo, para bem enfrentar o problema. E, paralelamente - isto, SIm -, temos
de enfrentar as causas sociais da criminalidade.
Vamos fazer uma pesquisa para sabermos a origem social dos bandidos...
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Michel Frank está na Suíça, bIlionário.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Vamos à penitenciária do Carandiru ou à Papuda,
aqui em Brasília, fazer uma pesquisa sobre a origem social dos bandidos. A origem social, invariavelmente, se situa nas pessoas de baixa renda.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Está certo.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Mas, com a pena de morte, não se vai enfrentar
a questão da degradação do ser humano, produzida por uma má distribuição de renda, por baixos
salários. Este é o problema.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO V. Ex' coloca na mesma penitenciária o homem
que roubou pão para matar a fome da famílIa
e o que matou uma mulher.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENO/NO Então, nobre Constituinte Amaral Netto, o problema não é a pena de morte. É necessário fazer
um sistema penitenciário que possa dar cumprimento às diversas penas em locais diferenciados,
separando os bandidos considerados bárbaros,
hediondos, daqueles que infringiram a lei de forma leve ou superficial, roubando um pão, uma
galinha etc.
Antes de encerrar, gostaria de conceder o aparte ao Constituinte Farabulini Júnior. Espero que
S. Ex' seja breve, porque quero continuar meu
pronunciamento. Normalmente, não uso aparte
para fazer pronunciamento.

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Nobre ConstItumte José Genoino, V. Ex' realmente é um parlamentar experimentado, inteligente e invoca problemas de ordem social como
poucos podem fazê-lo nesta Casa. Mas, no que
tange à criminalidade, ao fato delituoso, à parte
que diz respeito aos criminosos truculentos, bárbaros, estes que assaltam e matam, que tripudiam, dançam e rolam nesta sociedade acuada
por causa da Impunidade, V.Ex' deixou de atentar
para uma questão muito séria: a da impurudade.
Se V. Ex' pretende saber por que a criminaIidade avança neste País, porque a brutalidade
se acentua a cada passo, porque o estupro, o
seqüestro e o roubo seguidos de morte tomam
conta da vida brasileira, deixando acuadas as nossas famílias, eu o digo. é porque a impunidade
está de pé. Quando estabelecermos aqui, no Congresso Constitumte, a pena capital para esses casos hediondos - e só para esses casos - a
situação mudará É bom que se explique e se
diga que aqui se persegue apenas o estuprador
que mata, o que rouba e mata, o latrocida e,
indubitavelmente, aquele que sequestra e mata
Somente nesses casos.
V. Ex', porém, refere-se à questão social com
muito mérito. Nada impede que o Congresso
Constituinte resolva os problemas sociais, que
realmente existem neste País, mas, mesmo em
os resolvendo no momento, não há como deixar
de fora, impunes, esses criminosos truculentos.
Só a pena capital, a pena intimidativa, será capaz
de fazer recuar esses criminosos.
O SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO Nobre Constituinte Farabulini .Júruor, já argumentei suficientemente no sentido de que a racionalidade do ser humano é eliminada no momento
da prática desses crimes bárbaros e hediondos.
Para terminar, Sr. Presidente, quero levantar um
argumento que me parece crucial - aliás, já o
citei aqui. A Justiça, que vai aplicar a pena capital,
não está acima, nem alheia, nem isolada as influências do contexto de valores que permeiam
a sociedade num determinado tempo. Digo isso,
inclusive, com base em declarações proferidas
pelos defensores do Major Ferreira - V. Ex"" se
lembram dele? - , aquele que matou um promotor no Estado de Pernambuco e, milagrosamente,
conseguiu fugir da cadeia de um quartel da Polícia
Militar. Algum tempo depois ele apareceu em outro país, nos Estados Unidos. Seus defensores
diziam que Código Penal é para preto, pobre e
prostituta,

Então, vamos acrescentar pena de morte para
os pobres, pena de morte para os pretos, pena
de morte para os humilhados, os mesmos humilhados que vêm aqui bater palmas para o Constituinte Amaral Netto, que vêm clamar por pena
de morte, por um plebiscito. E serão esses humilhados que, amanhã, continuarão nas favelas passando fome. Porque os que defendem a pena
de morte não querem a reforma agrária, não querem a reforma urbana, nem querem salários decentes. É isso que precisa ser dito. Muito obrigado,
Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (MárioAssad) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Farabulini Júnior.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes, ilustre
Relator, V. Ex"" se defrontarão com um dos proble-
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mas mais sérios e difíceis de decidir. V EX-' não
tenham dúvida de que teremos muitas dificuldades para decidir sobre a pena de morte. A matéria é controvertida, polêmica e, na verdade, promoverá aqui debates dos mais sérios e acalorados.
Lá em São Paulo, de onde venho, há dez anos
promovo debates sobre o problema da violência
urbana. A violência urbana, Srs. Constituintes, é
questão que a sociedade brasileira exige seja resolvida pelos Constituintes: ou através da adoção
de pnsão perpétua ou da pena capital, ou com
o endurecimento da lei penal, ou por qualquer
outro caminho. O fato é que a sociedade brasileira
não suporta mais a violência urbana e, agora,
também a violência rural, que ofende esta sociedade oprimida, como costumo dizer.
Exatamente por causa disso, há três anos apresentei ao Congresso Nacional emenda constitucional que comina pena de morte aos crimes
que mencionei nesta tarde, nesta sessão tão memorável. Para os estupradores que matam, para
os latrocidos que matam, para os seqüestradores,
que se servem dos instrumentos de pressão para
extorsão e ainda matam, para esses criminosos
macabros em nivel de reincidência, não vejo outro
caminho senão o da pena capital
E, agora, também não tive dúvida em apresentar a matéria ao Congresso Constituinte. Mas,
tendo em vista que o ilustre Relator não tomou
conhecimento da medida - até porque já na
Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais
a matéria foi rejeitada - vamos repô-Ia para o
debate. E é exatamente repondo a matéria para
debate que vamos trazer à luz e à colação discussões de caráter social e econômico.
O nobre Constituinte José Genoíno, campeão
da tribuna parlamentar, diz muito bem, ao focalizar os problemas sociais e econômicos, que esta
é uma Nação pobre, apodrecida, que mantém
enorme legião de miseráveis, que, de fato, aguardam do legislador medidas eficazes, para que possam sobreviver melhor. Eu sei perfeitamente, tanto quanto o sabe o nobre Constituinte José Genoíno, que neste País existem os "bóias-frias", os
cortiços, os mocambos, os morros, habitados por
pessoas pobres, miseráveis - às vezes, mais que
rruseráveis. E o ilustre orador desta magnífica Comissão da Soberania e dos Direitos e Garanüas
do Homem e da Mulher pretende, em seu anteprojeto, erradicar a pobreza deste Pais. E o faz em
páginas que são brilhantes, com absoluta propriedade. Todos nós queremos erradicar a pobreza.
Para isso vamos vasculhar todos os relatórios da
Comissão da Ordem Econômica, da Comissão
da Ordem Socízd, e perceberemos que tudo quanto fizemos aqui não intimidará criminoso algum,
não ínttrnídarâ aqueles que, já pelo animus de
proceder, pretendem invadir e matar, sequestrar
e matar, estuprar e matar.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO Concede-me V. Ex' um aparte?
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- No final do discurso que desejo fazer vou ouvir
V. Ex', na justa retribuição ao aparte que V. Ex'
me concedeu.
O SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO mo V. Ex', fico aguardando.

Co-

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNl JÚNIOR
- exatamente. V. Ex71 terá de aguardar.
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A verdade é que o nobre Consntumte José Genoíno desconhece que a ofensa desses criminosos se volta também contra as favelas. Nas favelas
do meu Estado, e em toda aquela periferia que
o Constituinte José Genoíno e os demats petistas
conhecem bem, é exatamente nesses lugares que
todos nós, ligados ao povo, frequentamos, que
se praticam o abuso, o estupro, a invasão, o seqüestro. É ah também onde há a grande crímínalidade. Na zona sul de São Paulo, lá em Santo
Amaro, na Vila das. Belezes, o índice de criminalidade aumenta a cada passo, numa área pobre,
paupérrima, miserável; ali também esses criminosos macabros atual com grande eficácia
Então, vamos verificar se o legislador brasileiro
pretende hberar a lei penal, pretende afrouxá-la
ou endurecê-Ia A questão é decidir. Ou fica-se
a favor da sociedade, endurecendo a lei penal,
ou fica-se ao lado do bandido, afrouxando a lei
penaL Decide-se agora ou nunca mais, acredito,
porque não há Deputado no Congresso Nacional
que pretenderá amanhã apresentar qualquer
emenda à nova Constituição.
Então, ou aqui estamos para decidir sobre a
defesa da sociedade acuada, desprotegida, nas
mãos de facínoras, ou aqui decidimos defendê-Ia,
endurecendo a lei penaL Mas, tanto o Constituinte
Amaral Netto quanto o Constituinte José Genoíno
fizeram praça do fato de que há documentos até
do exterior nesse sentido Isso é verdade.
Quero dirigir-me aos circunstantes que estão
ouvindo os parlamentares nesta tarde para dizerlhes que um congresso Internacional realizado
em Estrasburgo, não faz muito tempo, em 1982,
e que reuniu ministros de Estado de vários países
da Europa, decidiu pelo endurecimento da lei penaL É que, na Espanha, na Itáha, na França e,
principalmente, em Portugal, o advento de novos
sistemas políticos levou aqueles países ao afrouxamento da lei penal e ao aumento do índice
de criminalidade e de brutalidade. Entáo, o Parlamento Europeu decidiu pelo endurecimento da
lei penaL
No Brasil, aqui e agora, sem discutir-se sobre
o que pretende a Anistia Internacional... A Anistia,
Internacional tem razão de postular realmente a
imurudade para cnmes de natureza política. Concordo plenamente que a Anistia Internacional postule a imunidade para tais crimes. E ninguém
está aqui, neste Congresso, para cominar pena
grave àqueles que pratiquem crimes de natureza
política Até porque há brilhante página - também da lavra do ilustre Relator desta Comissão
e que passará para a HIstória - a respeito da
anistia ampla, geral e irrestrita para os crimes de
natureza política eventualmente ocorridos a partir
de 1964 a esta parte O Deputado Lysâneas Maciel, lá, em sua Subcomissão, no recôndito do
seu trabalho, propiciou essas páginas brilhantes
que ficarão na História do nosso País
FUI cassado e punido em 1964 por essa hedionda revolução brasileira e fiquei dezoito anos fora
da VIda pública nacionaL Voltei para cá e sou
ligado ao proletariado. Este é meu sexto mandato.
Ligados ao proletariado, aos sindicatos, às favelas,
aos mocambos, amassando o pão de cada dia,
é que, aliás, podemos ser representantes do povo
E nas bases verifico que o povo está revoltado.
Os Intelectuais brasileiros, os que ficam nas filIgranas das letras, os que ficam nas filigranas dos
recorte, os que permanecem naquela insensatez,
também por Insensibilidade desconhecem a realí-

dade social deste País, a realidade econômica,
e sabem muito menos sobre a realidade criminológica
Constituinte José Genoíno, enquanto uns condenam a pena capital, quero dizer-lhe que, em
verdade, precisamos tomar uma decisão, a de
impedir que floresça o crime, ou patrocinar trabalho capaz de refreá-lo. Em assim fazendo, vamos
examinar que o povo seja protegido. E esta proteção, a do legislador, deve merecer todo o nosso
cuidado.
É evidente que os crimes são praticados por
seres humanos. E nós, aqui, nesta Comissão, defendemos a vida. Está escrito aqui, com todas
as letras, que vamos proteger a vida. É verdade,
Srs Constituintes, que vamos proteger a vida, ou
não? Se formos realmente proteger a vida temos
de impedir que haja esses assassinatos brutais,
esses seqüestros seguidos de morte, esses estupros seguidos de morte. Se pretendermos preservar a vida, temos, de impedir que haja o avanço
dos crimmosos.
Acredito piamente na função intimidativa da
pena capital. Fui pessoalmente à perntencíáría do
Estado e lá argui mais de cinqüenta dos criminosos mais perigosos; aqueles estupradores contumazes que invadem a casa de V. Ex' e estupram
sua mulher na sua presença. E o que V. Ex' vai
fazer? V.EX vai procurar o comitê de Anistia Internacional para proteger a sua mulher de um estupro programado e calculado?
Se V. Ex" examinar bem, vai verificar que, na
verdade, esses criminosos impiedosos não têm
caminho algum pelo qual irão perseguir a preservação da vida dos jovens. MUIto ao contrário!
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Eu gostaria de esclarecer somente um ponto,
quase isento da discussão Quero dar a César
o que é de César e fazer justiça. O pnncipal responsável, com qualidade ou defeitos, o principal
autor, o idealizador, o batalhador pela pena de
morte, neste Congresso, chama-se Farabulini Júnior. Foi o autor do projeto constitucional com
dois terços de assinaturas que se encontra no
Senado.
Feita essa justiça, eu diria agora ao nobre Constituinte José Genoino que S. Ex"usou muito sabiamente certos argumentos. Aliás, como costuma
fazer, pois S. Ex" é um dos mais perfeitos debatedores e também um dos mais perigosos adversários nesta Casa. Por isso eu o respeito, sem
deménto para o Constituinte Lysâneas Maciel.
Sempre tive encontros violentos com V. Ex' Mas
apenas em palavras, graças a Deus, porque, se
fosse fisicamente, eu estaria perdido - até pela
velhice, porque já sou bisavô.
Quero dizer, no entanto, que V.Ex'falou, ideologicamente, sobre um assunto muito sério - a
pena de morte -, afirmando que só vai atingir
o negro o pequeno e o humilde Há nisso dOIS
pontos sérios, que é preciso esclarecer.
Primeiro, quando se imagina que essa medida
vai atingir só o negro e o humilde. Cansei-me
de dizer is~o nas ruas do Rio de Janeiro. Imagine-se cometer uma grande ofensa e um grande
insulto ao negro e ao humilde, por imaginar que
por alguém ser miserável e desgraçado é capaz
de estuprar e matar. Não, ele é capaz de tomar
aquilo que acha que é seu e que a sociedade
lhe tira, mas não está obrigado a matar e a torturar
para isso.

Sábado 27

9

Segundo, V. Ex" falou em reforma agrária. Vamos fazer aqui uma pausa. Veja que coisa interessante. O Constituinte Farabulini Júnior, de origem
absolutamente popular em sua eleição, com toda
uma formação trabalhista, cassado pela Revolução da qual fIZ parte - [amars nego minhas ongens -, tem a mesma opinião que eu. Por quê?
Porque isso não é um problema político, nem
partidário, nem ideológico.
Agora, um outro aspecto. V.Ex' está convidado
a verificar o Projeto rr 24, de 28 de maio de
1963 - por acaso, dia do meu aniversário - .
em que proponho uma reforma agrária séria para
o País. Havia o maior debate neste País a esse
respeito. Mesmo os que não estavam aqui se lembram disso. Eu propunha o confisco fiscal, isto
é, que se estabelecesse uma taxação de tal ordem
sobre os proprietários de terras que, quando se
chegasse a um determinado limite, que era apenas de dez mil alqueires, a terra não aproveitada
seria taxada em 100%. Ou o proprietário pagava
isso para ajudar quem não tivesse terra, ou perdia
sua propriedade.
Acho que seria demagogia falar em reforma
agrária sem propiciar os meios de fazer o trabalho
no campo. Dar a terra, colocar o homem lá dentro,
e ele que se dane.. Porque, aí, o PT fica satisfeito.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Permita-me V. Ex'
Eu diria ao Constituinte Farabulini Júnior que
a meu ver esse debate produziu algo muito importante hoje, nesta Comissão: a Liderança do PDS
proclama publicamente que vai apoiar a proposta
de reforma agrária na futura Constituição, com
base..
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO V. Ex", como eu disse, é absolutamente competente...
O SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO Estou aparteando o Constituinte Farabullm Júmor.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Tem V. Ex' o aparte.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Quero começar afirmando - e estou aparteando
o Constituinte Farabulini, não o Constituinte Amaral Netto - que a luta pela reforma agrána na
nova Constituição ganhou um adepto importante,
que é o Constituinte Amaral Netto. Como Líder
do PDS, certamente ele vai questionar, vai propugnar pela reforma agrária, mas em seguida quero
dar um aparte...
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
-ConstituinteJosé Genoino, gostaria que o aparte se cingisse à maténa em debate, por favor.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GEN01NO Estou falando sobre a matéria em debate, Constituinte Farabulim Júnior. V. Ex" usou ai, como é
normal num parlamentar aguerrido que defende
suas posições, um argumento forte em relação
ao problema do crime hediondo. E eu argumentei
que a sociedade tem meios de livrar-se dele sem
a pena capital. Se o crime hediondo é uma barbaridade em que o crimmoso se encontra em estado
irracional para praticá-lo, a sociedade, ao aplicar
a pena capital, não se igualaria a ele ao eliminar-lhe a vida?
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o SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- A irracionalidade a que V. Ex' remete o criminoso primeiramente não encontra guarida na verdade do fato delituoso. O fato dehtuoso é este:
o criminoso invade a casa de V. Ex', por hipótese,
e estupra a sua mulher na sua presença. Agora,
quem pergunta sou eu: V EX", por hipótese, também estará lá, presente, amarrado como sabem
fazer os crimmosos e, portanto, não irracionais,
ao contrário, conhecem bem da racionalidade,
conhecem a maneira pela qual invadem a sua
casa, sabem a hora em que devem fazê-lo, a maneira pela qual o subjugam e estupram sua mulher, que fará nesta hora em face desse criminoso,
Constitumte?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Perrníta-me nobre Constituinte Farabulim .Júmor,
. Um ponto importante a considerar, sem dúvida,
e o estado emocional - evidentemente, para a
vitima - numa situação como essa. Agora, esse
estado emocional não pode produzir a pena capital, mas uma ação na justiça para tomar as medidas sénas punitivas em relação ao criminoso.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Tenho outra questão. Na qualidade de membros desta Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias do Homem e da Mulher, estamos
aqui para defender realmente esses direitos e ga·
rantias na hora em que se deva votar projeto dessa
natureza, ou, na base da irracionalídade, nós,
constitumte eleitos pelo povo, não estaremos aqui
mansa e tranqüilamente para poder desenvolver
nosso trabalho, recíocínar em cima dele e votar?
Haverá irracionalidade, enquanto se vota? Por acaso os constitumte haverão de votar as matérias
em nível de írracionalidade?
O SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO A racionahdade deve estar presente na elaboração
do texto constitucional e deve abranger o presente
e o futuro O estado emocional deve ser levado
em conta pelos que defendem a pena de morte.
Isto sigmfica utilizarmos e feitura da Constituição
para buscarmos os meios capazes de enfrentar
o problema da criminalidade como problema
imediato e, aí, sim, o uso da penalização no texto,
naquilo que diz respeito à defesa da vida. E usaremos a racionalidade para adotar medidas que
atinjam a causa da criminalidade, exatamente
aquilo que provoca os crimes hediondos, em
última instância.
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Faço
um apelo ao Constituinte Farabulini Júnior para
encerrar, pois seu tempo já se esgotou há mais
de dez minutos.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- As causas e as concausas dessa debilidade
em que se encontra a sociedade brasileira, em
decorrência dos danos que os govemantes produziram e praticaram, tudo isso tem sido examinado
- tenho certeza - na Comissão da Organização
dos Poderes, na Comissão da Ordem Econômica,
na Comissão da Ordem Social, como o está sendo nesta Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias do Homem e da Mulher. Os Constituintes têm sido Incansáveis - é bom que se
diga isso ao grande público - trabalhando para
resolver os problemas capitais, para evitar a malversação dos dinheiros públicos e tudo o mais.
Entretanto, é chegada a hora de examinarmos
as consequências a que chegaram quantos sofre-

ram por causa de criminosos macabros, que precisam agora, na verdade, ter uma resposta por
parte do legislador brasileiro.
Tal resposta cabe ao Constituinte. Não nos poderemos apresentar como Insensíveis à realidade
social e criminológica que está assaltando este
País. Um desembargador, cujo nome não Cito
agora, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi
acuado na própria casa e assistiu, amarrado, vílípendiado, ao estupro de sua mulher e de sua
filha. Outro Juiz da Vara de Execuções de São
Paulo me procurou para dizer. "Farabulini, hoje
estou feliz,porque não permiti que três assaltantes
estupradores subissem ao quato onde estava a
minha filha. Eu os detive lá embaixo e os enfrentei;
ofereci-lhes a minha própria vida, para impedir
o estupro da minha mulher e dos meus filho"
Que vai fazer então, o legislador? Vaitratar esse
estuprador a pão-de-lô? Vai tratá-lo em hotel de
cinco estrelas? Ou vai dar-lhe a repreensão de
que precisa, tanto quanto a SOCiedade exige agora>
Não há socialistas, como V. Ex', não há comunistas, não há liberais, não há progressistas que
examinem a questão na órbita política. Devem
fazê-lo face a face com a realidade social brasileira, em que a impunidade tomou conta...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Principalmente a impunidade para os crimes do
"colarinho branco", Sr. Constituinte Farabulini Júnior, a impunidade dos poderosos. É essa a Impunidade que vemos muito por aí, a Impunidade
dos corruptos, a impunidade dos escândalos financeiros. Essa é a impunidade que tomou conta
deste País, essa é a impunidade, sim, que cala
tão mal com a outra a que V. Ex" se referiu.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- A impunidade total que V. Ex', ao que parece,
pretende fedender. E eu lhe peço desculpas por
dizer isto, pois vejo em V. Ex' ...
O SR. JOSÉ GENOINO - Não é verdade,
Constituinte Ferabukm Júnior. O que dIgo é que
a pena de morte não é a única punição que existe
na sociedade humana.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- ., um intemerato defensor das causas populares Com essa hipótese, no entanto - perdoeme, Constituinte José Genoíno- V. Ex" está trilhando um caminho que não atende à sociedade
brasielira.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO E os crimes de "colarinho branco", Consntuínte
Farabulini Júnior?
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Vou conceder a palavra ao próximo orador Inscrito, o
Constituinte Lysâneas Maciel.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELSr. Presidente, Sr. Relator, SI'"'e Srs. Constituintes,
hoje de manhã discutimos longamente assuntos
da maior importância. E aqui se enfatizou o que
constitui realmente um crime em relação à sociedade brasileira. Aqui foi chamada a atenção para
o problema da pobreza, para a erradicação dessa
mesma pobreza, para os problemas elementares,
primários das pessoas. Agora, vemos aqui de certa forma - e falo ISSO sem segunda intenção,
mas com muita tristeza - que a habilidade do
Sr Constituinte Amaral Netto, mais uma vez se
evidência, pois S. EX" traz pessoas que demons-
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tram até uma certa inocência, sem saber exatam,e\,te porque estão, aqui, servindo a que propósíto.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Sr. Constituinte Lysâneas Maciel, admirando a elegância que é peculIar a V. Ex', eu quena dizer-lhe
que jamais mandei alguém vir aqui, jamais trouxe
alguém. Inclusive, porque, se assim agisse, Sr.
Constituinte, eu traria mais de uma centena de
vitimas - não só de Brasília, mas rnandana vir
do RIO. Não fiz aqui nenhum lobby. O que houve
fOI uma atitude espontânea de um presidente de
sindicato de motoristas, que é o mais atingido.
Se V Ex" procurar os caminhoneiros...
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELEu quero apenas chamar a atenção de V. Ex'
para o fato de que disponho de pouco tempo
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Permita-me apenas dizer-lhe algo que, para mim,
liquida o assunto. Perdão, Sr. Presidente, perdão,
meu querido Lysâneas Maciel, grande vítima da
Revolução e que tem muito mais direito de falar
do que eu.
O Sr. Constituinte José Genoino pode dar o
nome que quiser, eu não me Importo com isso.
A pessoa pode chamar-se Astrogildo ou não sei
o quê, mas é a mesma coisa. Concluo, mencionando algo desagradável, chocante - pelo que
eu peço perdão ao Sr. Relator, com todo o meu
respeito, ao Sr. Presidente, aos Srs. Constituintes,
principalmente, às Sr'" Constituintes. Perdoemme o que vou dizer, mas, depois de tudo o que
ouvi, com todo o respeito devido, eu diria - e
Deus me livre e guarde que isso possa acontecer
- que, quase como um filme de terror, a pena
de morte estaria aprovada por dois terços, nesta
Assembléia Nacional Constituinte, se metade
mais um dos Constituintes tivessem a mulher ou
a filha estupradas. No dia segllinte, votariam a
favor da pena de morte. Esta é a verdade.
O SR. CONSTITUINTE ULOORICO PINTO Permita-me, Sr. Constituinte Lysâneas Maciel.
Acho que os traumas de estupro, aqui muito
bem referidos pelos Constituintes Amaral Netto
e Farabulini Júnior, não podem de modo algum
influenciar-nos. A todo momento estamos ouvindo falar aqui sobre esses traumas. O que quero
dizer é que tentativa de influenciar-nos não pode
de modo algum, fazer-ncs propugnar por que
se tire a sagrada vida de uma pessoa.
Era só isso, Sr. Constituinte Lysâneas Maciel.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEASMACIELProSSIgO, então, Sr. Presidente
Eu queria chamar a atenção das SI'"" e dos
Srs. Constituintes para o fato de que seria muito
b.om que o Sr. Constituinte Amaral Netto aqui
Viesse por outros motivos que não a pena de
morte. Porque já há por aí uma tendência de "mata, esfola" em várias Comissões. A nossa, até agora, tem resistido a essa tendência, no sentido mais
nobre de obter uma Constituição que atenda aos
objetivos maiores do povo brasileiro.
Eu queria dizer a estas pessoas que estão aqui,
Sr. Amaral Netto, que a Indignação e a revolta
são mais ou menos naturais. O cidadão comum
tem o direito à segurança não só quanto à sua
vida, mas à sua inviolabilidade física Ele tem direito a sair de casa, tem direito a não ser assaltado,
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a não ser estuprado ou sofrer outros crimes dessa
natureza
O que estamos discutindo é que uma Constituição a ser feita para alguns anos mais tarde
não pode conter uma preocupação meramente
punitiva. Estamos chamando a atenção para o
fato de que se, com esta nova Carta, se pretende
realmente resolver os problemas do povo brasileiro, temos de ir às causas, às razões da VIolência,
não às suas conseqtiências.
Lembrei-me, a propósito, de que, em Manilha,
ao tempo da ditadura do Sr. Ferdmando Marcos,
resolveram acabar com o problema da VIolência
cercando as comunidades pobres - geralmente,
as primeiras visadas por isso. Não deu certo. Então, tentaram cercar as comunidades ricas, como
estão fazendo na cidade de São Sebastião do
Rio de Janeiro - minha e do Constituinte Amaral
Netto - e também não funcionou E não funcionará qualquer medida desse tipo, nem cerca de
arame, nem pena de morte, enquanto não forem
combatidos os principais problemas que afetam
a população brasileira. E esta Comissão estuda
uma proposta feita - permitam-me lembrar esse
fato aqui, já que houve manifestação das pessoas
que estão aí atrás aplaudindo o Constituinte Amaral Netto - pelo filho de um carroceiro. E já
foi dito aqui, até o pobre não tem moral. Até isso
foi objeto de escritos perante esta Comissão.
Contudo, Sr. Presidente, na verdade esta Comissão está inovando, porque procura ver a realidade brasileira sob uma perspectiva diferente.
Não a perspectiva do golplsmo de 1964, que teve
um Ministro da Justiça cujo filho participou de
um rapto nesta Capital e foi acobertado por essa
mesma Revolução. Centenas de mães, no entanto, foram a ele cobrar os corpos dos seus filhos
e não encontraram a menor receptividade por
parte desse Ministro nem dos Deputados que então compunham a Maioria - entre os quais o
ilustre Constituinte Amaral Netto. Queriam, inclusive, o corpo da menina que fOI violentamente
estuprada. Mas, como disse o Sr. Constituinte que
me antecedeu, pena de morte só existirá para
o pobre, para o negro, para o humilde e, principalmente, para aqueles que discordam politicamente
de um regime militar, de uma ditadura, de um
regime autoritário. Quantas pessoas foram assassinadas, no período da ditadura, muito embora
o Sr. MinistroBuzaid dissesse que a pena de morte
não era aplicada neste País? Pessoas eram amarradas na boca do escapamento de jipes, jovens
de dezoito anos eram assassinados, e nunca se
protestou contra isso!
A pena de morte sempre existiu! O esquadrão
da morte, formado com a proteção da Polícra,
das autoridades, matou, no Rio de Janeiro, há
um ano, duas mil e tantas pessoas! E ao tempo
da ditadura eram quatro ou CinCO mil! Entretanto,
os assassinos continuam impunes Agora foi cnada uma nova entidade, com um nome sofisticado,
União Democrática Rural, que está aplicando a
pena de morte, está-se armando. E não há qualquer protesto por parte das autoridades!
Vejam, então, V. Ex" que o que está acontecendo no País é mais um farisaísmo. Não se combate crime usando a violência Sr. Presidente. Note
bem V. Ex' que os países que defendem a pena
de morte - Irã, 4 500 pessoas, desde 1979; Iraque, 350, em 1,981; Paquistão, centenas de pessoas por ano; Africa do Sul, milhares de pessoas
por ano - curiosamente, não por coincidência,
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são os mais envolvidos na questão da violação
dos direitos humanos.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Menos do que V. Ex' pensa.

O SR CONSTITUINTE AMARAL NETTO V.Ex' sabe que todos os países sociahstas adotam
a pena de morte, Constituinte Lysâneas Maciel?
O próprio Constituinte José Genoino lamenta que
ainda exista ISSO - e por crimes políticos.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL
- ... que assassinou presos políticos a mancheias,
que matou estudantes de dezoito anos, que assassinou e estuprou - essa palavra que causa tanta
revolta - mulheres com cabo de guarda-chuva,
nas prisões de São Paulo (palmas), sabe que essas
mesmas pessoas poderão dizer: "Não, a pena de
morte não foi aplicada no regime rrulítar", Oficialmente, não o foi, Sr. Presidente.
Então, o que estamos querendo dizer aqui é
que estamos abrindo diante de nós uma nova
perspectiva.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Até por corrupção!
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Eu não nego o que V. Ex' está dizendo. Mas,
aí, V. Ex' poderia dizer: é punido com pena de
morte quem desarticular o trabalho, na Rússia,
é punido com pena de morte quem fizer greve
O Constituinte José Genomo reconhece que isto
é um absurdo
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO A corrupção também é!
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO O interessante é que hoje, pela manhã, invocou-se
várias vezes a Constituição da União Soviética.
Agora estou estranhando esse apreço especial
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELDaqUI a pouco V.Ex' vai usar o exemplo de Stálin.
Quem sabe V. Ex' não irá invocar o exemplo de
Stáhn, daqui a pouco?
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Meu querido amigo Constituinte Lysâneas Maciel,
Citei exemplo do mundo Inteiro e, quando mencionei os Estados Unidos, a França e a Inglaterra,
também mencionei os países da Cortma de Ferro.
E o fiz normalmente, sem qualquer intencionalidade. Isso é produto de pesquisa.
O SR CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELTambém estou usando pesquisas. Na verdade,
a questão da pena de morte tem uma vinculação
frequente e majoritariamente de uso político, dependendo do regime em que estiver Inserida.
Acho que o Constituinte 6'TIaral Netto poderá até
dizer que não houve pena de morte ao tempo
da ditadura militar.
O SR CONSTITUINTE AMARAL NETTO Houve.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELOficialmente, não!
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Houve, oficialmente, num ato, que não me lembro
que nome teve, de 1969. E foi aprovado pela
Igreja, para seu governo. Foi apoiada por D. Ivo
Lorscheiter, que declarou, textualmente na Subcomissão: "Pessoalmente, sou contra, mas a Igreja não o é". O Cardeal D. Jaime Câmara e D.
Vicente Scherer...
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELUm momento. Aplicou-se alguma pena de morte?
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Executada, não, mas houve, dentro da lei e dentro
da Constituição.
O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIELHouve a condenação de Teodomiro e de outros,
mas, na verdade, não houve ...
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO E depois foi transformada em prisão perpétua.
O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIELOficialmente, o Sr. Amaral Netto, Constitutinte ligadísslmo ao regime ...

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Veja que eu não disse que quem bate palmas
para V.Ex' foi trazido aqui. Quero que V.Ex' anote
ISSO, apenas por uma questão de justiça.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELMuito bem, Excelência! Está certo. V. Ex', reconhecidamente, é um parlamentar hábil, também
- já que estamos nas homenagens...
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Não chego nem aos pés de V. Ex'
O SR CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELSr. Presidente, de um total de mais de três mil
execuções, ocorridas em 1981, três quartos correspondem a casos em que as atividades políticas,
reais ou atribuídas às vitimas, foram elementos
que influenciaram na decisão de condenação à
morte, como ocorreu na União Soviética na década de 30, com os expurgos stalinistas. Veja V.
EX" então que, no fundo, a razão maior desse
debate sobre a pena de morte é a razão política.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Como, Excelência?! Pelo amor de Deus!...
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELA razão não é correção. Na Suprema Corte dos
Estados Unidos, que tem um apreço especial nas
estatísticas do Constituinte Amaral Netto, depois
dos últimos VInte e cinco anos, dezenas de pesquisadores analisaram estatísticas para descobrir se
essa pena afeta a Incidência de crimes. Após revisar esses estudos, a Suprema Corte dos Estados
Unidos não encontrou evidência conclusiva de
que a pena de morte prevenisse o crime violento.
Fiz parte da Comissão de Direitos Humanos
da ONU e estudei aqueles assuntos. Fiz até uma
emenda...
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO A ONU tem uma recomendação aos países que
adotam a pena de morte para que a apliquem
com muito cuidado - e eu coloquei isso na minha emenda. Portanto, a ONU reconhece a pena
de morte, Excelência.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELÉ claro. "Ao invés de matar dois mil, mate mil,
e tal". Muito bem. É uma questão apenas de temperatura e de percentagem.
A ONU chegou a uma conclusão semelhante,
após a análise das estatísticas mundiais - entre
as quais as do país de predileção de vários Constituintes, hoje, a Umão Soviética.
Estou chamando a atenção para isso porque
quero reportar-me ao leito desta Comissão, Constituinte Amaral Netto, que está introduzindo uma
nova perspectiva...
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o SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Talvez eu tenha vindo perturbar ou assorear o
leito desse rio.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELPerturbar, não V.Ex' trouxe até evidências. Quem
sabe se, depois desta tertúlia, que V. Ex' é muito
hábil em manejar, não poderá até encontrar caminhos para uma reformuiação, no sentido da reconciliação, no sentido do combate às causas
da criminalidade, e não apenas aos efeitos? Isso
é o que V.Ex' está defendendo com tanta ênfase.
V. Ex' até fez uma observação no sentido de
que, possivelmente, dado o clima em relação à
violência, se houvesse um plebiscito, a medida
até poderia ser aprovada, em face do controle
dos meios de comunicação - no que V.Ex' também é um expert, como antigo mtegrante dos
meios de comunicação. Na época da Revolução
- ou do golpe, como diz muito bem o Constituinte José Genoino, e que hoje V. Ex' já está
praticamente incorporando ao seu brilhante racíocinio - na época do golpe, o grande inimigo
apresentado à sociedade brasileira era o comunismo. Mas esse inimigo, agora, está um pouco
desprestigiado, inclusive porque hoje o Partido
Comunista integra o Govemo.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Integra o Govemo - o que é incrível!
O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIELUma parte do Partido Comunista - perdão! hoje Integra o Govemo. Então, agora temos de
inventar outra inimigo. E qual é ele? À falta de
Leonel de Moura Brizola, estão apelando para a
questão da violência, que tem apelo junto à classe
média. O Constituinte Amaral Netto sabe aquilo
de que a classe média gosta, pois S. Ex' é um
homem de profunda sensibilidade publicitária.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Meu querido Constituinte Lysâneas Maciel, V. Ex"
sabe que estou hoje apresentando pela segunda
vez uma proposição muito séria. Estou disposto
a aceitá-la para a Constituição inteira, se quiserem.
Estou dizendo que façam um plebíscito. E a maioria dos eleitores é de classe mais baixa, é a mais
atingida pela violência. Pois que este Congresso
vote o plebiscito, e não deixe que decidamos sozinhos.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELUm momento, nobre Constituinte. Gostaria de citar o testemunho de um homem que era encarregado do "Corredor da Morte", onde ficavam os
sentenciados à morte, e que diz não ter visto,
no período entre 1928 e 1948, do total de condenações havidas em Chicago e Detroit, uma única
pessoa pertencente à classe média ou à classe
média alta. Será apenas habilidade dos advogados, ou é porque, na verdade, crime de "colarinho
branco"...
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO ...não é punido. V. Ex' está certo: não é punido.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELO crime de Doca Street, o crime do filho do Buzaid...
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO O do Michel Franck.
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELQuando vi o relatório do assassinato da menina
Ana Lídia, aqui em Brasília, interroguei os três

delegados e lhes perguntei: "Os senhores tiveram
meios suficientes para apurar esse crime?" Responderam: "Tivemos. Temos cinco militâncias
policiais aqui: Polícia Militar, Polícia do Exército,
Polícia Civil, polícia disso, polícia daquilo..." Perguntei: "E qual é o preparo técnico que os Srs.
Delegados têm para apurar o assassinato da menina Ana Lldra?" Um deles me disse: "Tenho curso
na Academia Militar da Polícia de Washington".
Outro: 'Tenho um curso na academia x, na academia v: Perguntei-lhes, então, por que, depois
de noventa e cinco días - o que depois passou
para quase seis meses - eles podiam considerar-se na estaca zero, na apuração daquele crime.
Eles confirmaram que estavam na estaca zero.
Então, lhes fiz a pergunta final: "Houve alguma
pressão de alguma alta autoridade, ou os senhores foram simplesmente incompetentes?" Eles se
sentiram muito constrangidos, porque, diante daquele dilema, ou era pressão, ou eram extremamente incompetentes. E um deles respondeu: "O
Senhor está-nos deixando num beco-sem-saída".
Eu lhe disse: "Não, oa Senhores tiveram dinherio,
tiveram homens para apurar o crime, tiveram um
número de policiais nunca visto, mobilizados para
apurar isso tudo e, no entanto, não apuraram o
crime daquela menina!" Que aconteceu? Aconteceu, pura e simplesmente, que eles admitiram
incompetência para não demonstrar que a autoridade de cima proibiu a apuração de um crime
de morte, em que uma menina foi estuprada com
toda a violência. Aguns peritos mais experimentados, inclusive, chegaram a chorar quando viram
o laudo daquela menina. E com esse montante
de policiais, militares, civis, com todas as autoridades, não chegaram a tocar num criminoso do
colarinho branco.
De maneira que, Srs. Constituintes, uma lei assim não vai dar mais segurança a essas pessoas,
a essas viúvas infelizes. Está provado, pelas estatísticas, que isso não resolve. Está provado até
o estado de insanidade, está provado o erro judiciário.
Eu concluiria dizendo, Sr. Presidente, que esses
erros judiciais são irreparáveis, Porque não há como fazê-lo! E até a estatística é muito clara. Mostra
que o número de erros judiciários é de uma freqüência incrível. E os números, as estatísticas estão aqui, não vou cansar-me mostrando a quantidade de erros judiciários que foram cometidos
e que jamais puderam ser reparados.

(Assumea Presidência o Sr. Vice-Presidente Aécio Neves.)
O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO BEZERRA Permita-me, nobre Constituinte. No início da sua
intervenção sobre o capítulo dos direitos e garantias do cidadão, V.Ex' questionava com os Constituintes brasileiros de' 1987, que têm a responsabilidade de escrever a nova Constituição, abordavam a questão da pena de morte. Muitas vezes,
podemos errar pensando em resolver determinado problema de tamanho significado social. É
verdade que, ao mesmo tempo em que a sociedade tem sua atenção voltada para questão como
essa, da violência urbana, de estupros, de crimes
de sangue, atos desta natureza têm realmente
causado grande número de vítimas, sem dúvida
alguma.
Por outro lado, essa sociedade que hoje produz
determinado número de criminosos é a mesma
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que está matando de fome milhares de crianças
de zero a quatro anos. De fome está-se matando
hoje, no Brasil, no Nordeste, por exemplo, mais
do que na guerra lrã-lraque, pelo fato de sermos
uma sociedade injusta, com mais de quarenta
milhões de pessoas marginalizadas do processo
produtivo.
É claro que não podemos apreciar a questão
da pena de morte apenas como um aspecto isolado no contexto social. E, como disse muito bem
o nobre Constituinte Lysâneas Maciel, as pesquisas feitas nos Estados Unidos, onde existe a pena
de morte como instrumento destinado a intimidar
o criminoso, demonstram que não diminuiu esse
tipo de crime. Os Estados Unidos são justamente
o país onde há o maior número de estupros e
de assaltos. Lá, justamente, a pena de morte não
conseguiu em absoluto intimidar a conduta criminosa ou inibir esse tipo de crime
Neste aparte, nobre Constituinte Lysâneas Maciel, quero dizer que não se deve polarizar a questão do que seja ou não pena de morte. Parece-me,
isto sim, que temos que atacar a questão a apartir
da causa geradora dos conflitos sociais. No caso,
sobretudo a injustiça social numa SOCIedade como a nossa, em que há uma concentração absurda da propriedade, dos meios de produção, em
mãos de uma privilegiada minoria da sociedade.
Ao mesmo tempo, quando se defende a reforma agrária como forma de distnbuíçáo e participação do processo produtivo, para que a população possa ter acesso ao alimento, ao trabalho,
à Vida, aos meios de sobrevivência, à moradia,
à cultura, à ciência, e à técnica, entendo que não
se pode ter uma visão bípolarízante quanto a esse
aspecto. Vamos atacar, sim, essas questões geradoras dos problems sociais e, igualmente, fixar
penas severas para os crimes violentos. Deve-se
atacar a questão pela base e punir as condutas
criminosas que se manifestem no curso do nosso
processo histórico. Parece-me que assim podemos chegar a um ponto de convergência, nesta
Cormssão, em que, de um lado, fique reguardada
a questão fundamental da defesa dos direitos do
cidadão no capítulo específico e, de outro, estabelecendo penas severas para a conduta criminosa,
não somente ao nível da violência, mas para os
chamados crimes de colarinho branco, que lesam
milhares de pessoas na sociedade.
Era esse o aparte que dana ao pronunciamento
brilhante do Constituinte Lysâneas Maciel, que
tanto respeito e admiro nesta Casa.
O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIELMUito obrigado a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Gostaria
de solicitar ao nobre Constituinte Lysâneas Maciel
que procurasse concluir, pois o seu tempo está-se
esgotando.
O SR. CONSmUINTE USÂNEAS MACIELPois não.
Estou exatamente com esse tipo de preocupação. Na verdade, estivemos nas manhãs de todos esses dias discutindo esse aspecto do dirito
à vida, do direito a uma sociedade mais justa
- para usar a expressão do Sr. Relator - de
uma nação fundada na comunhão dos brasileiros
irmanados, sem injustiças, sem pobrezas absolutas nem relativas. E esse talvez seja o grande
desafio. Estamos sendo atraídos para encontrar
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o inimigo comum, que é a injustiça social O inimigo comum não é a violência. Esta é apenas um
subproduto da injustiça. O inimigo comum não
é o assaltante, não é o pivete. O Deputado Amaral
Netto sabe que, em algumas empresas, estão sendo coleta das assinaturas para estabelecer pena
de morte para menores que estuprem. Até para
menores! Isso está sendo feito lá. Recebi de meu
filho que trabalha numa fábrica um documento
desses. E o tenho comigo aqui. Mas isso não
resolve nada!

o PT que aqui esteve, do nobre Constituinte Lysâneas Maciel,que respeito muito, não posso, entretanto, afastar-me delas Peço, ainda desculpas pela minha retirada ao meu amigo, o nobre Constitumte Farabulini Júnior, bem como ao nobre
Constituinte Samir Achôa e aos demais constituintes que aqui se encontram.
Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO V. Ex' diz isso, mas s6 posso responsabihzar-me
pela minha emenda e pela do nobre Constituinte
Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA- Sr.
Presidente, Sr. Relator, SI" e Srs. Constituintes,
minhas senhoras, meus senhores, todos ouvimos
aqui, à unanimidade: o povo brasileiro é um povo
miserável; ninguém tem o direito de punir quando
a miséria é provocada por omissão ou por ação.
A partir desse princípio, ninguém deve ser preso, porque é vítima de uma sociedade. Portanto,
a impumdade deve ser geral. Não estamos discutindo a graduação da pena (palmas), estamos
discutindo as questões sociais que agravam o
problema da crímínalidade. Portanto, partindo
desse princípio, para que cadeia, se são todos
vitimas de uma sociedade? E vítima não pode
ser pumda pelo seu algoz.
Ora, ouvimos que o negro e o pobre serão
as vitimas maiores de uma eventual pena de morte. Já o são, lamentavelmente, na pena comum
Mas acontece que as maiores vítimas da víolência,
justamente, situam-se na faixa de menor renda
da população. A periferia de São Paulo é apavorante. É onde ocorre a maioria dos casos de estupros e assaltos com morte. Disseram aqui, com
muita propriedade, que o rico não é punido. Isto
é evidente, já que o crime de colarinho branco,
no Brasil, não é punido. Também há uma unanimidade quanto ao fato de à classe mais baixa
pertencer o índice dos crimes mais violentos.
Quanto a isso também não temos dúvidas.
Minha proposta, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, já apresentada desde o início dos nossos trabalhos, é no sentido de se realizar um plebiscito.
Isto, porque, muitas vezes, a grande maioria daqueles que combatem a pena de morte reclamam
o plebiscito como única f6rmula válida de econestar a vontade dos Srs. Constituintes. O plebiscito, que é defendido como instrumento da democracia, é o que preconizo, é o que defendo na
proposta que faço sobre pena de morte. A minha
proposta, pois, é um pouco diferente.

O SR. CONSmUINTE LYSÂNEAS MACIELEu sei.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Se existem loucos, ai, não me inclua, por favor!
O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIELMas há exagero em combater apenas os efeitos
e não as causas. Podemos chegar a isso, que
V. Ex', naturalmente, não advoga. Mas - vejam
V. Ex" - o que aqui se busca são as verdadeiras
causas. Esta é a missão mais nobre desta Comissão.
Eu deixaria um aspecto final, para a reflexão
dos nobres Constituintes aqui presentes Pena
máxima subentende inocência máxima da sociedade. Ninguém pode pedir pena máxima sem
se sentir co-responsável por trinta e seis milhões
de cnanças abandonadas; ninguém pode pedir
pena máxima, se não se sentir co-responsável
por sessenta e dois por cento de uma população
que se alimenta uma vez s6 por dia; ninguém
pode pedir pena máxima se contribuiu por omissão, por ação, ou mesmo conscientemente, para
que esse estado de coisas continue, prevaleça
e não se modifique. É isso que se subentende:
pena máxima, inocência máxima. Quem é que
pode atirar a primeira pedra, nesse sentido, entre
os Constituintes? (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes
de dar a palavra ao nobre Constituinte Samir
Achôa, gostaria de justificar a ausência, a partir
de agora, do nobre Constituinte Amaral Netto,
que, ao início desta sessão, às 17 horas, informou
que tena um encontro e que s6 poderia permanecer aqui até às 19h30min. Portanto, a seu pedido, a Mesa libera o nobre Constituinte Amaral
Netto, agradecendo-lhe a presença.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO Se o nobre Presidente permitir, quero declarar
que antes de vir para cá pedi ao Presidente Mário
Assad que me dissesse quanto tempo seria necessário para eu permanecer aqui. Ele me disse que
duas horas era o suficiente. Marquei duas horas
e meia. Por mim ficaria aqui a noite inteira. Se
quiserem renovar a reunião - e isso é muita
pretensão minha - estarei aqui, presente. Infelizmente, porém, não posso deixar de estar nessa
reunião às 20 horas. Não tenho condições para
tanto.
Pediria mil desculpas a todos. Fico à disposição
da Comissão. Peço desculpas ao nobre Relator
pelas minhas restrições, que são democráticas
e tão bem-intencionadas quanto as de S. Ex' ou
as do nobre Constituinte José Genoino, de todo

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a
palavra, pelo tempo de quinze minutos, o nobre
Constitumte Samir Achôa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO Permita-me um aparte, nobre Constituinte Samir
Achôa. Concorda V. Ex' com o plebiscito para
outras questões da Constituição, tais como reforma agrária, direito de greve, sistema financeiro?
V Ex' aprovaria que se fizesse um plebiscito para
todos os itens da Constituição?
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÓA - Concordo. Tenho várias propostas a esse respeito.
Àqueles que acham que a emoção do povo
brasileiro vai condicionar o seu veredito a respeito
da pena de morte, eu diria também que a emoção
do povo brasileiro, dado o problema social, agravado a cada dia, poderia também condicionar
sua vontade em determinadas questões fundamentais da nossa Constituição.
Minha proposta, Sr. Presidente, Sr", Srs. Constituintes é um pouco diferente: estancaria de vez

a idéia do erro judiciário'.Sou advogado militante,
principalmente na área criminal, há mais de trinta
anos e posso dizer que há pouquíssimos ou quase
nenhum erro judiciário. Os erros Judiciários, na
tradição brasileira, podem ser contados, como
o caso dos irmãos Naves; da terra do nosso ilustre
Presidente, e outros. Enfim, houve apenas um
ou dois em toda a históna deste País, o que é
muito pouco. Nas guerras - e há uma guerra
entre sociedade e bandidos - também ocorrem
erros. Quantos civis estão sendo mortos agora
onde se situa a guerra, mesmo aqui nas proximidades do Brasil, na América Latina; quantos civis
estão sendo mortos Injustamente por erros de
guerra? Isso também não se justificaria.
Não aceitamos a idéia da pena de morte. A
minha proposta diz, razoavelmente, o seguinte:
eu, que acredito realmente que o aumento da
cnminalidade decorra de problemas sociais agravados; eu, que acredite firmemente que as classes
menos favorecidas tenham até "o direito" de praticar crimes e a sociedade tem o direito de puni-los;
eu, que acho que o crime é inerente ao ser humano, principalmente quando essa sua tendência
é agravada por problemas pessoais; eu, que acredito firmemente nisso, apenaria aquele que comete crime com uma pena de prisão maior.
Condeno a pena de morte, o excesso do crime,
a desnecessidade do crime. É uma tese um tanto
ou quanto diferente a que defendo. Não compartimento os delitos para os quais seria apenada
a morte. Apenas entendo que um indivíduo que
entra para roubar tem de roubar e Ir embora;
o individuo que vai estuprar deve estuprar um
adulto ou uma adulta; o indivíduo que vai traficar
entorpecentes. tem de traficar entorpecentes para
adultos. Aquele que violenta o menor, aquele que
comete um ato subseqüente à sua necessidade
de praticar o crime, desnecessário esse ato, é
que deve ser apenado com a morte Realmente,
isso mibiria - e tenho certeza disso, pela minha
prática de trinta e tantos anos de advocacia criminal- sem sombra de dúvidas, a violência,jamais
o crime. O crime, num país miserável como o
nosso, aumentará gradativamente na proporção
exata do crescimento da miséria. E esta vem aumentando, todos estamos de acordo quanto a
isso. E justo que um individuo entre para roubar
" estupre a mulher na presença de seus filhos?
E justo que o indivíduo que quer traficar e trafique,
como ocorreu em São Paulo, num caso que
há poucos dias chegou ao meu conhecimento,
para uma criança de oito anos de idade? Se esse
indivíduo quer traficar, que o faça, mas responda
pelo seu ato. Não tem o direito de exceder à necessidade da prática do seu crime.
Não condeno à morte por determinados crimes, reconhecendo - repito - que eles são merentes ao ser humano e aumentam na medida
em que a miséria aumenta. Condeno os atos desnecessários e subsequentes a esse crime. E, mais,
condiciono a aprovação da minha proposta a um
plebiscito, E mais ainda: condíciono a pena ao
fato de o condenado ser reincidente específico,
ter sido condenado anteriormente pela prática do
mesmo crime.
Vou narrar um episódio. Eu estava nos Estados
Unidos, em companhia de minha filha, quando
recebi a noticia de que meu apartamento havia
sido invadido e que meu filho, ainda convalescente de uma operação, ficara horas e horas, nas
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mãos de criminosos. Voltei dos Estados Unidos
no mesmo dia e, aqui chegando, com a graça
de Deus, como diz o povo brasileiro, nada aconteceu. O "graças a Deus" do povo brasileiro sigmfica
dizer: "só fui roubado, não fui estuprado". Ninguém foi estuprado, ninguém foi morto - este
é o "graças a Deus" dos dias que vivemos. Esclarecido o caso, posteriormente houve uma acusação de estupro, feita por uma das empregadas
que trabalhava numa das casas vizinhas. Conversei com meu filho e com a moça que trabalhava em minha casa e cheguei à conclusão de
que não houve o estupro. Quando fui depor em
juízo, fizquestão de ressaltar que, apesar de aquele
delinqüente ter invadido minha casa e ter ficado
com meu filho por quase três horas, ameaçando-o de morte, constrangendo-o - ele, que convalescia de uma operação - pelas circunstâncias
em que ocorreu o fato, não acreditava no estupro.
Esse delinqüente foi condenado somente à pena
decorrente do roubo e não de estupro. Isto para
demonstrar a justiça que procuro fazer. Nada me
condrcíona, mesmo tendo sofrido este e outros
atentados.
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, a questão
do erro desaparecia n~ medida em que ninguém
pudesse ser condenado duas vezes por crimes
similares, por crimes idênticos.
Com relação à questão do pobre e do negro,
digo que são as principais vítimas, principalmente
na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de
Belo Horizonte e dos grandes centros. Não são
só os ricos que estão sendo violentados. Casos
de ricos saem nos jornais. Casos de miseráveis,
de pretos, são escondidos, porque realmente não
representam notícia. Basta que uma mansão seja
invadida para virar notícia de jornal.
Portanto, a grande maioria daqueles que se encontram presos por crimes Violentos o estão porque praticaram crimes contra uma sociedade,
mas são agredidos na própria vida, com a miséria
que deles toma conta. Na periferia de São Paulo,
comerciantes são mortos porque não pagam a
taxa de proteção. Quem são os delinqüentes que
os matam? Serão aqueles que convivem com
eles, ah, as grandes vítimas desta SOCiedade?São
os grandes assassinos desta sociedade contra as
outras vítimas da mesma sociedade.
Então, Sr. Presidente, acho que desapareceria
o tal estado emocional na medida em que adotássemos o plebiscito como um atestado legítimo,
e na medida em que todos nós tivéssemos o
direito, em todos os rincões deste País, de discutir
nossos pontos de vista. Grandes homens que defendem, com muita galhardia, a não imposição
da pena de morte, estariam falando ao grande
público brasileiro. Por que não aceitar o plebíscno,
em questões não decorrentes da miséria do povo,
mas de atos de brutalidade que são cometidos?
E, mais, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quando o cidadão surpreende alguém praticando um
crime, reage e mata, ele -não está 'agindo sob
emoção, mas no seu legítimo direito de defesa.
Ora, se o cidadão ~ o direito de pratiéar este
ato e a Justiça nâo Q ~ , muito mais direito
tem a sociedade, por mt~rmédio do Estado, por
intermédio de um PoderJudiciário - que é isento
de qualquer pecado, isento de qualquer propósito
- de condenar alguém.
O que eu quero dizer é que, se realmente há
a legítima defesa do cidadão, individualmente, por

que não poderá haver a legitlma defesa do cidadão por intermédio do Poder que o representa?
Tem o aparte o nobre Constituinte UIdurico
Pinto.
O SR CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Sr. Presidente, Sr Constituinte Samir Achôa, quero aproveitar as palavras de V. Ex' para fundamentar meu raciocínio, minha posição.
V. Ex' afirmou que há casos de Injustiça, que
há casos de erros.
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Reincidentes.
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO V. Ex' citou o caso dos irmãos Naves, em Minas
Gerais.
O SR CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA sessenta anos.

Há

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO V. Ex' admitiu que pode haver outros casos, mas
em pequenas proporções Com todo o respeito
que tenho pelo seu trabalho em defesa do consumidor, com todo o respeito que tenho pelo trabalho que V. Ex' vem exercendo durante os mandatos que tem conquistado com o voto popular,
devo dizer que, se houver um só caso, entre milhões de casos, de ocorrência de erro, a pena
de morte não poderá ser aprovada. Um só caso
em que o cidadão seja assassrnado pela sociedade, ou pelo Estado, não se podendo repor essa
vida, desmancha tudo. Não é preciso que haja
casos como o caso dos irmãos Naves, citado por
V.Ex'; basta um só dos irmãos Naves para colocar
toda a legislação por terra. Ninguém pode tirar
uma vida, ninguém pode tirar algo que não pode
repor.
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - No
caso, eles não seriam condenados na segunda
vez. Não houve, até hoje, no mundo, exemplo
de que alguém tenha sido condenado duas vezes
por erro judiciário.
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Se há uma vez, há duas. É lógico. Uma observação: nos Estados Unidos, houve casos de pena
de morte de pessoas inocentes.
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Mas,
lá, o sujeito não é obrigado a ser reincidente. Minha proposta, justamente para evitar esse tipo
de erro, é com relação ao cidadão reincidente
Reincidente, tecnicamente, não é aquele que comete vários crimes subsequentes, mas aquele que
tenha respondido, anteriormente, a um processo
e tenha sido condenado, tenha transitado em julgado a sua decisão definitivamente. É uma condenação definitiva. E o ato subsequente é que seria
punido Não preconizo e não defendo, justamente
para prevenir esta mínima possíbilldade de erro ...
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Mas se se comete um erro uma vez, comete-se
duas. Se se cometeu um erro judícíáno, como
V. Ex' admitiu no caso dos irmãos Naves, e se
o criminoso for julgado outra vez, pode-se, no
julgamento, achar o seguinte: se já há um precedente, é mais fácil ter cometido o segundo crime.
Mesmo que tenha cometido só o primeiro, no
segundo vai condenado à morte.
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA tiver que cometer, que morra!

Se
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O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Não cometendo...
O SR CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - O
erro judrciário, por crime de reincidência, nesta
situação, é absolutamente Impossível de ocorrer,
numa justiça .
O SR. CONSTITUINTE ULDURlCO PINTO Mas o erro judiciário, dentro do próprio raciocínio
de V Ex', reincide também.
O SR CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Quer
V. Ex' saber a mmha opinião sincera?
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Quero.
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - Numa guerra como a que vivemos, com a SOCiedade
agredida, até se admitiria um erro. Como se admite na guerra! Se, amanhã, o Brasil tiver sua
soberania vilipendiada por outro País, nós - e
eu ensino isso aos meus filhos - teremos que
ir à guerra. Se, amanhã, morrerem um ou dois
Inocentes, nossa causa é tão nobre que justificaria
ISSO.

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Discordo de V. Ex' Acho que nenhum inocente...
O SR CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - Se
meu País fosse agredido na sua soberania, ou
por qualquer outro motivo tivesse que ingressar
numa guerra, entendo que meus filhos deveriam
ir a essa guerra. Também entendo que o fato
de um Inocente, de um civil morrer, como morrem em todas as guerras...
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO V. Ex' admite que pode morrer inocente?
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA uma guerra, morre.

Em

O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Quer dizer que V. Ex' concorda com meu raciocínio?
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Claro
que concordo.
O SR. CONSTITUINTE ULDURlCO PINTO Concluindo, digo que, se houver um só inocente
na legislação em Vigor, não podemos admitir isto,
porque estamos participando de um cnme,
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - O
erro contra o inocente é deliberado. Ninguém estabelece uma guerra. "Olha, eu não entro em
guerra porque pode morrer um civil".
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO V. Ex' está extrapolando para o .Judícíáno. Então,
se houver um Inocente, não somos constituintes,
mas cúmplices de um assassinato.
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Permite uma pergunta? Se, por acaso, o Brasil tivesse
seu território invadido por qualquer potência...
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Já está invadido pelas potências econômicas estrangeiras
O SR. CONSTITUINTE SAMIRACHÔA -

Dá

lídença, estou perguntando: V. Ex" acha que o
Brasil deveria calar-se? Pode morrer inocente, na
cidade de São Paulo, aqui em Brasília...
O SR CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Estão morrendo muitos inocentes.
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o SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - A
causa que defendo é da sociedade. Não defendo
a exceção, defendo a regra. E a regra é a de
que um país independente, invadido, só pode ir
à guerra. Agora, se morre inocente, ou não, é
meramente aleatório, nesta causa.
o SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Esta é a opinião de V. Ex" Respeito a sua opmião,
respeito o direito de V Ex" dar a sua opinião,
mas dela discordo frontalmente. Inclusive, V. Ex"
deveria propor, como fez com a pena de morte,
um plebiscito para a reforma agrána, para regime
de governo...
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA Ex" não estava aqui.

V.

O SR. ULDURICO PINTO - ..pena de morte
se existem milhões de crianças morrendo de fome.
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- ...V.
Ex" me permita, a vontade do povo deve prevalecer em um só sentido
O SR. CONSmUINTE ULDURlCO PINTO Tem rmnta gente morrendo de fome; estão sendo
assassinadas por ela.
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA - V.
Ex"me permita. Essa é a opinião de V.Ex"Concordando com V. Ex", concordaria V. Ex" comigo?
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Não.
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔAtão V. Ex" contraria o princípio.

En-

O SR CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Não.
O SR. CONSTITUINTESAMIR ACHÔA- Ora,
V.Ex"acha democrático submeter ao poder, então
V. Ex" tem que ser democrático por inteiro.
O SR. CONSmUINTE ULDURICO PINTO Mas temos coisas mars importantes, porque estão
morrendo milhões de pessoas de fome, de miséria. Quantos milhões de crianças morrem de fome, de miséria!
O SR. CONSTITUINTESAMIR ACHÔA- Mas
estamos de acordo Nisso há unanimidade. Já
disse isso no começo.
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO POIS é, mas por que não fazer a ordenação que
perrmta salvar essas pessoas da morte? Vai permitir que morram mais uns, que morram pobres ..
O SR. CONSTITUINTE SAMIR ACHÔA- Repetirei meu argumento. pela miséria que V. Ex"
diz existir, vamos abrir todas as cadeias, porque
a sociedade que os colocou lá tem que os libertar?
É o princípio que V. Ex" mantém?
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Isso é o que V Ex" está afirmando.
O SR. CONSmUINTE SAMIR ACHÔA- Não.
O SR. CONSmUINTE ULDURICO PINTO A liberdade..
O SR. PRESIDENTE (AéCIO Neves) - Solicito
que o Constituinte Samir Achôa prossiga em seu
pronunciamento.
O SR. CONSTITUINTESAMIR ACHÔA-Muito
obrigado, nobre Constituinte.

Vou terminar dizendo que defendo um plebiscito, não por cnmes definidos, mas por atos subsequentes aos crimes, à violência. Tenho certeza
absoluta de que isso coíbrria muitos atos de violência
Temos participado de casos, em São Paulo,
onde venfícamos a desnecessidade de determinadas mortes, porque, aparentemente, são sempre desnecessárias.
Para terminar, acho que o plebiscito é uma
oportunidade que temos de ouvir o povo, para
que ele, soberanamente, se mamfeste. Se querem
que ele se manifeste sobre a reforma agrária, sobre o aborto, que se mamfeste, também, sobre
a pena de morte
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a
palavra, pelo tempo de quinze minutos, o Constituinte MaurílIO Ferreira Lima.
O SR CONSmUINTE MAURÍUO FERREIRA
UMA- Sr. Presidente, Srs. Constrtuíntes, em Pernambuco, com o microfone aberto, tenho tido
a oportumdade de fazer inúmeros programas de
rádio sobre o problema da violência urbana e
da pena de morte
E com tristeza que constato que, se porventura
a nossa população urbana fosse consultada, através de um plebiscito, sobre a adoção da pena
de morte, eu não duvidaria de que essa população
urbana, traumatizada pela guerra civilque de fato
reina nas grandes e médias cidades do Brasil,
adotaria o prmcípio da pena de morte. Essa população urbana chega, inclusive, ao desvario de
aplaudir as ações ilegais e criminosas dos sindicatos da morte, vinculados aos aparelhos pohciais. Essa população urbana vê a árvore e não
vê a floresta; ela não consegue identificar, na ação
criminosa e ilegal dos smdicatos da morte, a pura
e SImples eliminação dos marginais e das quadrilhas que, muitas vezes, se recusam a dividir com
os aparelhos policiais o fruto da criminalidade.
Há poucos dias, no Rio de Janeiro, houve uma
operação de comando, que foi o ataque a um
hotel de luxo Ninguém desloca 28 pessoas, para
ocupar um prédio público - um hotel é praticamente um prédio público - em uma das zonas
centrais e em uma das avenidas mais movimentadas daquela cidade, sem um cérebro, sem uma
inteligência e sem uma logístIca.
Os argumentos em favor da adoção da pena
de morte têm um só sentido, qual seja, o de que
a pena de morte seria um elemento de dissuasão
do crime Ora, as estatísticas estão ai, inclusive
para negar este argumento, porque demonstra
o que ocorreu nos países que adotam a pena
de morte, como os Estados Umdos. Tomo conhecimento agora, pela imprensa mternacional, de
que nos Estados Unidos trinta e dois menores
estão esperando ser executados nas câmaras de
gás e nas cadeiras elétricas. Inclusive há um jovem
de quinze anos, que acabou de ser condenado
à cadeira elétrica, pelo assassinato de um professor. Não há uma relação de causa e efeito, entre
a adoção e a execução da pena de morte e a
diminuição da criminalidade. Não prevalece, a
meu ver, o argumento de que a introdução da
pena de morte em nosso País, serviria como um
freio e como um elemento de dissuasão ao crime.
O segundo aspecto a considerar é a diferença
qualitativa entre a cor e a classe da população
carcerária brasileira e a população brasileira como
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um todo Se qualquer sociólogo se der ao luxo
de visitar uma prisão brasileira, haverá de tirar
a conclusão de que somos um Pais essencialmente negro, porque a população carcerána brasileira é esmagadoramente negra. E não é negra
gratuitamente; é negra porque os negros são os
mais pobres; é negra porque os negros são os
mais discriminados e é negra porque os negros
representam o extrato inferior da sociedade.
Este é um País que tem uma elite dominante
muita rica, uma classe média favorecida e um
mar de pobreza. Mas, a população carcerária brasileira não contém nenhum rico. Não há nenhum
rico atrás das grades. Então, essa situação me
leva à conclusão de que a adoção da pena de
morte, no Brasil,sena uma providência que levaria
uma mjustiça maior às classes desfavorecidas,
porque duvido que alguém, neste País, acredite
que um cidadão rico, possuidor de privilégios e
bem nascido, possa vir, algum dia, a ser condenado à pena de morte, se ela vier a ser adotada
neste País.
.
Na minha infância, na minha CIdade do interior,
assisti a júris populares, onde o criminoso, que
ia ser julgado, descia do cavalo, no dia do julgamento, na porta do tribunal, do foro local; amarrava o cavalo na entrada do foro; sentava-se na
cadeira do réu, onde a polícia o esperava, e era
absolvido por unanimidade. O júri popular, nas
cidades interioranas é uma instituição de classe;
é composto pelos elementos mais intransigentes
da oligarquia local. Então, eu diria, a partir do
que constato dentro da sociedade brasileira, que
não tenho condições de me deixar fascinar por
uma resposta violenta à violência, que nos ameaça a todos.
Quantas vezes, em programa de rádio, os ouvintes, ao telefone aberto, me dizem: "Mas Dr.
Maurílio, se o seu filho for sequestrado, se a sua
filha - não tenho filha - "for amarrada, estuprada e assassinada, o senhor ainda continuará
a defender a não adoção da pena de morte, para
aqueles criminosos que infehcitaram a sua família"? Não desejo que isso aconteça a nenhum
dos meus familiares e nem a nenhum dos familiares de qualquer brasileiro. Mas espero, se algum
dia tiver a infelicidade de viver um quadro dessa
ordem, ter equilíbrio emocional para continuar
defendendo as posições que defendo.
Tenho receio de que, em um país de tantas
distorções sociais como o nosso, a pena de morte
venha a ser mais uma arma perigosa, nas mãos
das classes dominantes.
Lembro a época do nazismo, na qual toda uma
comunidade judia foi, depois de trucidada, transformada em sabão. Lembro-me, mclusive, de alguns momentos pitorescos e trágicos do meu
País. Quando começaram a ser feitos os transplantes de coração um pobre trabalhador rural,
que quase não podia andar, quando internado
num hospital ouviu um grupo de médicos, a gracejar, dizer: "A gente pode tirar, à noite, o coração
desse crioulo". Ele fugiu do hospital, porque ele
estava convicto de que poderia, realmente, ser
violentado naquilo que tinha de mais sagrado,
a sua integridade corporal, para que seu coração,
amanhã, pudesse bater no peito talvez de algum
burguês.
Por todas essas razões - e não só filosóficas,
porque acredito na possibilidade de recuperação
do homem, não só morais, que sempre defendi
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- não tenho condições de defender a adoção
da pena de morte no meu País. Isto, apesar de
compreender que a maioria da população urbana
brasileira, traumatizada pela violência, que, hoje,
não deixa ninguém seguro nem dentro, nem fora
de casa, possa vir a aplaudir a sua adoção.
Ouço o nobre Constituinte Farabulini Júnior.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Deputado Maurílio Ferreira Lima, cogitou V.
Ex' de estatísticas. Quanto ao mais, quem de nós,
nesta Casa, defende ou pretenderia defender o
genocídio praticado por um louco, por Adolf Hitler, a que V. Ex' se referiu? Quem de nós aqui
não defende a sofrida comumdade judia, perseguida naquele tempo, e que contmua a sê-lo atualmente? Embora muitos pensem o contrário, a
verdade é exatamente esta.
Também sabemos perfeitamente que o mundo
carcerário, msólito e denegridor da dignidade humana, constitui uma realidade no BraSIL Quem
não sabe que a superpopulação carcerária está
invadindo os quartéis em que haja detentos>
Quartel é a expressão cabíveL
Quero que V. Ex', com a inteligência que tem
- e é bom que possamos discutir assim, numa
doce tranquilidade - compreenda que este Deputado que lhe fala vem lá de São Paulo, da classe
operária. É com a classe operária que lidam, como V. Ex' acaba de dizer, aqueles malandros de
grande comunidade hipossuficiente da ultrapenferia paulistana. Lá, Deputado Maurílio Ferreira
Lima, temos os mocambos, os casebres, os cortiços e as favelas Ali assistimos à invasão brutal
do truculento, que quer invadir e invade Invade,
estupra e mata!
Na região dos jardms, onde existem corpos de
guarda, onde o bafejo econômico permite a manutenção de uma estrutura policial particular e
pessoal, não há tantas invasões. Mas, na periferia,
há Quando se consulta a população, esta reage
favoravelmente à pena capitaL Porque não vê outro caminho. Se o legislador encontrar outro caminho para intimidar o truculento invasor de casas,
que estupra e mata, que assalta e mata, que
seqüestra e mata, então, estaremos aqui para
aplaudir o fato.
Na verdade, nós os que defendemos esse ponto
de VIsta, o fazemos tão-somente em três casos,
não cogitando dos crimes de natureza política
Longe de nós, pois defendemos as liberdades
individuais, enquanto políticas - e até subversivas. Defendemos a guerra e a guerra de guerrilha. Por que não> Mas, quanto ao estuprador
consciente, que assalta, que rouba, que poderia
ir embora para sua casa com o produto do roubo
e não o faz, dando-se ao luxo de matar, uma
vez remcidente, não vejo como poderá V Ex', aí,
alegar erro judiciáno, nobre Deputado
Quanto às estatísticas, têm-nas V.Ex' dos casos
concretos, mostrando não ter havido diminuição
da cnmmahdade após ser imposta a pena capitaL
Não as tem, entretanto, após a retirada da pena
capitaL Aqui, no Brasil, sabe V Ex' - pois é do
nosso tempo - que havia pena capital para assaltos a bancos. Naquele tempo, assaltos a bancos
quase inexistiam. Retirada a pena capital da Lei
de Segurança Nacional em relação aos assaltos
a bancos, recrudesceu o montante desses assaltos. Hoje, não mais se assaltam os bancos. Assaltam-se as agências bancárias lá da periferia.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍLIO FERREIRA
LIMA - Deputado Farabulini Júnior, o que V.
Ex' diz apenas corrobora o que afirmei. Não há
a menor dúvida de que, se consultássemos a população, traumatizada pela violência com que
convive, seria ela capaz de manifestar posição
favorável à pena de morte. Não sou daqueles que
pautam sua conduta pelo axioma de que é melhor
acertar com o povo do que errar contra ele Não
há a menor dúvida de que a população mais pobre
é a mais traumatizada pela violência, porque é
justamente na vizinhança do pobre que moram
o marginal e o ladrão.
Quando V. Ex' fala de estupro, devo assinalar
que os maiores "estupradores" que conheci na
minha terra são os barões latifundiários e chefes
políticos da região. O coronel que mandou, durante 30 anos, na minha região, e que serviu,
inclusive, para mspirar um personagem cômico,
num programa nacional de televisão do Chico
Anísio, conhecido em todo o Brasil, tinham mais
de 50 filhos naturais, não com mulheres conquistadas pelo amor ou pela graça que ele portasse,
mas estuprando as filhas dos camponeses indefesos que estavam trabalhando para ele
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Não se pode aplicar contra ele a pena capital,
Deputado?
O SR. CONSTITUINTE MAURÍLIO FERREIRA
LIMA - Ao contrário, a sociedade aplicou-lhe todas as honrarias possíveis. Deu-lhe poder, mando
e impunidade. Nunca uma garotinha, que completasse 15 ou 16 anos, filha de um morador
seu, teria o privilégio de dormir virgem com seu
noivo ou com seu marido. Inclusive, os filhos dos
latifundiários, dos coronéis de minha região, íruciaram sua vida sexual estuprando as empregadas
domésticas, que trabalhavam no interior das suas
casas Não é, pois, estupro com um revólver, mas
com a arma mais VII: a arma do poder social
e econômico, da coação e, o que é muito pior,
da desmoralização, do esmagamento da dignidade humana. Porque o estupro, no caso, é muitas vezes conseguido com a conivência dos pais,
que, indefesos, em troca de migalhas, vendem
a honra e a dignidade de suas filhas púberes aos
latifundiários que com elas querem dormir.

a SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Mas ninguém está aqui para defender esses
canalhas. Estranho muito que esse tal barão tenha
permanecido VIVO, principalmente no Nordeste.
Isso não ocorre em São Paulo.
O SR. CONSTITUINTE MAURÍLIO FERREIRA
LIMA - Ora, por que não? Pergunto: quantas
vezes as mocmhas que vão solicitar emprego nos
departamentos de pessoal das grandes empresas,
em São Paulo, não são obrigadas a mercadejar
seus corpos para conseguir um emprego de salário mínimo? Isso é estupro!
O SR CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Concordo com V. Ex' Mas ninguém está defendendo tais canalhas.
O SR. CONSTITUINTE MAURÍLIO FERREIRA
LIMA - Não estou personalizando quem está defendendo.
Vou concluir, Sr. Presidente. Estou apenas
constatando que a sociedade na qual VIVemOS,
edificada em cima de privilégios, de preconceitos,
edificada em cima da discriminação da maioria
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da nossa população, é a mesma sociedade que,
com a cumplicidade de todos nós, que fazemos
parte dela, sem que precisemos, para isso, abrir
a boca para defendê-Ia, absolve aqueles que estupram as filhas dos pobres, que absolve, agora
mesmo, em Alagoas, um Cidadão da alta sociedade que acabou de assassinar a sua mulher.
Ele foi tranqüilamente para a funerána, comprou
um caixão, depois foi para a casa do advogado,
contratou-o, e agora está lá, esgravatando os dentes. Então, por todas essas razões, Deputado Farabulini Júnior, não tenho condições de defender
a adoção da pena de morte em meu País, porque
ela seria mais um estigma em cima de uma divisão social tremendamente injusta, que marginalizaa maioria da nossa população. Muitoobrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Com
a palavra o Senador Constitumte Aluizio Bezerra.
O SR. CONSTITUINTEALUÍZIO BEZERRASr. Presidente, Srs. Constituintes, realmente, tratase de uma questão da mais alta Importância. Mas
vejo que se procura dar ênfase a uma bipolaridade
da pena de morte. Entendo que, como já se observava antes, temos tido ensinamentos, por parte
de todos os tratadistas, com relação ao problema
da pena de morte, quando abordam essa questão
do ponto de vista técnico-juridico, ou seja, a pena
como um mstrumento dirigido a intimidar a conduta do individuo na sociedade, de uma maneira
um pouco abstrata do processo social. Parecenos, em termos de exemplo, que foi já muito
bem abordado aqui o tema e com muita competência, pelos vários constituintes que me antecederam. De um lado, alguns a favor, de outro lado,
alguns contra a pena de morte. A nossa preocupação, nesta Constituinte, é preservar o bem jurídico social mais relevante na sociedade. A preservação desse bem jurídico social pode ser feita
através da Constituinte. Vamos preservá-lo, mas
de que maneira? Estamos voltados para a preocupação de conter a conduta cnmínosa, em caso
de crime de estupro seguido de morte, de crimes
de furto seguidos de morte, latrocínio e outros
de igual violência. Estamos falando da pena de
morte como remédio para conter conduta criminosa de tamanha violência.
Garo que isso nos preocupa. É uma questão realmente dolorosa na sociedade. Temos que aplicar
penas severas nesses casos. Mas aí não pode
estar a única preocupação do Constituinte. Ele
deve, sim, preocupar-se em remover, sobretudo,
as causas que permitem que haja o celeiro constante gerador de criminosos e de tantos quantos
sejam passíveis de sofrer uma pena capital. Continua ai a sociedade geradora, fornecedora desses
criminosos.
Não precisamos ir muito longe. Temos exemplos na sociedade da maior potência econômica,
militar e tecnológica do mundo, que são os Estados Unidos. As estatísticas estão mostrando que
lá é onde a questão do estupro se mede em minutos. Lá isso ocorre de minuto em minuto. Lá tambêm os cnmes violentos e os assaltos seguidos
de morte têm enorme incidência. Nos Estados
onde foi aplicada a pena de morte para punir
esses delitos, a estatística revela que não diminuiu
a criminalidade nem esse tipo de crime.
Então, hoje, ao discutir essa questão do remédio necessário para remover a consequência de

Junho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

um comportamento social criminoso, eu perguntaria: Com essa violência seria eficaz?
Creio ser algo preocupante para todos nós. Vamos tratar de aplicar uma pena severa. Mas a
questão é se a pena capital é a resposta a essa
violência. Sabemos que justamente é nessa mesma sociedade que milhares de pessoas morrem
imaturamente.
Como se dizia há pouco, no Nordeste brasileiro
somos vice-campeões da mortalidade infantil na
América Latina. Estamos colocados logo depois
do Haiti. Somos um País com um imenso potencial, com muitas riquezas materiais. Mas morrem
aqui mais pessoas - vimos a estatística -, sobretudo crianças de zero a quatro anos, no Nordeste,
do que na guerra Irã - fraque.
É a guerra da injustiça social. É a falta de salário.
É o pai desempregado São, enfim, mais de quarenta milhões de pessoas que não participam do
processo produtivo, que são marginalizados.
Então, neste instante, defendemos o direito do
cidadão à Justiça, à defesa, à segurança, ao alimento, à moradia, à cultura, à ciência, à técnica,
ao lazer. Defendemos esses direitos para todo
e qualquer cidadão. Defendemos o direito do cidadão à saúde, do momento em que nasce até
o momento em que morre. O que está ocorrendo
é que ele nasce no momento em que morre.
Então, esse conjunto de injustiças sociais vai
produzindo, na sociedade, segmentos que constituem verdadeiros celeiros de marginais
Há um exemplo famoso, o caso Sacco e Vanzetti. Quem não conhece o exemplo de Sacco
e Vanzetti, aqueles dois imigrantes italianos que
foram para os Estados Unidos? Eu assisti ao filme,
há alguns anos, na França. Sacco e Vanzettiforam
dois imigrantes italianos que chegaram aos Estados Unidos Vejam o que ocorreu contra esses
dois imigrantes, por serem sindicalistas e por
defenderem os direitos da classe trabalhadora.
Contra eles o Governo norte-americano, através
da sua Administração, montou um crime pelo
qual os responsabilizaram, e eles forma condenados à pena de morte.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Permite-me um aparte, Senador?
O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO BEZERRA Um filme sobre o assunto passou recentemente
Foram condenados à pena capital, Seus descendentes foram mostrados na televisão, ao mesmo
tempo em que se filmava a cena do crime, da
população que se manifestava nas ruas, em Paris
e Nova Iorque. Em fotos recentes, vimos a manifestação dos parentes; assistimos à comparação
com uma passagem histórica de mais de 70 anos;
vimos como se tramou o crime pelo aparato administrativo do Governo norte-americano, que hoje reconhece que, os incriminou. E a polícia aplicou a pena capital. E a aphcou contra simples
sindicalistas. Aplicou-se a pena capital para punilos e enquadrá-los na legislação da pena de morte.
Todo mundo conhece esta caso E não tiveram
mais chance, porque, quando se reconheceu o
erro, eles já haviam sido eliminados.
Outro exemplo é o caso Naves, ocorrido em
Minas Gerais, que, no entanto, pôde ser recomposto, embora com muitos prejuízos, porque não
tinha havido aplicação da pena capital.
Entendo - estou no final dessa minha exposição - que não podemos polarizar a questão,
. ou seja, sermos contra ou a favor da pena de

morte. Temos que atacar o problema central e
aplicar pena severa para esses casos, mas temos
que ir no bojo, nas causas geradoras do crime.
E essas causas geradoras são sociais e - por
que não dizer? - políticas também. Então, antes
de aplicarmos a pena capital, parece-me que devemos corrigir as injustiças sociais.
Concordo mcom o Governo, quando diz: "Temos a obrigação de dar educação", "o ensino
é obrigatório em todo o País". Mas não se criam
condições para que todos possam ir às escolas,
para que todas as crianças possam estudar!
Vêem-se os pais margmalizados, sem emprego...
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Permita-me um aparte, Sr. Consbtuinte.
O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO BEZERRALega darei o aparte ao nobre Constituinte FarabuliniJúmor As crianças abandonadas são, antes
de tudo, uma decorrência de pais desempregados, que não têm acesso a emprego, que não
têm acesso, portanto, ao elemento produtivo para
ter uma moradia, para se alimentar, para prover
a educação de seu filho,que, assim, fica margmalizado do processo cultural da sociedade. A crinaça não tem acesso a esse bem público, não tem
acesso à cultura, à ciência, à técnica, à arte. Porque isso é privilégioapenas das minorias de nosso
País, daqueles poucos que detêm os meios de
produção. A larga maioria da população é marginahzada de tudo isso.
Então, muitas dessas distorções criam esse celeiro extraordinário, gerador do crime, que é a
injustiça social, a revolta contra esse quadro. É
um rompimento com a sociedade, não para construí-Ia, mas é um rompimento com a sociedade
para enfrentá-Ia. Vêem-se anúnicos de carros do
último tipo, vêem-se mansões, apartamentos nos
lugares de maior conforte neste País, mas encontramos individuos morando em barracos, filhos
com pais desempregados, sem acesso à educação, sem acesso a nada, e além do mais, doentes.
É a sociedade das diferentes estratificações sociais. E a televisão e o rádio divulgam o acesso
ao lazer, a todos esses benefícios sociais para
uma minoria. Do outro lado está o setor desempregado, que não tem o que comer naquele dia.
Então, parece-me, que antes de aplicarmos a pena capital - devemos aplicar penas severas para
certos cnmes - precisamos, no nosso trabalho
de Constituintes, corrigir as injustiças sociais. Temos de oferecer a democracia concreta. Direito
do cidadão ao trabalho, direito à moradia, direito
ao alimento, direito à cultura, direito à ciência,
à técnica, às artes, direito ao lazer, direito à assistência médico-previdenciária, do momento em
que nasce ao momento em que morre.
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Solicito
ao nobre Constituinte AluízioBezerra que conclua
sua oração, porque seu tempo está esgotado.
O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO BEZERRA Parece-me que são poucos os setores marginais
para se aplicar penas severas.
Tem o aparte o nobre Constituinte Farabulini
Júnior.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Nobre Constituinte, estranho muito V. Ex" Claro, a erudição é importante, a platéia é ótima,
os Anais do Congresso vão consagrar os discursos de V. Ex'" Mas V. Ex" falam dos Estados Uni-
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dos, da Europa, da Oceania. O fato é que devemos
nos jungir ao problema brasileiro. Estamos fazendo aqui estudos de problemas brasileiros para
poder solucionar nossas questões, nossos problemas.
O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO BEZERRA É um problema brasileiro mesmo, nobre Constituinte Farabulini Júnior. Eu disse que no Nordeste
se mata mais do que na guerra Irã-Iraque. É aqui
no Brasil mesmo, é no Nordeste brastleíro, onde
se mata mais do que na mais violenta guerra
que hoje existe. É sobre a situação brasileira que
nós falamos.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- V. Ex' é brilhante. Mas veja, o problema está
aqui bem reduzido. AAssembléia Nacional Constitumte brasileira, no caso, vai proteger a sociedade brasileira acuada, desprotegida, à margem
de qualquer defesa, pressionada por bandidos.
E os mecanismos do Poder Público não chegaram a tanto, para elírmnar, do seio desta sociedade
que trabalha, que moureja, esses trabalhadores
a que V. Ex" se refere, e que todos nós defendemos. Não é privilégio de ninguém, nesta Casa,
defender as classes humildes e mais pobres. Não
é privilégio de ninguém. Todos nós os defendemos aqui. E, por sinal, muitos de nós fazemos
parte desta classe hipossuficiente. Gostaria de saber de V. Ex", Sr. Constituinte, como vai V. Ex"
voltar a sua terra, de onde V. Ex' veio votado,
e dizer que não conseguiu, na Assembléia Nacional Consbtumte, nenhum recurso, nada, capaz de
atemorizar o bandido. O bandido está à solta.
Nós aqui, legisladores, não conseguimos atemorizar o bandidaço. E não é pela pena de morte.
Também não me apercebo da possibilidade de
alcançar os latrocidas para a prisão perpétua. Ficarão à solta nas ruas, ofendendo nossas famílias,
assaltando a mão armada, estuprando e matando.
E repito, que não é nos jardins da Cidade de onde
venho, São Paulo, é na periferia. Estou defendendo uma classe social pobre, ofendida por todos os modelos a que V. Ex" se refere; hipossuficiente, desnutrida, que não tem habitação, não
tem escolas para estudar, nada. E além de não
ter nada disso, o Congresso Nacional, ao menos
desde que aqui cheguei, não conseguiu fazer coisa alguma para permitir-lhe viver,e nem os bandldaços vamos tirar das ruas Vão ficar com todos
esses gravames, fora os bandidos que, na verdade, não podemos eliminar.
O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO BEZERRA Nobre Constituinte Farabulini Júnior, não podemos ficar na bipolarização: se somos contra ou
a favor da pena de morte. Devemos atacar o problema de imediato, com uma posição severa. É
claro que temos que nos deter na questão Imediata mas não pensar que, com a pena capital,
vamos atemorizar o bandido.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Experimentemos, Sr. Constituinte. Façamos
a experiência. Temos que promover a experiência
de Implantar a pena de morte. Será que isso não
corresponderá a um direito do legislador? E o
povo está exigindo. É um direito.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO BEZERRA O nobre em V. Ex' é a preocupação, que é a
de todos nós, de eliminar crimes dessa ordem.
Mas muitas vezes resolver uma questão e nos
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apoiamos no lugar errado. Para resolver essa
questão, que é preocupação de todos nós, surge
uma bipolarização dentro da Comissão.
O SR. CONSmUINTE FARABULINI JÚNIOR
-Após o discurso do Deputado Maurílio Ferreira
Uma, fiquei mais preocupado. S. Ex' nos informa
que, no Nordeste, ainda hoje, há coronéis, coronéis vivos, que estupram e saem ilesos e ninguém
os denuncia.
O SR. CONSmUINTE ALUíZIO BEZERRAOcorre em São Páulo também, acho.
O SR. CONSmUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Não estou sempre atento ao que é dito ao
microfone nesta Casa. E também não tenho muito tempo para pesquisar. Mas sei que, se algum
Deputado lá do Rio Grande do Norte, ou de Pernambuco aqui chega, e denuncia o coronelato
escravízador que há no Nordeste, os donos de
fazendas que subjugam donzelas, não vejo nenhum Deputado do Nordeste se manifestar... Camões cantaria em versos: "Oh! tu que tens de
humano, o gesto e o peíto.," "Se de humano
é matar uma donzela, fraca e sem força, porque
o seu coração soube vencê-Ia, a estas criancinhas
tens respeito." Já Camões cantava assim. Mas
até agora não ouvi nenhum Deputado do Nordeste, mencionar esses coronéis.
Felizmente, o projeto da pena de morte está
aqui. Pelo menos, tomamos conhecimento da
sem-vergonhice desses coronéis, desse coronelato. Quem sabe, Deputado, se esses coronéis
não fizeram também a campanha de muitos dos
Constituintes que aqui se encontram?
O SR. CONSmUINTE ALUfZlO BEZERRANobre Deputado, creio que isso aí não é nenhuma
novidade, mesmo porque, nesta Constituinte, todos os setores da sociedade estão aqui representados. Por que não estariam os coronéis também?
O SR. CONSmUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Em São Paulo não há esse coronelato. O proletariado está firme.
O SR. CONSTITUINTE ALUfZIO BEZERRAEntão, nesse sentido, resta saber que bandeira
eles estão defendendo aqui. Nós teremos que
ater-nos à luta em defesa da solução dos problemas sociais da larga maioria do povo brasileiro.
E, nesse caso, garanto que os "coronéis" não
estariam a favor da reforma agrária. Nós defendemos a reforma agrária com forma de solucionar
problemas.
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Eu queria, mais uma vez, alertar o Constituinte Aluízio
Bezerra para o fato de que o seu tempo está
esgotado.
O SR. CONSmUlNTE ALUfZlO BEZERRA-

Só para concluir, Sr. Presidente, eu diria que a
reforma agrária é uma forma de incorporar, no
processo produtivo, mais
40 milhões de pessoas, com a produção de alimentos baratos, para
suprir uma população que está morrendo de fome.
Há estatísticas sobre mortalidade infantil. Médicos estudiosos de tais questões, como o nosso
ex-Deputado, que foi Presidente da Comissão de
Saúde desta Casa, hoje Senador Francisco Rollemberg - trabalhamos juntos, naquela Comissão - trataram dessa questão da mortalidade
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infantil em nosso País. Trata-se de uma constatação estatística: em nosso País, há um grande
número de mortes de crianças de zero a quatro
anos de idade, e o fator principal é a desnutrição.
Nesse assunto somos vice-campeões - ou campeões. Encostamos no Haiti. Isso é vergonhoso.
Se temos terras tão férteis, se temos máquinas
tão potentes, se temos mais de 40 milhões de
pessoas desempregadas neste País, a reforma
agrária como mudança de um processo social
é fundamental para a solução de um dos nossos
principais problemas, a eliminação das injustiças
sociais.
Dizem que cabeça desocupada é oficina do
diabo. Daí por que, nobre Deputado Farabuhru
Júnior, não estamos contra a sua posição de proteger a sociedade. Nós também queremos protegê-Ia.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Eu não quero privilégios V. EX" é um Senador,
defenda a sociedade...
O SR. CONSmUINTE ALUfZIO BEZERRAMas queremos protegê-Ia, mais profundamente,
não superficialmente. Queremos responder a fundo à questão, eliminando a causa geradora desse
resultado que todos repudiamos.
Portanto, trouxe aqui juntamente com outros
companheiros, alguns argumentos. Achamos que
devemos aplicar penas severas, duras, não somente para esses crimes, mas para os de colarinho branco também. E atacar fundo os grandes
problemas sociais, como dizíamos há pouco, numa luta por uma sociedade justa, por uma reforma agrária, para que todos tenham direito a moradia, emprego, alimentação, educação e saúde,
eliminando as injustiças geradoras dos problemas
que V. Ex' combate e que queremos também
combater e eliminar.
Teremos que nos apoiar nos lugares certos,
atacando os problemas não apenas no corolário,
mas nos pontos que pesam, que decidem, que
determinam o curso dos acontecimentos históricos e sociais e não ficar apenas na periferia.
É a minha contribuição neste debate onde participaram tantos ilustres companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Tem
agora a palavra, por 15 minutos, o nobre Constituinte U1durico Pinto.
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO SI"" e Srs. Constituintes, não vou usar os 15 minutos que me foram outorgados pelo Sr Presidente,
tendo em vista que o tempo que nos resta é pouco.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a guerra civil
da sobrevivência foi aqui colocada brilhantemente
por um companheiro nosso. Milhões de crianças
são assassinadas, milhões de brasileiros são assassinados pela fome, pela miséria, pelo abandono, pelo desemprego, pelos baixos salários. A
ímpunídade, a injustiça, grassa entre nós e juízes
corruptos inventam tribunais de fantasia.
A pena de morte, brilhantemente defendida pelo ilustre Deputado Farabulini Júnior, soma-se à
outra, à pena de morte pela miséria, pela fome.
Essa pena de morte será aplicada somente em
relação aos pobres. E todo mundo sabe disso,
porque nem para a cadeia vão os ricos, quanto
mais imaginar-se que estarão sujeitos à pena de
morte!
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Sr. Presidente, queremos alertar os ilustres
Constituintes que estão defendendo :. pena de
morte: que S. Ex'" tenham cuidado com as ironias
do destino, pois GuiUotin, o inventor da guilhotina,
durante a Revolução Francesa, por ela teve sua
cabeça cortada.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Permite-me V. Ex' um aparte?
No caso concreto, qualquer Constituinte que
venha a estuprar, matar e roubar, a ela estará
sujeito.
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO -

V. EX" tem trauma de estupro!
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- A guilhotma atingiu a muitos na França. Se
um de nós, aqui, praticar qualquer delito desse
tipo, na verdade estaremos suíertos à pena capital.
Ou V. Ex' está temendo a pena capital por motivos
pessoais? Não acredito que tema. V. Ex' falou
de mim, agora, dizendo que quero a pena de
morte para os pobres. Eu a quero para os estupradores!
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO -

V. EX" não apresentou nenhum projeto contra os
"coronéis" estupradores de São Paulo, que V. EX"
mencionou antes. Eu, Deputado nordestino, digo
que os "coronéis" não são apenas do Nordeste,
mas os de São Paulo, que discriminam funcionárias.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Com licença, nobre Constituinte, quem falou
dos coronéis não fui, eu, mas o Constituinte Maurílio Ferreira Lima. Quanto a mim, quero dizer,
Sr. Constituinte, que quando fui a Recife e a Olinda
procurei dos produtores de caroço de algodão,
para protegê-los da sanha da Anderson Clayton
e da Sarnbra, que os subjugam. Fui lá apenas
para defendê-los, Apresento um projeto que quer
alcançar tão-somente estupradores. Não sei por
que- V. Ex" estranham. Queremos alcançar somente aqueles que estupram e matam.
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO -

V. EX" repete sempre estupro. Pergunto: é trauma
que V. Ex' tem?
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Talvez V. Ex' não sofra trauma algum se alguém
da sua familia for estuprado na presença de V.
Ex" Já vejo que não. V. Ex' é insensível até a
ISSO. Em todo caso, não quero ofender ninguém.
Mas, como V. EX" teima em citar meu nome, dizendo que trago aqui a pena capital para pobre, digolhe que quero trazê-la para estupradores. Não sei
por que V. Ex' fala de coronéis de São Paulo.
Não fui eu quem mencionou este assunto, mas
o Constituinte Maurílio Ferreira Uma Eu disse
que em São Paulo não há coronelato; há, sim,
o proletariado VIgilante que quer a pena de morte.
O SR. CONSmUINTE ULDURICO PINTO V. Ex' sabe que os coronéis de São Paulo são
em número bem maior do que os do Nordeste
e que as filhas dos trabalhadores que procuram
emprego...
O SR. CONSmUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Nem sei se há coronéis no Nordeste. Quem
disse isto foi o Constituinte Maurílio Ferreira Lima.
Até estranhei e fiquei estupefato Ainda os há em
pleno século XX, quase XXl, e V. Ex", represen-

Junho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

tantes dessa região não denunciam o fato aqui?
Fiquei estupefato. Lá em São Paulo não os há.
Se os houvesse, eu denunciaria.

o SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Em São Paulo, V. Ex' sabe, a quantidade de estupros é bem maior que no Nordeste, devido ao
aumento da população e ao número de filhas
de operários que procuram emprego junto aos
grandes empresários. V. Ex' tem conhecimento
da tortura e dos absurdos desta sociedade cheia
de preconceitos e de privilégios.
O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- V. Ex' quer saber quantos nordestinos e nortistas temos em São Paulo? Quatro milhões, graças
a Deus! Só na periferia de São Paulo, e eles sofrem
o vilipêndio da sanha desses assassinos, porque
são insuficientes. Estão lá sofrendo.
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Eles estão sofrendo muito mais pela fome, pela
miséria, pelo desrespeito aos direitos humanos
e aos direitos dos cidadãos. Sr. Presidente, Srs.
Constituintes reafirmamos que, em vez de fazer
plebiscito para a pena de morte, insistimos em
plebiscito para uma forma mais radical de reforma
agrária e para estabelecer a duração do mandato
do Presidente da República, se o Palácio do Planalto tiver coragem para isso.
O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Não é necessário plebiscito para o mandato,
nobre Constituinte. São quatro anos. Decidamos
agora. Para que plebiscito? São quatro anos para
o Presidente Sarney. Por que não? Cumpra-se
o compromisso histórico!
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Até agora esta é a única posiçêo soblre a qual
concordo com V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Nobre Constituinte, fizparte da Aliança Democrática, percorri este País de norte a sul, cantei
as glórias da derrubada da Velha República, fiz
parte da entranha daqueles que derrubaram Paulo
Salim Maluf e todos os corruptos como Delfim
Netto e outros Quanto ao mandato, o fato é que
são quatro anos, sim. Para que consultar a opmíão
pública? Nem um minuto a mais.
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Concordo com V. Ex' em que devem ser quatro
anos, mas plebiscito é um método democrático
em que o povo pode ser ouvido. Quanto à pena
de morte, temos de lembrar que há milhares de
brasileiros que estão sendo assassinados pela pena de morte da miséria e da fome.
O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Concordo com a reforma agrária. Há rmnto
tempo, lá em Valparaíso, São Paulo, os grandes
propnetários de terras levavam contra mim o capim colonião e dizendo, calma aí, Deputado, apenas porque eu atacava e ainda ataco os latifundiários. Por que não? Isso não tem nada a ver
com a defesa que faço da pena capital.
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Então contamos com o voto de V. Ex' para aprovar
projeto de reforma agrária que defenda os interesses dos trabalhadores rurais?
O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Mas é claro! Quero que V. Ex' saiba que conta
comigo na defesa intransigente deste assunto.

Mas há que se ver pontos fundamentais como
a questão do minério, etc.
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Foi muito importante ouvir isto de V. EX' Queríamos colocar a falha humana que pode haver em
qualquer crime e em qualquer julgamento e que
pode ser repetida várias vezes. Sabemos dos tribunais de fantasia, dos juízes corruptos que há pejo
mundo afora; das armações, como o caso que
o companheiro Aluízio Bezerra citou. Também
foi mencionado anteriormente, o caso dos Irmãos
Naves, e um só caso basta para invalidar a instituição da pena de morte. Aconselhando a todos
os que deram início a esse trabalho de articulação,
visando a aprovação da pena de morte, lembramos que, nesta Constituição, não podemos criar'
mais uma guilhotina, sob pena de estarmos sendo
cúmplices em mais uma forma de assassinar o
pobre em mais uma discriminação numa sociedade toda complicada.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- V. EX' está chamando os pobres de estupradores. é uma ofensa aos pobres e eu não aceito.
O SR. CONSmUINTE ULDURICO PINTO Não é verdade. V Ex' repete a palavra estupro
a toda hora. Aconselho V. Ex' a fazer análise com
um psicólogo. Freud explica muito essa obsessão
de V. Ex' por estupro. Se V. Ex' não se importar,
aconselho-o a fazer isto. Sou médico, mas não
estou falando como tal e, sim, como político.
Freud explica muito bem, repito, a obsessão de
certos Constituintes por estupro.
O SR. CONSmUINTE FARABULINI JÚNIOR
- V. Ex' é insensível ao estupro.
O SR. CONSmUINTE ULDURICO PINTO Não sou insensível ao estupro. Estou aconselhandoV. Ex·...
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- V. Ex' assiste a um estupro sem se molestar.
Se V. Ex' fosse médico-legista poderia até comer
uma feijoada sobre um cadáver. Mas, V. EX' não
é médico-legista.
O SR. CONSTITUINTE ULDURICO PINTO Cedo a feijoada a V. EX'
Sr. Presidente, concluímos o raciocínio. A pena
de morte não deve ser aprovada, sob pena de
criarmos mais uma guIlhotina. Inclusive avisamos
aos companheiros que, quem quiser se aventurar
a ser um Robespierre da vida, a ser o último atingido pela pena de morte, podendo ser até inocente, manifeste-se a favor de uma coisa dessas.

Sábado 27

19

contrá-Io nesta Comissão ou na Constituinte. Seria o mesmo que imaginar já de início, tratar-se
de uma Constituinte abertamente manipulada,
que não representa os anseios da sociedade brasileira. Sua representação seria diferente daquilo
que queremos.
Nobre Constituinte Farabulini Júnior, gostaria
de levantar algumas questões para V. Ex', de forma muito aberta e sem nenhuma atitude preconceituosa.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Ouço V. Ex' com muito prazer e com muito
respeito.
A SRA. CONSTITUINTE ÚDICE DA MATA Muito obrigada.
Primeiro, como mulher, quando V. EX' trata de
uma questão que nos diz respeito muito de perto,
qual seja o estupro.
Nós, mulheres, convivemos bastante com esta
questão. Temos amigas e companheiras de estudo e de luta, estupradas. Eu, particularmente, tenho amigas que, sei, passaram por essa situação.
No entanto, não reduzimos a violência maior que
a sociedade nos impõe, embora consideremos
o estupro muito grave.
A mulher brasileira é VIolentadade formas muito sutis pela sociedade. Aliás, declarações de que
a mulher pode evitar o estupro - como já ouvimos nessa Constituinte - nos violentam muito
mais do que o estupro propriamente dito, porque
partem de uma concepção completamente atrasada, conservadora, segundo a qual, a mulher
coonesta com o estupro, participa dele e, em certa
medida, gosta de ser estuprada. No fundo, e não me refiro ao que V. Ex' disse - aqueles que
se expressaram publicamente, Inclusive pelos órgãosae imprensa, afirmando que a mulher pode
evitar o estupro, o fazem para esconder seus reais
pensamentos. A afirmação de que é científicamente provado que a mulher pode e tem como
evitar o estupro é infame, diante da condição feminina.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- Concordo com V. EX'É uma infâmia.

A SR' CONSTITUINTE ÚDICE DA MATASr Presidente, esta Comissão tem uma grande
finalidade: trazer ao debate questões, as mais polêmicas, da sociedade brasileira e, mesmo, do
mundo inteiro, Hoje, pela manhã, discutimos o
tema homossexualismo, ou pelo menos inventou-se essa questão para discussão, debatemos
o aborto, também de certa forma manobrado,
inventado e sonhado.

A SRA. CONsmUINTE ÚDICE DA MATA Acho, portanto, a questão do estupro muito grave
e traumatizante para a mulher que por ele passa,
para seus familiares e para aqueles que convivem
com esta realidade. Vivemos, porém numa sociedade violenta. A violência é um traço da sociedade
moderna, dos grandes centros populacionais.
Ainda não conseguimos resolver essa questão e
acredito, sinceramente, que ela não se resolverá
pelo caminho da pena de morte.
Acompanhando o raciocínio do Constituinte
Samir Achôa que falou algum tempo, não podemos admitir que vivemos numa sociedade de vítimas e concluir, portanto, que devemos garantir
a impunidade para todas essas vítimas. Também
concordo. Não se trata disso. Trata-se de se estabelecer regras na sociedade que possam garantir
ao seu conjunto a segurança de vida, a estabilidade emocional, a fim de que possamos encontrar um caminho de otimização da vida social
e assim por diante.

Essas questões são polêmicas, porque são
complexas. Portanto, não se consegue chegar a
um consenso de forma muito rápida no seio da
sociedade. E se não se encontra esse consenso
no seio da sociedade, seria muito estranho, en-

Mas, veja bem, afirmava S. EX' que era preciso
coibir, agir coercitivamente sobre a sociedade para levá-Ia a ter um comportamento de coexistência pacífica entre os seres E conclui definindo-se pela pena de morte

O SR. PRESIDENTE (Aércio Neves) - Concedo a palavra, pelo prazo de quinze minutos,
à nobre Constituinte Lídice da Mata.
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Ora, vivemos numa sociedade caracterizada
pela violência no campo e nos grandes centros.
Na sua cidade, São Paulo, V. Ex' convive com
um sistema previdenciáno extremamente violento. Se concluímos que a penalidade que a lei
impõe aos marginais deve ter a finalidade de recuperá-Ia para a vida social, vamos convir que no
Brasil isso não existe. O marginal que VIVe no
sistema penitenciário brasileiro torna-se mais
margmal, mais violento e irrecuperável para a sociedade.
Portanto, a questão brasileira não é penalizar
mais o sistema penitenciário, nem imputar penas
maiores ou menores ao cidadão que comete o
crime, mas estabelecer efetivamente uma forma
capaz de recuperar esse cidadão para a vida e
o convivio social. Não conseguimos ainda encontrar o veio dessa questão na sociedade brasileira.
Acredito, mclusíve, que V. Ex", ao apresentar a
questão da pena de morte, não o faça com nenhuma posição...
-

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
Concede-me V. Ex" um aparte?

A SRA. CONSTITUINTE ÚDICE DA MATAPois não.
O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
- V. Ex', além de brilhante é uma Parlamentar
educada Isto é fundamental para o debate.
Quando apresentei o projeto instituindo a pena
de morte - no mício da legislatura passada consegui alguns resultados. E por quê? Porque
enquanto um Deputado do Congresso Nacional
apresentava a proposta, eram instados todos os
governantes a falar. Para isso, a imprensa colaborou demais. Colocaram o microfone nos lábios
do Governador do Estado de São Paulo: "O Deputado quer a pena de morte. O que acha V. Ex'
da pena de morte"? Logo respondia o Governador: "Não, isso não pode." "Se não pode isto,
o que pode, Governador?" E assim o debate foi
iniciado. V. Ex" deve ter tido notícia disso no seu
Estado, ou no seu setor.
A simples apresentação do projeto, há 3 anos,
resultou em debates tais que o próprio Presidente
da República avocou a solução da violência urbana; convocou ministros de Estado para cuidar
da segurança, estabeleceu medidas Eu próprio
apresentei outros projetos além deste, não cominando pena capital, absolutamente, mas fortalecendo a estrutura social brasileira. Cada qual apresentou seus projetos. E o Governo passou a ser
pressionado.
Vejaa importãncia de um projeto. Se não fosse
o projeto, por acaso estaríamos aqui discutindo
essa matéria, como bem disse V. Ex", no início
da discussão que promove com habilidade e
grande critério?
Parabéns a V. Ex" por dizer que, se não fosse
o projeto, não estaríamos discutindo a matéria.
Ainda mais que ele veio à luz exatamente para
que nos conscientizemos das dificuldades nacionais.
A SR' LÍDICE DA MATA - Não tiro nenhum
mérito do projeto que apresenta questões polêmicas. Proposições como esta devem ser apresentadas para discussão, a fim de que possamos
concluir pelo melhor caminho para a sociedade
brasileira.
Portanto, gostaria de salientar a V. Ex' que entendi, quando os companheiros se referiram à

pena de morte no Brasil, que ela será para pobres
Não porque concluam que só existam estupradores pobres ou que apenas estes possam praticar esse ato, mas porque a sociedade de classes
neste País é tão desigual, tão concentradora do
poder em alguns segmentos de classes sociais,
que consegue transformar a justiça numa justiça
para pobres e não para ricos Os estupradores
ricos conhecidos e reconhecidos publicamente,
cujos crimes hediondos foram publicados pela
imprensa, refugiaram-se, saíram do País, foram
acobertados pelo poder econômico de seus pais.
Portanto, a justiça, neste País, existe para os
pobres. Sou de um Estado onde a população
negra é muito destacada em algumas áreas predominantes, como por exemplo, Salvador, por
onde me elegi, onde 72% da população se constituem de negros. Há um ano, quando ainda era
Líder do PMDB na Câmara Mumcipal, houve um
caso que estarreceu a cidade de Salvador. Um
vendedor de caldo de cana fOI confundido com
um marginal. Levado preso à delegacia de polícia,
foi torturado, tendo, como conseqüência, sua perna amputada. Tudo isso, porque era negro, porque negro é marginal. É a concepção existente
na justiça brasileira, mesmo numa cidade de população predominantemente negra. Mais tarde,
15 dias depois, um outro negro, estudante de
Comunicação na mesma universidade onde eu
cursava, também foi espancado e preso, confundido com um marginal que passava pela rua.
Em um país - estamos discutindo o caso brasileiro e não de outros países - onde existe esta
característica de justiça, onde a sociedade se organiza desta forma, não é incomum que possam
ocorrer injustiças e condenações graves e não
poderemos vira corngir o erro cometido. AJustiça
neste País, até hoje, jamais funcionou para os
ricos.
E é por isso que V. Ex' combate, de forma
correta, a permanência, a existência de coronéis
no interior do Estado ou mesmo próximo às capitais, no Nordeste, que possam ter o comportamento aqui destacado pelo Constituinte Maurílio
Ferreira Uma, e continuar impunes. Não se trata,
às vezes, de provocação, mas a honra dessas mulheres não pode ser lavada pelos homens machões do Nordeste brasileiro, nem pelos machões
dessa região, porque lá, a dominação, o poder
que se expressa pelos coronéis latifundiários, é
muito mais atrasado e violento do que o poder
da burguesia sobre o operariado.
A existência dessa situação nessas regiões dominadas pelo poder do latifúndio, sem dúvida alguma, é uma das formas maiores de violência
que existe neste País.
É interessante, mas podemos concluir que lembrando um pouco o programa do Jô Soares,
em que tudo o que se discutia virava samba nesta Comissão e em diversas outras tudo o que
se discute vira reforma agrária. Pela manhã, tivemos discussão sobre o homossexualismo e o
aborto. Vez por outra, caía-se na reforma agrária,
porque, sem dúvida alguma, esta é uma questão
latente na vida nacional. São quinhentos anos e
ainda não conseguimos romper com essa situação de dominação excessiva de terras nas mãos
de poucos.
Na Constituinte trava-se uma luta intestma, ferrenha, para que possamos viabilizaras mudanças
Portanto, com relação a esta questão - este é
um câncer existente na sociedade brasileira -
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ou consequunos atacá-lo e pôr o dedo nesta ferida, ou iremos permanecer com o incentivo da
violêncra, no campo e nas cidades, de nordestinos
que vão para São Paulo, margmalizados, e se
mantêm nas favelas, tornando-se marginais no
dia-a-dia.
Se é verdade que podemos concluir que a margmalidade existente no País é promovida pelo desenvolvimento do capitalismo, de forma selvagem
e avassaladora, também é certo que não podemos
permitir a impunidade do crime no Brasil.
Por outro lado, não podemos deixar de admitir
que essa sociedade é profundamente injusta, e
que essa mlustiça se reflete nas estruturas de poder do País. Nessa estrutura de poder, o Judiciário,
particularmente, é um dos mais podres existentes
nesta Nação.
Ou modificamos efetivamente essas estruturas
da sociedade, para que possamos dar condições
a que o crime organizado seja combatido pela
sociedade, também organizada e consciente, ou
vamos caminhar, por vias como esta, da pena
de morte.
Acredito que V.Ex' reflita a opinião de parcelas
significatIvas de nosso povo. Não creio que V.
Ex" esteja refletmdo uma opinião aloucada, surgida na sua cabeça por um pensamento, a priori,
reacionário...
-

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
Permite-me um aparte, nobre Constituinte?

A SRA. CONSTITUINTE ÚDICE DA MATA Pois não.
O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Já fui jovem como V. Ex" e já percorri os bastidores da Universidade de São Paulo. Lá, no Largo
de São Francisco, onde se forma mais poetas
do que advogados, àquele tempo, muito jovem,
eu era contrário à pena de morte. Qual espadachirn, eu vergastava a pena de morte. Até Deputados da Assembléia Legislativa de Estado, meus
amigos e companheiros do tempo da universidade paulista, quando eu apresentei o projeto,
mandaram-me cartas para dizer-me que estavam
estranhando o comportamento, agora, do velho
guerrilheiro de outros tempos.
O Direito, V. Ex' sabe, é ciência retardatária,
sobrevem em função do fato. Primeiro, o fato,
depois, a norma. Hoje não vejo outro caminho
melhor, nobre Constituinte - quem sabe eu
aprenda com V. Ex", aqui - para uma satisfação
à sociedade oprimida, que pretendo defender
agora. E afirmo que não pretendo ser membro
do Ministério Público Nacional, mas, representando a sociedade, o povo, desejo pelo menos
fazer alguma coisa capaz de dar-lhe uma satisfáção em consonância com a minha consciência.
Não quero matar ninguém. Quero, apenas, intimidar alguém para que não seja capaz de matar
outro. Dá para entender?
A SRA. CONSTITUINTE ÚDICE DA MATA Sem dúvida.
-

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR
Então, preservo a vida.

A SRA. CONSTITUINTE ÚDICE DA MATA Posso entender, caro Constituinte. Aliás,eu gostaria também de explicitar que não tenho nenhuma
intenção ou pretensão de encontrar uma fórmula
mágica. Como V. Ex', represento o povo e acho

Junho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

que a violência nos grandes centros urbanos e
no mundo inteiro é uma questão para a qual dificilmente um homem ou uma mulher será capaz
de trazer uma resposta. Seria até demasiado eu
pretender dar uma resposta que as civilizações
mais desenvolvidas do mundo ainda não conseguiram, no que se refere à contenção da violência
urbana.
Uma sociedade tão desenvolvida, tecnológica
e socialmente, como os Estados Unidos, que exerce sua ação imperialista no mundo inteiro ainda
não conseguiu resolver questões - até se poderia
dizer - tão simples como a da violência urbana
lá existente. Ao contrário, um dos mais altos índices de violência do mundo inteiro é o de Nova
Iorque. O país não resolveu esta questão porque
não consegue sanar o conflito social existente
em sua sociedade.
Não basta, a meu ver, concluir, como alguns
tentaram fazê-lo, no sentido de que é problema
existente também nas sociedades socialistas, em
alguns países socialista. Não estou aqui para segUIr modelos estrangeiros, socialistas ou capitalista. Estamos aqui para criar um modelo social
capaz de expressar as necessidades do povo brasileiro,mesmo que baseado em doutrinas mternacíonats ou universais, mas que seja capaz, de entender a problemática do povo brasileiro. E nesse
esforço que devemos nos ater.
Por isso, não levo em consideração as referências a essas questões em outros países socialistas
mesmo adaptada, como eu o sou, a um partido
como aquele em que ingressei, o Partido Comunista do Brasil. Portanto, enfrento junto à opinião
pública não só questões como a pena de morte,
para posicionar-me, mas questões muito mais
graves. Num País onde com vinte e um anos
fui considerada criminosa, posso pensar dessa
forma, porque não cometi nem cometo crimes.
Para contribuir com o raciocínio de V. Ex" e
dos outros constítumtes, gostaria de levantar a
questão da violência policialexistente nas grandes
cidades brasileiras como um fator de desenvolvimento da violência de modo geral em nosso
País. Foi assim na Bahia, comandado por um
velho torturador, e é assim em todas as Capitais
do Brasil. A violência é desenvolvida pela polícia
nos bairros pobres, proletários, e nos bairros dos
negros, e ela leva a uma contínua defesa da sobrevivência.
Sinto, como V. Ex", revolta contra aqueles que
matam, que estupram, da mesma forma que senti
essa revolta quando convivicom as mulheres violentadas nas cadeias da ditadura no Brasil, quando convivicom os familiares daqueles que foram
mortos nessas mesmas cadeias.
Nem por isso, no entanto, estou pedindo a pena
de morte para os torturadores, embora ache que
eles devessem estar pagando pelos seus crimes,
diferentemente de muitos daqueles que julgam
que falar em crime de tortura política, neste País,
como foi desenvolvida nestes VInte e um anos,
é revanchismo. Não se trata de revanchismo, mas
de restabelecer a Justiça, de julgar os crimes cometidos. E esses crimes não foram políticos, como alguns tentam caracterizar, foram crimes que
lesam a humanidade, que lesam o direito individualmente. Até o próprio De GaulIe costumava
dizer, pelo pouco que sei a seu respeito, que não
queria no seu exército, torturadores, quando combatia a tortura, pois a tortura acovarda e ames-

quinha o homem bravo, de que ele precisava para
defender a França.
No Brasil, este não foi o exemplo seguido pelos
nossos generais. Provavelmente, porque nunca
enfrentamos a guerra Por isso, podemos dar-nos
ao luxo de ter acovardados que podem torturar,
dentro das salas de tortura, os oprimidos, enfraquecidos e minoritários, em determinado momento, pela força que lhe foi imposta
Portanto, estou aberta à discussão do problema. Gostaria de discuti-la com V. Ex", mas com
um pensamento formado, pois acho que esse
não é o melhor caminho. Compreendendo essa
questão da violência e, sensível a ela, disponhome a buscar, coletivamente, uma forma para que
esta Constituinte possa dar uma contribuição nesse sentido.
Por outro lado, eu gostaria de dizer que o anteprojeto desta Comissão é um dos mais destacados desta Constituinte, por ousar apresentar
questões novas, que devem ser valorizadas. Devemos fazer um esforço para que este anteprojeto
seja aprovado em bloco, a despeito de algumas
emendas que também pretendo apresentar
O SR. PRESIDENTE(MárioAssad) - Concedo
a palavra ao Relator, Constituinte José Paulo Bisol.
O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o debate de hoje à tarde
exauriu todas as perspectivas do problema. Com
muita sabedoria, foram apresentados argumentos
a favor da pena de morte e, também com muita
sabedoria, foram desenvolvidos argumentos contra a pena de morte
Vou fazer rápidas considerações, porque julgo
desnecessário aprofundar assunto tão extraordinariamente debatido - talvez sob outro ângulo.
A primeira pergunta é esta: o que se pretende
com a pena de morte?
Acredito que a pergunta só possa ter duas respostas: ou se pretende a vingança social, a vindita,
ou a eliminação do crime. A terceira resposta já
foi muito bem elucidada aqui como falsa; seria
a intimação. Não conheço nenhum grande penahsta que suspende hoje a tese de que qualquer
pena, através da intimidação, reduza os índices
de cnminalidade. Essa é uma questão vencida
e já discuta ao tempo em que humanizou o Direito
Penal, com a revolução realizada por Beccaria.
Avingança, pela pena de morte, seria um retomo
à Pena de Talião: olho por olho, dente por dente.
Consequentemente, um regresso histórico se
faz necessário porque todo o Direito Penal está
assentado na superação das penas de morte, de
lapidação, de ablação de membros e coísas do
estilo. Não posso pensar que seja lícito legislar,
constitucionalizar um sentimento de vingança socral.Fico, então, com a idéia de que o argumento
primordial em defesa da pena de morte é o da
possibilidade de eliminação dos crimes hediondos. Esses crimes seriam punidos com a pena
de morte.
Vamos fazer um pequeno esforço de memória.
Há alguns anos - vinte e cinco ou trinta anos
- os militares do Ocidente, depois de concluírem
que o comunismo era a desgraça da América
Latina e do Terceiro Mundo, armaram um estupendo programa de eliminação individualdos comunistas. E, através de suas escolas de guerra,
criaram os pressupostos ideológicos e as condicionantes psicológicas indispensáveis para que
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os militares da América Latina realizassem o processo de eliminação - um genocídio. E esse
processo, todos nós testemunhamos, dia a dia,
na Argentina, no (lruquai, no Brasil, no Chile etc
A idéia era a de que os comunistas eram responsáveis pela inquietação, pela agitação social, pelo
nível exasperado dos protestos, e que, eliminando-se os comunistas, haveria paz De repente,
ocorreu aquilo que já resumi, que se passou na
Idade Média, quando aquela cidade foi tomada
e o Comandante da Cruzada disse: "E agora,
quem são os heréditos e quem não são"? E mandou o recado ao Papa E o Papa mandou o mensageiro de volta dizendo: "Mate-os todos, porque
Deus saberá distingui-los."
Quer dizer, os militares da América Latina também tiveram de chegar a esta conclusão. É difícil
distinguir o comunista do não comunista, porque
há muita identificação ideológica, e o rótulo não
significa nada. Então, eles também decidiram:"
Vamos matá-los todos e Deus que os distinga!"
Isso aconteceu aqui, diante de nossos olhos.
Nós testemunhamos. Pergunto: eles conseguiram
eliminar os combatentes brasileiros que estão interessados na redenção da nacionalidade através
da erradicação da pobreza e da Implantação de
um sistema de igualdade e de justiça? Não. Não
obstante todo esse genocídio espetacular que a
História jamais atestará e que tem muita semelhança com o genocídio nazista, nunca fomos
tão fortes como agora na luta pela transformação
das sociedades na América Latina.
Não é assim. Isso é uma ilusão sangrenta que
não honra ninguém. Não vamos eliminar os crimes odientos através da pena de morte, porque
o sistema judiciário e o sistema policial não têm
condições minimais comparáveis às condições
de organizações e de infra-estrutura de que dispõem os militares.
Já foi referido aqui, mas vale a pena raciocinar
sobre o assunto: onde nasce a indignação que
substancia o desejo de pena de morte? Nasce
dos delitos praticados pelos marqinais. Os delitos
de ricos, em matéria de estupro, são exceções,
e só confirmam a regra Normalmente, eles são
praticados por marginais.
Outra pergunta: porque não sentimos a mesma
indignação em relação ao crime de tortura?
Reparem a diferença. Pensem em uma pessoa
que tira o seu curso primário numa boa escola,
que passa o 2° Grau em uma escola melhor, depois se aperfeiçoa nos quadros de uma escola
militar - que no Brasil é privilegiada - e depois
vai aos Estados Unidos e ainda soma aperfeiçoamentos. Essa pessoa culta, preparada, educada,
volta à sua pátria e pratica torturas, que é uma
forma de violência racional.
E chamo a atenção para esse detalhe: ali querse a pena de morte! E a violência é repugnante!
Mas é uma violência psíquica vinculada a perturbações psíquicas, causadas por uma sociedade
criminogenamente organizada. Aqui, o homem
aperfeiçoado, educado, com cursos no estrangeiro. Esta violência racional é rrul vezes mais
repugnante do que aquela comprometida pelas
condições psíquicas do agente.
Portante, eticamente, a indignação não se justifica. Quem não sentiu indignação em relação à
violência racional e sente indignação em relação
à violência marginal não tem um processo adequado, a meu ver, de valorização ética do fato
social.
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Uma terceira pergunta: qual é a função da pena?
Qualquer pessoa que conheça elementarmente
o Direito Penal - e estou repetindo isso - sabe
que as penas vêm sendo progressivamente atenuadas em todo o mundo. Sabe, por exemplo,
que tínhamos um Código Penal, de onqern ideológica fascista, de 1940, e que esse Código foi substituído por outro, que está em vigor agora e que
atenua sensivelmente o rigor das punições. Este
último Código Penal foi elaborado à luz de trabalhos e recomendações Intemacíonaís, o que significa que as penas não vinham produzindo o resultado social esperado.
Hoje, qualquer penalista sabe desta verdade um
pouco escandalosa e que repito: o Código Penal
é uma ínstíturçáo falida. As SOCiedades sabem
disto e só não abandonam o penalismo porque
ainda não arregimentaram as condições indispensáveis para recolher os agentes dos desvios de
condutas e colocá-los nos devidos lugares. Quando um rico comete um desvio de conduta, ele
tem um julgamento mtrafarnílíar e é conduzido
a uma instItuição psíqurátnca O rico não concebe
que as perturbações de sua conduta ou de seus
familiares, ou que os de sua classe pratiquem
o mal com a intenção de praticar o mal. Se o
mal é praticado na classe rica e na classe média,
há sempre uma preocupação no sentido de justificar que o agente está perturbado, que é uma
boa pessoa, que faz isto, aquilo ..
O assunto está, portanto, precisando de uma
análise pelos estudiosos. Vamos dar um exemplo
vivido pela magistratura brasileira recentemente:
os que eram jovens quando eu também o era,
viviam como estudantes, e tinham acesso, em
qualquer farmácia, sem exigências, sem nenhum
requisitório médico, à anfetamina e outros estupefacientes e estimulantes. Mas, culturalmente, não
havia o hábito do consumo. Não havia uma cultura que nos estimulasse a esse consumo. De repente - não nascido aqui no Brasil, mas nos
países mais Civilizados - o fenômeno cultural
da ingerência de drogas difundiu-se e tomou conta também da juventude brasileira.
Antes disto, os juízes e legisladores brasileiros
eram rigorossímos com o delito A primeira lei
relativa a drogas no Brasil chega a ser iníqua,
de tão rigorosa, e nós, juízes, a aplicávamos rigorosamente. Marginal por marginal, enterrávamos
no fundo do presídio, objetivamente, a partir da
concepção, da técnica básica do Direito Penal,
segundo a qual o direito existe a partir da norma.
Se a norma prevê o fato, e se o fato ocorreu,
há crime! E está acabado!
De repente, meus amigos, começaram a sentar
no banco dos réus, por crime de uso de drogas,
os filhos dos juízes, os filhos dos Deputados, os
filhos das pessoas abastadas. A droga tomou-se
muito mais difundida nas classes prívileqíadas do
que nas pobres.
Se V. Ex-' quiserem exammar o assunto, para
verificar se estou falando a verdade ou não, por
favor, examinem-no. Porque não podemos deixar
esta experiência valiosa de lado. Quando os nossos filhos começaram a aparecer no banco dos
réus como autores, agentes de crime pelo uso
de drogas, surgiu na jurisprudência brasileira um
fenômeno curiosíssimo. Os juízes examinavam
a prova, concluíam que o crime ocorrera, que
a autoria estava provada, mas apertavam o botão
cibernético de um processo ideológico, que até

lhes escapava em boa parte da consciência, e
ultimavam as sentenças assim: "Tendo em vista
as particularidades do caso, absolvemos".
Não é a corrupção do juiz o grande problema.
Porque a corrupção é índivídualízavell A corrupção da pessoa é indivudualizável! O problema é
a corrupção do sistema, é a corrupção consuetudinária, que se transforma em hábito racionalizado. O que sigmficava esta frase: "Tendo em
vista as particularidades do caso"? Significava dizer: "Tendo em VIsta o menino de que se trata,
Igual a meu filho, estudante de Engenharia, de
Arquitetura"..
Houve o caso de um aluno, órfão de pai, primeiro lugar no vestibular em Porto Alegre e melhor
aluno do seu grupo de Arquitetura, que foi absolvido, contra meu voto, pelas particularidades a
ele atribuídas. Eu ponderei, naquele julgamento,
aos meus companheiros - era um julgamento
coletivo no Tribunal de Justiça: "Se formos examinar as particularidades, se estas particularidades
dizem respeito à personalidade, este menino precisa ser punido mais do que o margmal, o operário, porque ele tem condições desenvolvidas de
consciência moral. Se é para examinar as particularidades, o que não é válido em Direito Penal,
mais razões existem para analisar as causas pelas
quais um marginal ingere drogas.
Com esse processo consuetudinário da corrupção - que é um processo ideológico, porque
contém, em si, uma racionalização que se alimenta de si mesma, que se explica, que se justifica
- somos as pessoas mais imperfeitas e temos
uma Justiça que ainda não tem condições de
transcender esse defeito.
Reparem bem: se a lei penal diz que, ocorrendo
a coincidência entre o tipo normativo e o fato,
o crime está provado, a pena é uma consequência
necessária. Então, não existe o princípio da eqüidade em Direito Penal Pela eqúídade julga-se segundo a pessoa. Mas o Direito Penal julga segundo a norma. Mesmo assim, os juízes traíram todo
o sistema penal e realizaram este processo, que
é um fenômeno sociológico que está a merecer
uma análise pelos especialistas
Se instituirmos no Brasil a pena de morte, nos
casos em que se sentar no banco do réu o nosso
filho - e os senhores entendem o que estou
dizendo, ou seja, o nosso filho não é só o nosso
filho, é o amigo do nosso filho, é o menino que
vive da mesma forma que o nosso filho...
Em suma, este é um problema de classe, de
estrato social. Repito: se o réu for o nosso filho
ou outro do meu estrato social, realiza-se automática e mconscíentemente uma identificação, e não
levaremos. senão por exceção, este moço à pena
de morte em hipótese alguma E voltaremos a
utilizar esta frase, desgraçada, infelize desonrosa.
"Tendo em vista as particularidades do caso..."
E toda vez que vier o filho do operário, o que
não tem emprego, o que não tem condições de
vida, o que não foi bem alimentado quando pequeno, o que não teve escola, o que não teve
casa, toda vez que vierem esse, repito, diremos
que está fora das particularidades absolutórias e
ele será conduzido à morte.
Qual é a relação que existe entre a sociedade
e o crime? Vamos partir do pressuposto de que
a pena de morte é defensável. Vamos imaginar
que devemos aplicar a pena de morte porque
o crime está recrudescendo e as violências são
bárbaras. Vamos partir dessa hipótese. Mas não
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podemos fazer isso sem estabelecer uma relação
entre a sociedade e o crime? Quem vai negar
que o crime é um produto cultural? Não vou cometer a mgenuidade de dizer que todas as violências são praticadas em razão de fatores sociais.
Existem fatores congêmtos mternos, existe a predisposição para a víolência. Mas só posso afirmar
que tudo o que li a respeito de violência humana
começou assim: o ser humano - eu, 'você, vocês
- contém em si a violência. A violência não está
no margmal; está em mim e está nele.
Há séculos, Terêncío disse: "Sou homem, e
nada do que seja humano é estranho a mim".
Em toda a minha vida de JUiz nunca julguei uma
pessoa, um ser humano sem lembrar esta frase.
E sempre me perguntei: Nas condições particulares - estas, Sim, me interessam - desta existência que eu vou condenar, aí teria eu cometido
o crime? Sinceramente, acho que sim.
Então, se nós VIvemos numa sociedade criminógena, se temos quarenta rmlhões de pessoas
em estado de pobreza absoluta - o que significa,
repito, a Impossrbílídade de atingir a condição
ética, que é condição para se condenar alguém
-, se vivemos numa sociedade na qual a quarta
parte está em pobreza relativa - e para mim
essa pobreza relativa é absoluta, porque ela está
sendo concebida como pobreza relativa em termos de quem percebe de um a dois salários mínimos, mas, para mim, continua absoluta... Então,
se a terça parte da população brasileira está em
estado de pobreza absoluta e a quarta em estado
de pobreza relativa, 98 a 99% dos cnminosos
punidos saem dali.
Parece-me, assim, de uma lógica gritante.
Olhem, estou, por hipótese, defendendo a pena
de morte. Por hipótese, estou querendo instituir
a pena de morte. Então, vou fazê-lo com dignidade Vou elaborar uma Constituição que seja
instrumento de transformação desta estúpida, criminosa e criminógena sociedade. Vou dar dez
anos a mim mesmo e ao meu povo para transformar essa situação e vou adiar para o século XXI
a pena de morte. Se eu cumprir com o meu dever
moral de justiça social, isto é, se eu conseguir
transformar a sociedade eliminando a pobreza
absoluta e colocando a pobreza relativa em níveis
mais altos de acesso aos valores fundamentais
da vida humana, se eu conseguir isso, vou dar
condições éticas a todos os brasileiros e poderei
exigir a responsabilidade ético-jurídica de seus
comportamentos. Pensar em pena de morte antes
de dar condições de existência digna a 80 milhões
de pessoas entre 130 milhões de pessoas é criminoso. (Muito bem! Palmas)
Agora, prestem atenção, meus amigos. Aqui
vieram viúvas de motoristas que foram brutalmente assassinados. São crimes que nos causam
revolta interna e desconforto. Revolta pela injustiça praticada contra um homem, um pai de família, um participante de grupos sociais; e desconforto porque não fazemos nada.
Nem reforma agrária fizemos neste País, que
tem um sistema fundiário antiquíssimo, um sistema .fundiário de calendas. Não somos, sequer,
claros neste assunto da reforma agrária. Como
é difícil obstruir ou vencer a argumentação da
reforma agrária! Nós manipulamos processos, jogadas, para implantá-Ia na lei, de forma que ela
não tenha condições de ser realizada na prática.
Todo mundo sabe que o Brasil não tem hoje
dinheiro para colocar 40 rmlhões de brasileiros
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em condições de existência digna É ou não é
verdade? Pergunto se exigir o ressarcimento à
vista e em dinheiro não é Impedir a reforma agrária. Suponhamos que o Estado brasileiro tivesse
dinheiro para pagar à vista as desapropnações;
será que esse dinheiro deverá ser empregado no
pagamento à vista das propriedades rurais que
não têm produtividade adequada, ou esse dinheiro deve ser mteirarnente aplicado na erradtcaçâo
da pobreza, a fim de que possamos implantar
a pena de morte daqui a dez anos?
Não sei. A vida me ensinou que é muito fácil
ser honesto em cima de um conceito, mas que
é muito difictl ser honesto em cima de um sistema
de conceitos
Quer dizer, de repente, eu assento a minha inteligência, a minha racionalidade, a minha dignidade e faço o discurso' "Acho que a reforma
agrária deve ser feita, mas acho que o direito
do proprietáno desapropriado é de receber um
pagamento justo" O conceito é válido, mas se
eu relaciono o conceito de que é possível a reforma agrária desse modo, aí eu tenho de buscar
mais conceitos.
Porque o problema moral - e isso está aí,
desde Kant -, não é entre o bem e o mal. Não
existe o problema moral entre o bem e o mal.
Isso é uma coisa vencida. Algumas religiões primárias ainda colocam essas coisas como se fossem, de um lado, o bem e, de outro, o mal. Mas
as mais desenvolvidas - e os cientistas sociais
não usam mais isso, a filosofia moral - sabem
perfeitamente que o conflito moral é entre duas
razões, é entre duas justiças.
Há um exemplo de Kant que vale a pela lembrar
Dois meninos passeavam à beira de um no caudaloso, conta Kant. Um deles era o melhor nadador
da região; o outro só sabia nadar no estilo cachorrinho. O que sabia nadar tinha uma ordem paterna: "Meu filho, você está proibido de entrar neste
rio, porque suas correntezas e redemoinhos são
muito perigosos" E o que nadava mal não tinha
ordem paterna alguma. De modo que o que nadava mal, naquela tarde, convidou o que nadava
bem a banhar-se. O menino obediente disse:
"Olha, tenho uma proibição do meu pai; não entro
neste rio, porque é pengoso". O outro disse: "Mas
eu só vou entrar na beira, um pouquinho". O
menino que nadava mal entrou, a caudalosa correnteza o carregou, e um redemoinho começou
a absorvê-lo. Ele gritou por socorro.
Qual era, pergunta Kant - a dicotomia, o dilema moral deste menino nadador, que ficou na
praia? Estava entre o bem e o mal? Não, estava
entre dois princípios. Um, que dizia assim: "menino, sendo menor, estando sob a tutela paterna,
obedece ao pai". E um outro prmcípio, que dizia
assim: "se está ao seu alcance, salva o teu próximo". Logo, o dilema moral deste menino era escolher entre dois pnncípíos igualmente morais,
isto é, qual, na circunstância de fato, era o mais
valioso. Ele se atirou ao rio e salvou o amigo.
Quer dizer, não estamos entre o bem e o mal.
Normalmente, estamos entre normas igualmente
valiosas, em tese, eticamente falando, e são os
fatos que dizem qual das duas, porque elas são
opostas, devem ser praticadas em cada momento.
I
Pergunto: qual o grande dilema moral da Nação
brasileira? Somos aquele menino que nada bem
Sr. Presidente, por fazor, não me casse a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Apesar
do bnlhantismo de V. Ex', advirto-o de que está
usando da palavra há quase uma hora.
O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Vou
encerrar, perguntando a todos que aqui estão'
qual o dilema moral do brasileiro?
Percebam que nós somos aquele menino kantiano, que nada bem, e que estamos entre fazer
uma Justiça tradicional, para os bem aquinhoados,
que sempre foram justiçados, ou fazer urnajustiça
para oitenta milhões de brasileiros. É esta a opção
que estamos fazendo.
Convido este extraordínáno Constituinte Farabulmí Júnior que, por cálculos feitos pela Mesa,
só na sessão de ontem, ocupou 35% do tempo,
o que prova a sua combatividade, o seu espinto
de luta e sua presença, e faço uma súplica a
S. Ex" para que adie para o século XXI a pena
de morte, porque até lá vamos mudar o Brasil.
Agora, acrescentar, nesta sociedade, a pena de
morte, será mais uma miquidade. É fazer o que
normalmente se faz em Direito Penal - dito não
por mim, mas, por exemplo, pela Simone de
Beauvorr: "A pena é um mal que o Estado transfere para o criminoso, porque este continha em
SI ~m mal que é transferido para a vitima".
E uma circularidade dialética. O criminoso
transfere o mal para a vitima e o Estado transfere
o mal da pena para o cnminoso. É o mal contra
ornaI.
Podemos construir, com esta Constituição, alguma coisa que signifique o bem. E não existe
outro bem, neste País, realmente defensável irrestritamente senão o da erradicação da pobreza.
Erradicar a pobreza é dar condições a cada brasileiro de ser responsável, de ter condição ética,
Quando todo brasileiro tiver a possibilidade de
ser responsável, de desfrutar de condição ética
e for capaz de compreender as nossas elaborações éticas, a nível de burguesia, vamos então
estudar a possibilidade de aplicação da pena de
morte
O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JUNIOR
- O nobre Constituinte permite uma pequena
intervenção?
O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) não

Pois

O SR. CONSmUINTE FARABUUNI JUNIOR
- Em primeiro lugar, sentar-me-ei sempre na
primeira fila para ouvi-lo enquanto fala. Ouso, no
entanto, discordar dos pontos de vista trazidos
por V. Ex' Mas o faço com respeito, porque vejo
que V. Ex' é realmente daqueles idealistas que
pretendem a reformuIação das estruturas desta
Nação. Mas, no centro do seu brilhante pronunciamento, que poderia servir de base para quantos
desejam ler o brilho das palavras de quem fala,
já que não ouviram, como fundamental, o afrouxamento do comportamento moral da magistratura desta Nação, com o consequente aprimoramento da lei penal, V. Ex' diz também que o desfibramento moral, devido aos casuísmos que foram
levado para os tribunais, poderia ter autorizado
o afrouxamento da lei penal.
Então, quando V. Ex' nos concita a aguardar
anos à frente, para, primeiro, participarmos da
reformulação das estruturas desta Nação e, depois, apresentarmos a pena capital como recurso,
quero saber de V. Ex'., se, àquele tempo, esse
.?frouxamento do comportamento moral da ma-
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gistratura deste Pais se terá soerguido, e, aí sim,
comportará uma nova medida, para que não debitemos na conta da lei penal. no enfraquecimento
dela, todos os males que. por ocaso, assaltam
esta Nação?
Concluo, Sr. Constituinte, porque, infelizmente,
também é o caso dos nossos debates. Logo mais
haverá apenas a discussão para votar, e não teremos mais a possibilidade de ouvir tão brilhantes
pronunciamentos como este que V. Ex' acaba
de proferir. E V. Ex' disse, várias vezes, nos 37
minutos a que se referiu, para creditar na mmha
conta, pois ocupei alguns minutos para falar do
colega... Talvez não fossem 37 os que ocupei,
para o grande público, porque despendi, no mínimo, uns cinco ou dez, para enaltecer o trabalho
de V. Ex' no que tange à tortura.
O SR. RELATOR (Jose Paulo Bisol) esta observação para elogiar sua pessoa

Só fiz

O SR CONSTITUINTE FARABULINI JUNIOR
- Compreendo. Mas V.Ex' venficou que enalteci
seu trabalho em relação à tortura e também quando V. Ex' escreveu, com bilhantismo, a peça que
redundou na anistia ampla, geral e Irrestrita, que
é o clamor de tantos brasileiros.
Também verifiquei que, apesar de V. Ex' se
ter referido, com tanta profundidade, à parte relacionada com a tortura, que, na verdade, é um
ponto negro na históna desta Nação e do mundo,
no entanto, V. Ex' não pretendeu a revanche. No
seu relatório, inclusive, eliminou a prisão perpétua
para esses crimonosos que nada dizem - eu
concordo com V.Ex'. Muito mais grave é a tortura.

lndubitavelmente-, concordo com V. Ex' e o parabenizo pelo seu bnlhante pronunciamento.
O SR RELATOR (José Paulo BIsol) - Nobre
Constituinte Farabulini Júnior, recebi, se não me
engano, apenas uma ou duas emendas - acredito que uma só - para que nas Disposições
Transitórias fosse prevista a punição para os torturadores. Como respeito regras internacionais de
Direito Penal, não aceitei a emenda, porque não
abnrei uma exceção à írretroatrvrdade da lei penal.
Acho que o brasileiro também nada conseguirá
nutrir de virtuoso, digno ou ético realizando esta
espécie de revanche Se perdoarmos e formos
rigorosos daqui para diante, estaremos cumprindo com a missão de uma forma mais adequada.
Não tenho dentro da minha pessoa nenhuma
paixão punitiva. Acho que punição só por exceção
- e ela só ocorre quando não existe outra alternativa.
Por exemplo, na questão da corrupção acho
que não adianta punir este ou aquele corrupto,
porque o País não sofre de uma corrupção por
exceções. A corrupção no Brasil, é raramente índividualIzável, porque há uma consuetudo de corrupção. Nós padecemos de defeitos terríveis, que
escondemos, porque deles participamos. Nesta
Casa, em qualquer Tribunal de Justiça, lavram-se
termos e atas consignando-se a presença de pessoas ausentes quase que diariamente. Isto está
previsto no Código Penal como crime de falsidade
ideológica, punido rigorosamente com pena de
reclusão.
Se quiséssemos varrer a crimmalidade deste
País, nós nos atingiríamos duramente. Nós elaboramos leis. Elaboramos as leis no pressuposto
de que elas serão compulsórias jus cogens, quer
dizer, o povo terá de respeitá-Ias Nós fazemos
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uma ConstItumte transgredindo o Regimento dia
a dia. Como se nós, legisladores pudéssemos
transgredir a lei e como se a cogência legal só
fosse do povo. Só sobre o povo recai a coqência.
Então, existe no Brasil uma consuetudo que
leva as melhores e mais virtuosas pessoas a participarem de fatos censuráveis. Se tomarmos consciência de que a individualização da corrupção
nada resolve, a não ser no sentido da ânsia punitiva, e se assimilássemos a questão de que no
Brasil existe uma consuetudo, um sistema consuetudinário de distorções comportamentais, públicas, no Direito Administrativo, no exercício do
Poder, aí começaríamos a diagnosticar corretamente o nosso mal. E sustentaríamos este relatório na parte da fiscalização absoluta pelo povo.
Para ultimar, quero dizer, nobre Deputado Farabulini Júnior, que não falei em corrupção ou imoralidade do Judiciário. Falei num botão cibernético de caráter ideológico. E até salientei que, na
maioria dos casos, é inconsciente.
V. Ex' sabe, tanto quanto eu, que existem diversos conceitos de ideologia, mas que o melhor
dos conceitos coloca entre os elementos constitutivos da ideologia sua função de ocultar de nós
mesmos a verdade. Só se consegue ser ideológico na medida em que se ocultam certas verdades que contrariariam a ideologia. Não se pode
ter uma ideologia sem este processo de ocultamento.
Então, isto que acontece com a magistratura
é um fenômeno muito mais grave que o fenômeno da corrupção. É o fenômeno do sistema
ideológico que, de repente, penetra no sistema
judiciário e produz distorções como produz distorções nas mesmas condições e em outras dimensões da atividade pública.
Então, corrijo a expressão utilizada por V. Ex',
na medida em que ela quis reproduzir o que eu
disse, já que o que falei era bem diferente.

tuintes: Albérico Filho (Presidente), Leur Lomanto,
Agassiz Almeida, Eduardo Bonfim, José Fogaça,
Bonifácio de Andrade, Genebaldo Correia, Dalton
Canabrava, Maurício Pádua, Humberto Souto,
Henrique Eduardo Alves, Rubem Branquinho,
Marcos Lima, Victor Faccione, Costa Ferreira,
Aloysio Teixeira, Erico Pegoraro, Enoc Vieira, Hugo Napoleão e Cid Carvalho. Havendo número
regimental, o Sr. Presidente, dando início aos trabalhos, fez uma breve saudação aos conferencistas, concedendo, a seguir, a palavra a S. S·s
Terminada a fase de exposição, o Sr. Henrique
Eduardo Alves sugeriu que os Senhores Conferencistas emitissem opiniões recíprocas, por emco minutos, sobre os seus depoimentos, o que
não contou com o apoio do Sr. Rubem Branquinho, tendo em vista o adiantado da hora, e o
elevado número de inscrições para as mterpelações aos Senhores Conferencistas. Submetida
à votação, foi aprovada a proposta do Sr. Henrique
Eduardo Alves.Após o uso da palavra pelos convidados, interpelaram-nos, os seguintes Constituintes: José Fogaça (Relator), Humberto Souto, Genebaldo Correia, Agassiz Almeida, Bonifácio de
Andrade, Henrique Eduardo Alves, Aloysio Teixeira, Costa Ferreira e Erico Pegoraro. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o
Sr. Presidente agradeceu a presença dos convidados, e encerrou a reunião às quinze horas e tnnta
e cinco 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 aporvada,
será assinada pelo Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho)-Declaro

aberta a presente reunião. Esta Subcomissão reú-

ATA DA 7' REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 6-5-87

ne-se, hoje, para mais uma reunião de audiência
pública, com a presença dos Srs. Josaphat Marinho e César Saldanha, os quais convidaria para
compor a Mesa. O Dr. Josaphat Marinho é jurista
e professor de Direito Constitucional da UnB e
da Bahia; Deputado na Assembléia Nacional
Constituinte da Bahia, em 1947; Presidente do
Conselho Nacional do Petróleo, em 1961; Senador pelo extinto MDS, membro do Instituto dos
Advogados da Bahia e do Instituto Bahiano de
Direito do Trabalho. O Dr. César Saldanha é Bacharel em Direito, com laudo acadêrmco pela Faculdade de Direito de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Promotor
Público do Rio Grande do Sul, pós-graduado em
Política do Desenvolvimento pela Umversidade de
Manchester, na Inglaterra; Mestre em Diretto
Constitucional pela Faculdade de Direito do Largo
de São Franciso, da USP; Doutor em, Direito
Constitucional pela Faculdade de Direito de Santa
Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, e pela Universidade do Vale dos Sinos; professor por concurso
de títulos e provas em Direito Constítucronal, na
Faculdade de Direito do Largo de São Francisco,
USP; Procurador de Carreira na Fazenda Nacional.
Tem, entre outras obras publicadas, "A Crise da
Democracia no Brasil" e "Consenso - Democracia e Constituição", no prelo.
Com a palavra o Prof. Josaphat Marinho.

Às dez horas e trinta minutos do dia seis de
maio de mil novecentos e oitenta e sete, em sala
própria do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Subcomissão do Poder Executivo para uma reunião de audiência pública, com a presença dos Senhores Josaphat Marinho e César
Saldanha. Compareceram os Senhores Consti-

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Ilustre Presidente desta Subcomissão, ilustre palestrante, parlamentares presentes, meus senhores, nesta Subcomissão o convidado deve atentar para a delimitação do assunto, que é o Poder Executivo, e
exatamente dentro deste limite, pretendo oferecer

O SR. CONSTITUINTE FARABUUNI JÚNIOR
- Falei em nível de afrouxamento do comportamento moral
O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - E não
há nenhum afrouxamento, na medida em que
o processo é uma distorção ideológica.
O SR. PRESIDENTE (Mário Assad) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a discussão
convocando os Srs. Constituintes para a próxim~
reunião, a ser realizada no dia 12 de junho, sextafeira, às quinze horas, para o início da votação
da matéria constitucional. Está encerrada a reunião.
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algumas idéias ao exame dos constituintes. Cfaro
é que em tomo deste assunto não há propriamente novidade a oferecer aos membros de uma
Assembléia Nacional Constituinte. O que for exposto visa antes a proporcionar o debate para
o disciplinamento da matéria no texto constitucional. Creio não exagerar ao afirmar que na fíxação das cláusulas de uma nova Constituição nenhum assunto é mais polêmico e de difícil delimitação do que o Poder Executivo. A dificuldade
começa porque o Constituinte há de definir, previarnente, a forma de Estado e a forma de Governo. Dessa especificação é que resultarão as normas adequadas à configuração do Poder Executivo.
Creio que não há dúvida de que a Constituinte
vai manter o regime federativo. Por isso mesmo
não vou tratar da matéria referente a Estado unitário. Mas, ainda pressuposta a idéia do regime federativo, a complexidade é irrecusáveI. Como definir
o Poder Executivo no mecanismo da República
Federativa? Ainda aí há que indagar, preliminarmente, se o regime vai ser presidencialista ou
parlamentarista. É sabido que, em termos gerais,
hoje, não há regime de governo puro, todos os
que se estão instituindo têm caráter misto. Se
o regime é parlamentar, nele se adotam práticas
do mecanismo presidencial. Se o regime é presídencial, nele se introduzem práticas ou fórmulas
do regime parlamentar. Não há que estranhar esta
orientação, porque a experiência, em todo o mundo, demonstra que a Constituição não deve ser
expressão de qualquer dogma, de qualquer teoria,
do exclusivismo de qualquer escola filosófica ou
de caráter político.
Toda Constituição elaborada em uma assembléia democrática é uma Constituição de transação de conciliação entre as diferentes correntes
representadas na Assembléia Constituinte. Como
tal, a Constituição exprime a média do pensamento institucionalizado, nunca o programa de
um só partido ou de determinada ideologia. Pressuposto que o regime é federativo, o constituinte
brasileiro, por certo, vai manter o princípio da
discriminação de poderes. A dúvida ou a contestação que se levantou, sobretudo entre as duas
Grandes Guerras, sobre a insubsistência do regime de separação de Poderes, parece que já não
resiste à realidade. A experiência dos Estados totalitários, os abusos praticados por todas as ditaduras revelaram que é de toda conveniência social
e política que os Poderes estejam perfeitamente
delimitados. Poder-se-á dizer que já não são separados. Certo. São Poderes coordenados entre si.
Mas, na medida em que esses Poderes têm funções claramente espeoficadas na Constituição,
um fiscaliza a atuação do outro, e dessa fiscalização recíproca resulta o equilíbrio conveniente
à manutenção das lnstítuições e ao desenvolvimento social e econômico do País Como o constituinte irá definir a especificação dos Poderes é
matéria que está sendo largamente controvertida,
mas, no Brasil, tudo indica que os Poderes serão,
o Legislativo e o Judiciário. Qual será, então,
a posição do Poder Executivo no mecanismo que
se quer instituir?
O problema requer ponderação, porque é gerador de dúvidas e de paixões, em face das distorções que se venficaram no mundo e, com muito
relevo, no Brasil. A generalidade dos autores sahenta que até a primeira faze do nosso século
o Poder Executivo foi o poder fraco. O poder
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forte era o Congresso. De um modo geral diz-se
que assim ocorreu até 1930. Mas, depois desta
época - e inclusive no Brasil - o Poder Executivo fortaleceu-se. Em alguns momentos fortaleceu-se abusivamente. Todo o período da ditadura
Vargas, todo o largo período da ditadura militar
recente são exemplos significativos desse descomedimento do Poder Executivo. Mas a verdade
é que não podemos partir de preconceitos para
a fixação das funções e da competência do Poder
Executivo. A Constituição, por natureza, deve ter
caráter permanente e, por isso mesmo, suas n;:gras hão de ser estabelecidas de modo que sobrevivam. No Brasil, de modo particular, é Imperioso
que a atual Contituinte assegure à Nação uma
Carta constitucional que não comece a vigorar
sob o signo da reforma. As graves desigualdades
sociais e econômicas dentro do País, referentes
à sua população estão a exigir uma Carta constitucional ampla, flexivel e sólida, de sorte que seja
o diploma assegurador da vida das instituições
e da existência do povo brasileiro pelo tempo necessárío a que se corrijam os erros recentemente
desdobrados no País. Além dISSO, sejam quais
forem as nossas diferenciações de compreensão
pessoal sobre a concepção dos Poderes, é irrecusável que o Estado de nosso tempo é de tendência
socializante e, por isso mesmo, Estado intervencionista.
Não há que partir de excessos veríficados, num
, ou noutro ângulo da vida nacional, a respeito de
estatização, para negar a tendência intervencionista do Estado do século XX.As questões sociais
e as questões econômicas, sobretudo, impõem
a existência de um governo capaz de enfrentar
as dificuldades, para saná-las em perfeita colaboração com o Poder Legislativo Mas um regime
de perfeita cooperação entre o Legislativo e o
Executivo não impede que este seja revestido das
competências necessárias a regular o Governo
e a Administração do País. Os excessos do regime
ditatorial não nos devem levar ao receio de reconhecer que todo poder, particularmente o Poder
Executivo - e já o disse Paul Marie Gaudenet
- tem dupla face: a de constrangimento e a de
persuasão. Há aquelas atribuições que o Governo
exercita imperiosamente. Exercita-as para impor
a sua autoridade e conseguir as reformas necessárias que, muitas vezes, contrariam práticas e
costumes dominantes. E há o aspecto de persuasão, mediante o qual o Governo conquista o consentimento popular. Mas são dois aspectos diversos, que precisam ser resguardados, para que
o Governo tenha condições de cumprir os seus
deveres de realização perante a comunidade.
O Poder Executivo por isso há de ser investido
de amplas funções, sobretudo aquelas que visam
a assegurar os direitos e garantias dos cidadãos
e a promover as transformações sociais e econômicas. Não basta que se diga que a Constituição
vai garantir os direitos individuais e dos cidadãos,
os direitos sociais e econômicos. Natural é que
sejam estabelecidos os mecanismos por intermédio dos quais essas finalidades sejam perfeitamente alcançadas. Para que essas finalídades não
venham a conferir ao Poder Executivo competências excessivas, o poder do Congresso há de
ser igualmente amplo, particularmente no que diz
respeito à sua faculdade de fiscalização e de controle, ficando à Justiça a capacidade de corrigir
pela aplicação do Direito os excessos resultantes

das autondades governamentais e administrativas.
Mas, como defimr a competência do Poder Executivo? Se o regime for presidencialista, já temos
uma larga tradição. A Constituição de 1934 e a
de 1946 contêm valiosos subsídios, muitos dos
quais perfeitamente aproveitáveis nos dias presentes. Necessário será ampliar essa competência
do ângulo social e econômico. As duas Constituições a que me referi se cuidaram do assunto
não o fizeram em termos adequados às exigências
do nosso tempo. Nesta fase do problema parece-me que um dos requisitos essenciais para garantir a um tempo o desenvolvimento econômico
e social e o equilíbrio dos Poderes estará em que
a Constituição fixe em termos claros e adequados
um regime de planos para a Administração. Hoje
já não se discute que a planificação é perfeitamente compatível com a democracia. Se há ainda
quem sustente a dúvida, parte de um liberalismo
exagerado que o nosso tempo não comporta e
eu não precisaria discorrer aqui sobre esta incompatibilidade, quando todo o mundo civilizado hoje
revela a perfeita conciliação do sistema de planejamento com o regime democrático. Ainda há
pouco a Constituição de Portugal e da Espanha
contêm normas visando a disciplinar o sistema
de planos para ordenar a Administração. E mesmo as Constituições que vieram após a Segunda
Grande Guerra, assim dispõem, como as Constituições da Itália e da França, que submetem até
a aprovação do plano ao prévio pronunciamento
do chamado Conselho Econômico. Esta particularidade é da maior importância, porque, ainda
que não se institua um regime socíahsta, o planejamento se revela aconselhável como forma de
corrigir as decrsôes circunstanciais que tanto têm
perturbado a execução de projetos no Brasil. Reconheço que não será fácil à Assembléia Constituinte fixar devidamente a matéria por seu caráter
polêmico; mas esse é um grande esforço que
há de ser feito. Não basta que se fale em planos.
E preciso que se estabeleçam regras que tomem
os planos imperativos para a Administração e se
delimitem os campos dentro dos quais a eles
devam ficar também vinculados os órgãos da iniciativa privada Se o plano pode ser imperativo
para os órgãos do Governo, nem sempre o serão
para os particulares. Mas é necessário estabelecer
uma forma de relacionar o cumprimento dos planos entre o poder governamental e o mundo
empresarial para garantir um desenvolvimento
equilibrado e para que não haja surpresas praticadas pela administração. Esta, aliás, é uma das
circunstâncias que me parece das mais relevantes
no estabelecimento do plano. Se o Govemo estabelece o plano e este há de ser plurianual para
ter eficácia, o mundo privado se prepara, à vista
do que o Governo está delineando, para o exercício de suas atividades. Por isso, o plano revela
Indicações para os particulares e por isso também
não devem ser mudados instantaneamente porque pertubam a atividade econômica do País.
Quando uma grande empresa, à vista de um pIano, se prepara, por exemplo, para um desenvolvimento de uma indústria que se vincula às prioridades planejadas, há investimentos. Há também
um plano de caráter privado que se elabora. Se
o Governo instantaneamente muda, prejudica.
Não é de interesse da Nação que assim ocorra.
Daí também a controvérsia criada sobre a conveniência de se estabelecer, senão na Constituição,

Sábado 27

25

na lei, a forma de definir a responsabihdade do
Governo pela mudança inopinada dos planos. O
plano, a meu ver, representa no mundo de hoje
um dos mecanismos essenciais para que o Poder
Executivo cumpra a sua tarefa para com a comunidade. Se um reqime é presidencial, ao Parlamento caberá a tarefa de físcahzar o plano que
a própria representação há de votar, convertendo-o em lei. Essencial, também é estabelecer-se
condições para que maiorias eventuais não possam modificá-lo. Se tal ocorrer os planos perdem,
na verdade, sua eficácia, já que devem ser feitos
para desdobramento a longo prazo, pelo menos,
em regime plurianual. O Parlamento aí se fortifica,
pnrneiro porque vota a lei de planos. Ao mesmo
tempo prevê, em forma plurianual, a distribuição
dos recursos. E, anualmente, cumpre a sua tarefa
de apurar se no orçamento de exercício, as previsões plurianuais estão sendo devidamente cumpridas. Mas dentro desse ângulo cumpre também
estabelecer qual será a competência do Poder
Executivo com relação a toda a vida econômica
Não parece que a Constituição, no final do século
possa, pura e simplesmente, proclamar a liberdade de iniciativa. A liberdade de iniciativa que
as Constituições democráticas de um modo geral
asseguram há de ser submetida ao interesse social e público. Mas para que não haja abusos
por parte do Poder Executivo, a Assembléia Constituinte há de fixar as linhas da ordem econômica
de modo que o Estado alcance seus fins precisos
e pessoalmente eu diria - socializantes, sem os
quais não se assegura a justiça SOCial.

xx.

Todos os outros poderes a serem conferidos
ao Executivo, os de caráter político como os de
caráter econômico-financeiro, hão de ser, igualmente, delineados com segurança, para evitar que
o Poder Executivo tenha preponderância demasiada no mecanismo do Estado. Para tanto, a
mim parece que a Assembléia Constituinte deveria eliminar o decreto-lei, suprimi-lo, ou melhor,
não renovar o Poder do Executivo de.paJXardecretos-leis. A experiência brasileira parece-me que
assim aconselha. Dir-se-á que há casos em que
o poder Executivo precisa adotar medidas urgentes na linha do interesse público. Mas se a lei
delegada é prevista, e se prazos são estabelecidos
para a deliberação legislativa, tudo se pode obter
em prazo razoável sem a necessidade do decreto-lei. O que ocorre no Brasil é que a legislação
delegada pouco foi posta em prática. Mesmo os
governos ditatonais militares não se quiseram valera da prática da legislação delegada. A nova
Constituição poderia estabelecer a forma da lei
delegada do modo mais flexivel, que substituísse
a necessidade do decreto-lei. Desde que o Congresso confira especificamente os poderes próprios para a legislação delegada, o Governo estará
investi
atribuições para atender, em prazo
curto, ao interess oletivo. Uma vez que a Constituição, estabeleça o~~mites da delegação, a forma e o prazo dentro d~ quais pode ser exercida,
o Governo estará protegido com o mecanismo
próprio para atingir os objetivos necessános para
resguardo da ordem públic~ou do interesse público. Não me parece próprio nem sequer que aditamos o regime da Constítuíçêo italiana, segundo
o qual se o decreto-lei não for aprovado pelo
Parlamento, perde sua eflcácie, Sabemos como
os governos exercem seu poderquando os decretos-leis são baixados e como podem influir no
próprio mecanismo da ação parlamentar. Basta
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que determinados atos sejam praticados antes
da aprovação para que se argúa que o interesse
público reclama a manutenção do decreto-ler,
porque dele já foram extraídas consequêncras e
a declaração de ineficácia do ato poderia gerar
efeitos graves para a ordem social ou pública.
A legislação delegada, a meu ver, supre perfeitamente este problema. E vou dando apenas exemplos, porque não vou rmnudear todas as hipóteses
de competência do Poder Executivo. Vou fixando
aspectos para o debate do Constituinte que me
pareçam os mais relevantes, ou alguns dos mais
relevantes. Não há por que, por exemplo, assegurar ao Presidente da República a sanção na
lei de anistia A lei de anistia é uma lei política
e como tal ela deve ser da decisão exclusiva e
privativa do Congresso Nacional. Já fOI assim entre nós, e as CIrcunstâncias políticas da vida brasileira aconselham que se restaure ese sistema. O
Congresso, pela sua composição coletiva e complexa, delibera livremente, sem estar sujeito às
razões de conveniência que atingem frequentemente o Poder Executivo quando se trata da concessão de anistia, sobretudo com relação aos crimes de caráter político.

particularmente dos planos convertidos em lei.
Se este órgão será só do Congresso ou se será
um órgão pessoal ou coletivo, parece melhor que
a fixação se faça numa lei. Mas o Constttumte
estabelecerá que a lei, provavelmente lei complementar, para não ser facilmente modificada, estabelecerá a forma de fiscalização dos atos da admimstraçâo direta e indireta. Dír-se-á que foi votada
uma lei que cuida do assunto. Essa lei visou a
regulamentar o art. 45 da atual Constituição. Tenho até a satisfação de dizer que esse artigo resultou de emenda de minha autoria quando era Senador. Mas parece fora de dúvida que a lei votada
não alcança a finalidade devida para o Congresso
Nacional, até porque a atual Constituição não permite que o Congresso estabeleça lei própria. Uma
lei dessa natureza, que peveja o órgão fiscalizador,
é uma ler geradora de despesa que o Congresso
atual não pode elaborar, salvo usando certos artifícios como o de praticar as despesas através da
Câmara ou através do Senado, do Orçamento
de uma ou de outra das Casas do Congresso,
quando o certo é que o Congresso possa, por
um órgão próprio, fiscalizar a atívidade do Poder
Executivo.

Como o regime a ser mstrtuído será parlamentarista ou presidencialista com práticas parlamentanstas, a especificação dessas atribuições variará
com a natureza do regime Se o regime for de
natureza parlamentar, evidentemente que cabendo a função de Governo ao gabmete ou ministério,
o poder aí já se dilui na coletividade governante,
não havendo risco do poder pessoal. Mas se o
Governo for de caráter presidencial, ainda que
haja a mclusão de instrumentos ou práticas parlamentaristas, o cuidado deve ser maior, pois que
o poder pessoal encontra sempre caminhos para
estender suas atribuições. Acredito que na atualidade brasileira e eu sou parlamentarista - melhor
seria manter o regime presidencialísta sob nova
disciplina, dada a inexistência de partidos definitivos, orgânicos e programáticos no Pais. Se for
mantido o regime presídencial, mesmo adotadas
práticas parlamentanstas - dizia - o cuidado
da Assembléia Constituinte há de ser dobrado
para impedir que se renovem os excessos que
têm ocorrido no Brasil. Nesse ângulo acredito
que a Constituinte, se adotar o regime presidencial, pode não apenas prever o comparecirnento
dos ministros ao Congresso, como pode também
instituir a forma de destituição de ministros dentro
de determinadas condições pela prática de atos
considerados contrários às boas normas da administração, segundo o entendimento do Congresso. Pode o Parlamento exigir, estabelecer na Constituição que os planos aprovados por lei e sujeitos
a fiscalização e prazos determinados para a apuração do exato cumprimento das priondades estabelecidas. Essa seria até uma função nova que
o Congresso exercitaria. A experiência brasileira
mostra que as Comissões Parlamentares de Inquérito poucas vezes alcançaram suas fínahdades
reais. O Congresso deve ter o poder, nessas condições, de acompanhar a execução da tarefa administrativa de verificar o desdobramento dos trabalhos, mediante a apuração in loco como forma
de pesquisa do real cumprimento dos planos estabelecidos. Se os planos se convertem em lei, o
Governo não é o ÚnICO responsável por sua execução. O Congresso participará da tarefa. E pode
o Congresso cnar até para esse fim o mecanismo
próprio de fiscalização da atividade administrativa,

O outro aspecto será o de definir o poder político do Poder Executivo no Brasrl, de modo que
ele não usurpe tarefas que são dos governadores
e até dos prefeitos. E esta é uma das razões que
aconselham a supressão do decreto-ler Na época
da ditadura militar houve momento em que por
decreto-lei o Presidente da República deliberou
o que os governadores podiam realizar de despesas no pnmeiro e no segundo semestre, o que
era evidentemente a eliminação da autonomia
dos Estados Sei que a esse respeito a Assembléia
Nacional Constituinte está grandemente preocupada.
Também me poderão objetar, já que me rnarufestei pela manutenção do regime presidencial
com mecanismos parlamentaristas, que não há
o inconveniente de se estabelecer logo o regime
parlamentar, porque a prática dele levaria também
à revisão dos partidos e ao seu funcionamento
regular; em principio assim ocorre, mas a verdade
é que a Nação não deve servir de cobaia para
tal experiência. A correção da vida dos partidos
não se opera a prazo curto num regime como
o nosso, em que as anomalias da vida política
praticamente extinguiram os partidos durante largo período e quando do seu restabelecimento
as circunstâncias não permitiram que surgissem
partidos com a homogeneidade necessária de
seus componentes, de programas e diretrizes.
Não há crítica individualizada a nenhum partido.
Também pertenço a um deles mas a verdade
é que há situações em que os partidos não funcionam. Funcionam grupos dos partidos. As linhas
dos partidos, dos seus programas, não são postas
em relevo como condições de pronunciamento.
Então é indispensável, para que haja o regime
parlamentar, primeiro criar os partidos programáticos, obedientes a uma ação permanente, e
só depois, então, cuidar-se, aí sim, de uma possível reforma da Constituição para o estabelecimento do regime parlamentar de governo.
Precisamos não esquecer o que ocorreu, por
exemplo, na França, onde, de 1870 a 1940, houve
mais de cem gabinetes. Num prazo de setenta
anos houve mais de cem ministérios, nenhum
dos quais passou de três anos.
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Uma nação com a dimensão terntonal da nossa, com as diferenciações econômicas das regiões, com a pobreza do povo, não suporta, evidentemente, governos instáveis E, salvo a surpresa que pode ocorrer - este País também é de
surpresas - a instituição do regime parlamentar
pode acarretar, de Imediato, algumas crises graves. Nós temos a experiência de que a instituição
do regime parlamentar, por força apenas de circunstâncias, por desconfianças do regime presídencral, não resolve o problema Foi o que ocorreu no regime da Constituição de 1946, com a
renúncia do Presidente Jânio Quadros. Houve primeiro-ministro que teve a aprovação do Congresso, que não dispôs de condições de organizar
o Ministério, tal a pressão que o Presidente da
República exerceu, dando preferência a determinados elementos. Dizer-se-á que nós tivemos a
experiência do império. A experiência do Império
também não nos é animadora É verdade que
evoluímos para uma larga transformação política,
cultural e social no País. Mas o exemplo do Império também não nos é animador, inclusive porque,
como hoje os partidos também não funcionavam
devidamente, e tanto não funcionavam que o imperador dissolvia o Congresso quando lhe parecia
conveniente. E com a dissolução do Congresso
interferia nas eleições e o partido que estava no
poder retornava como minoria E a prática dos
govemos não indicava rumos defírudos entre os
partidos, a ponto dos historiadores salientarem
que a verdade é que não havia nada mais parecido
com um Luzia do que um Saquarema no poder.
É que não se fazia diferença nítida entre partido
liberal e partido conservador. Parece-me, assim
- é claro que sempre ressalvada a soberania
da Assembléia Nacional Constituinte - que apesar da tendência parlamentarista, não me afigura
própno, oportuno que se estabeleça, neste instante, no Brasil, o regime parlamentar. Mas cumpre
estabelecer as fórmulas de delimitação e restrição
do poder pessoal do Presidente da República. E
os mecanismos estão aí, já citei alguns deles, que
podem perfeitamente colaborar para uma melhor
distribuição das funções no mecanismo do Estado.
Mas, Sr. Presidente, esta matéria permitiria que
o resto da manhã fosse em torno da discussão.
Mas eu não vim aqui para fazer a longa discussão.
Vim para provocar alguns termos de debates e
responder na medida em que me for possível
ao interesse dos ilustres parlamentares presentes,
sobretudo porque ainda há um outro expositor,
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) cedo a palavra ao Prof. César Saldanha.

Con-

. O SR. CÉSAR SALDANHA - Sr. Presidente,
Deputado Albérico Filho, Sr. Relator desta Subcorrussão, Senador José Fogaça; eminente Prof. .Josaphat Marinho, que nos bnndou com palavras
tão brilhantes; Srs. Constituintes aqui presentes,
minhas Senhoras e meus Senhores, é uma honra
muito grande para mim estar nesta hora prestando a minha humilde colaboração a esta Subcormssão do Poder Executivo que, juntamente com
o tema da Federação, é dos mais difíceis da nossa
regulação constitucional. A minha satisfação é redobrada pela amizade e simpatia que tenho, não
só pelo Presidente desta Reunião, Deputado Albérico Filho, como também pelo Relator, Senador
José Fogaça, pessoa que admiro extremamente,
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não só pela sua juventude mas pelo denodo e
inteligência com que defende as suas Idéias, homens que somos, da minha geração e da minha
cidade.
O nosso tema é o Poder Executivo. Eu aqui
sumarizei essa minha exposição em 5 grandes
pontos básicos. Vou começar situando o Poder
Executivo na questão da divisão dos Poderes. Esse primeiro ponto será uma rápida abordagem
para entendermos o que historicamente significa
Poder Executivo.
Na época moderna até o século XVI, quando
o mundo medieval caiu pela unificação da administração centralizada, nós tivemos todos os poderes reunidos nas mãos do rei: o mono poder,
o poder único reunido. Se nós estudarmos a Inglaterra, que é o grande laboratório das idéias políticas, veremos o seguinte: no final do século XVII,
com a revolução gloriosa de 1688, um poder sai
das mãos do rei, é o poder chamado Ieqislativo,
o poder de fazer leis. Isto ocorreu por volta de
1688, no final do século XVII. Autor que ViU essa
realidade e doutrinou sobre ela,John Lockc, disse
que os poderes eram dois: o Poder Legislativo,
do Parlamento, que na época só fazia leis e, o
outro lado, diz Lockc, o poder do rei, que ele
subdivide em três poderes: a um, mais de cunho
administrativo, de executar as leis do Parlamento,
ele chama de Executivo, a outro, ele chama de
Federativo, que é o poder de estabelecer relações
com os outros países, e amda ao outro ele chama
de Prerrogativa que é o poder de tomar as grandes
decisões públicas, quando não estão previstas na
lei e alguma coisa precisa ser feita, poder de reserva, um poder de prerrogativa. Mas Lockc, é claro:
os poderes são o rei e o Parlamento.
Em 1701, século XVIII, já, portanto, vem a lei
do estabelecimento, que separa, tira das mãos
do rei o controle do Judiciário e surge, então,
na Inglaterra, os três Poderes: o Poder do Rei,
que ainda é está sobrando; o Poder Legislativo,
do Parlamento, que conquista a independência
no século antenor e, agora, o Poder dos Juízes
e dos Tribunais Independentes. Está no ato do
estabelecimento.
Um francês, Rapin de Toriá, viajando pela França, via essa realidade, e descreveu os poderes:
o Legislativo, que faz as leis; o Executivo, que
é o rei que executa as leis, e o Judiciário que
julga as leis.
Outro autor francês, mais brilhante, pelo menos
foi o mais ouvido pela sociedade, não era um
historiador como Rapm, mas era um pensador
político e um jurista, Barão de Montesquieu, leu
essa história na Inglaterra, do Rapin, e foi à Inglaterra Lá ele Viveu dois anos, na década de 20,
e convivendo com todos os círculos da sociedade
inglesa, VIU como funcionava o sistema britânico
do século XVIII: 3 poderes: um que fazia lei, que
era o Parlamento; um rei que executava a lei feita
pelo parlamento e os juízes que julgavam. Ele,
então, voltou para a Inglaterra e escreveu o seu
célebre, "O Espírito das Leis", onde, no Livro 11,
capítulo 6°,que nós devemos ter sempre presente
como uma das grandes páginas do DireitoConstitucional de todos os tempos, sob o título "La
Constitutión de l' Angleterre" a Constituição da
Inglaterra - ele diz como deveria ser o sistema
de governo ideal e dá a impressão de que está
descrevendo a Constituição britânica. E realmente
está: quando ele diz que os órgãos de poder são
três, o Parlamento, o Rei e o Juiz, ele está descre-

vendo a Constituição britânica. Quando diz que
um é o Legislativo, o outro é o Executivo e o
outro é o Judiciário, está descrevendo o Ato do
Estabelecimento que estava em Vigor. Mas há algo
que Monte;;quieu acrescenta e que não é história
britânica E a ideologia de um pensador liberal
radical, no sentido de liberal clássico. Qual é o
elemento que ele acrescenta? Primeiro, que os
três Poderes deveriam estar no mesmo plano.
Isso não existia na Constituição britânica. Havia
ainda a predominância do poder do rei sobre os
demais poderes. E, segundo - que também não
está na Constituição britânica - que esses Poderes, colocados num mesmo plano, serão absolutamente independentes e separados, num sistema de freios e contrapesos, com objetivo declarado no Livro11, capítulo 6°, de produzir o repouso e a inação de modo que os três Poderes, assim
divididos, iriam um trancando o outro, impedindo
o Estado de intervir na vida social, para mudar
as relações sociais. Consequentemente, era um
Estado fraco, paralítico, com o objetivo de sempre
servir à ordem e não mudar a ordem econômica
e social Vigente Com o Ato do Estabelecimento,
portanto, os Poderes foram três, tripartição de Poderes. Legislativo, Executivo e Judiciário. Há um
autor que ViU essa realidade. Vários viram. Quem
doutrmou sobre elas? Montesquieu, em 1748, no
celebérnmo "O Espírito das Leis", descreve essa
realidade britânica de três Poderes, com três funções e acrescenta um elemento ideológico para
servir de receita ao então nascente Estado liberal
clássico, que se queria um Estado paralítico e
não intervencionista, para não alterar a ordem
econômica e social, mas para ser servo de determinada organização econômica e social. Mas o
mundo evolui;o mundo continua na própria Inglaterra. É nos albores do século XIX - dizem os
comentanstas britânicos - que, não muito antes
da famosa Reform BiII, de 1832, separa-se do
rei um outro Poder. Até então o Estado liberal
clássico só existia embrionário - o poder de governar, o poder de baixar, por meio de regras
e de normas, princípios que interferem nas relações da economia e da sociedade. É o dever
governativo moderno. É, portanto, no século XIX
que os Poderes deixam de ser três e passam a
ser quatro: o Poder Legislativo, que nasceu no
século XVII; o Poder Judiciário, que é do século
XVIII, do Ato do Estabelecimento, e, do século
XIX, o poder de governar, o poder de traçar políticos - fiscal, financeira, educacional, social poder com o qual Montesquieu nem podena sonhar no século XVlIl. E sobrou ao rei um poder
residual. Que poder residual seria esse? O poder
de ser o supremo representante do que une a
pátria, porque, na medida em que temos Governo,
Governo na democracia, tem de ser da maioria;
se é da maioria, tem minoria, que é contra. Há
Governo, há oposição, e nem o governo pode
representar a nação nem a oposição, porque a
nação é composta pela maioria, pela minoria, pelo
Governo e pela oposição. Se há um confronto
ideológico, a nível de Governo, há um órgão que,
acima disso, representa a unidade da pátria, ou
a unidade da pátria e a transcendência dos valores
da democracia poderão sucumbir e naufragar o
seio do conflito ideológico. Tivemos um grande
teórico disso que acabei de falar, dessa última
evolução do sistema britânico. Foi o meteco francês, o suíço-francês Benjamim Constant, que escreveu, em 1818, o seu "Curso de Política Consti-
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tucional", onde mostra que os Poderes não podem ser três, mas quatro: o Poder do Chefe de
Estado, do Rei,o Poder que ele começa a chamar
ental ou Ministerial; o Poder do Parlamento, que
define uma linha política, portanto que passa a
ser um formulador de política, não só um Legislativo, e o Poder dos Juízes, que é o Poder de
solução dos conflitos, que ele diz caber a este
poder real, que a doutnna brasileira e portuguesa
do poder Moderador vai seguir, abrasileirar e baixar ao nível de países em desenvolvimento, países
de comunidade política franca. A função do Chefe
de Estado passa a ser; primeiro, representar a
pátria e os valores que nos unem; segundo, guardar as regras do jogo da democracia, acima das
manipulações dos governos que detêm transitoriamente o poder, para impedir aquela tentação
terrível de permanentização dos grupos que chegam ao poder e nele sempre estão querendo ficar;
e, terceiro, poder de ser um árbitro dos conflitos
entre os poderes, uma espécie de Poder Judiciáno
entre os poderes. Hoje chegamos ao século XX,
em que há uma última evolução que se delineia
com clareza. Está samdo do próprio poder real,
aquele poder da execução no sentido clássico,
o poder da administração. Esse poder nasceu
no mesmo dia em que se criou a separação do
Estado e do Governo, mas, hoje, com a técnica
moderna, ficou mais claro. Há um quinto órgão
de poder político, que é a administração. Para
que o regime democrático possa sobreviver, a
administração tem que preencher quatro condições que estão no livro de lchumpeter, escrito
em 1942, "Capitalismo, Socialismo e Democracia", em que dizia: A administração tem de ser
neutra partidariamente. Ela obedece às linhas políticas traçadas pelo Governo do dia, através das
suas leis e regulamentos. Ela tem de ser permanente, para dar continuidade ao Estado e evitar
os traumas que qualquer mudança de Governo,
no parlamentarismo ou no presidencialismo, poderia causar. Permanência, a profissionalidade e
o seu caráter e cunho técnico. Uma administração
neutra, partidariamente falando permanente, profissional e técnica. E nós teríamos que os Poderes
hoje são basicamente cinco.
A evolução final deste século mostra a seguir.
Chamo a atenção do Presidente desta comissão
e do meu querido Relator - se me permite um
tom pouco familiar,SenadorJosé Fogaça - para
isto: vamos parar, nesta Constituição, de chamar
Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Eu repito que achem qualquer Constituição, redigida de 1946 para cá, em todo o mundo
civilizado, onde apareçam essas palavras. Não há
mais Poder Legislativo, há um Congresso Nacional. Este Congresso legisla e deve legislar. Aliás,
como na França, temos de reservar à tarefa da
lei aquilo que é verdadeiramente nobre para a
lei, que trata das relações e dos direitos fundamentais da pessoa. Mas, antes de fazer leis, o
Parlamento saiu de uma eleição por partidos que
têm programas. Ora, se os partidos são para valer,
se os programas dos partidos são para valer, o
partido que fizer maioria no Parlamento deve governar - o partido, como programa, não a pessoa
fulana, ou a pessoa beltrana, mas o partido. Pouco
importa qual aquele que está no Governo, tomando as decisões do partido, porque é Irrelevante.
Então, tivemos essa última evolução, em que o
Poder Legislativo não é mais Legislativo, é Congresso. Qual é a função? Faz a lei, e a lei nobre.
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E mais Importante do que fazer a lei é definir,
numa eleição geral para deputados, qual a corrente ideológica majoritária que disputou a eleição
com base em programas partidários e, portanto,
defmir quem será o Governo, de que partido será
o Governo, qual a linha que esse Governo deverá
seguir e cobrar coerência dele a esse programa
de partido. O Executivo não é mais 'Executivo
Vamos exorcizar essa palavra. Executivo era Executivo no tempo de Montesquieu, quando não
havia política e Governo, e ele queria um poder,
que era o rei. Montesquieu era o rei, simplesmente
o gládio da lei, como se dizia, a espada da lei,
o cumpridor e o executor das leis que são definídas no Parlamento. Não. O Governo hoje toma
as iniciativas, formula e executa as políticas, corrige os rumos de uma política, está toda hora
atuando sobre a sociedade, recebendo os mfluxos
da sociedade, mas sempre no Estado social, que
- como bem disse o mestre Josaphat Marinho
- é inevitável no mundo comtemporáneo, porque é intervencionista e é socializante. Nessa realidade, o Governo está carregado dessa atnbuição,
afinal, de traçar as políticas, influindo sobre a sociedade. Ele é Governo. O Judiciário são os juízes.
Os tribunais, podemos chamá-los de juízes e tribunais; e, acima do Governo, temos o Chefe de
Estado, acima do Governo, do Parlamento e dos
juízes Não acima para mandar, mas para transcender, lembrar que acima dos socialistas, dos
conservadores e dos liberais há a Pátria brasileira
Acima do programa de cada partido há a regra
da lei democrática, que é para ser cumprida, e
o resultado aceito. Aqueles valores mínimos da
democracia não podem ser infnngidos. A presença de um chefe de Estado transcendente, que,
ao mesmo tempo, é a última reserva de um sistema político capaz de, numa crise séria, pela dissolução da Câmara ou pela demissão, mesmo infundada, de um prírneíro-mimstro incompetente,
reestabelecer certa normalidade ou ditar as bases
para o restabelecimento de uma nova normalidade. Poderíamos dizer que a administração, o
serviço público civil, cujo chefe supremo é o Chefe
de Estado, deve ser apartidáría, por carreira, técruca, permanente e profissional.
É esta minha primeira e grande sugestão, Senador José Fogaça, Presidente Albérico Filho. que
nesta nova Constituição, exorcizemos essas palavras. Tratemos Congresso Nacional de Congresso
Nacional e Governo de Governo. Fiz uma pesquisa na Constituição e vi que não há uma vez
sequer a palavra governo no livrinho amarelo que
hoje edita nossa Carta Magna aqui no Congresso
Nacional Vejam em que atraso brutal e institucional vive o País. Aliás, Amilcar de Oliveira fez
um trabalho comparativo sobre os Executivos e
chegou à conclusão de que os Executivos mais
atrasados do mundo são o Brasil e o da Bolívia;
quer dizer, há organização mais atrasada, em termos de Executivo, do que a do Brasil e a da
Bolívia?Estamos ainda na idade tudoriana, talvez,
da organização política, talvez ainda prévia ao período do Lock, da prímeira grande bipartição dos
Poderes.
Vamos adiante. Agora, mostrada essa evolução,
quero destacar que sobrou ao rei, hoje, ao Presidente, essa função arbitral de Chefe de Estado,
devo dizer que os órgãos foram Chefes de Estado,
Governo, Parlamento, juizes e administração. São
cinco capítulos, e tomo ainda a liberdade de sugerir ao Presidente e ao Relator desta subcomissão

que coloquem como título desse nosso capítulo
que vai sair daqui "Organização Federal", porque
se trata da organização federal. E eu gostaria é a sugestão de um homem do povo - que
fosse "Organização do Governo Federa!", e se
desse mais liberdade aos Estados, nas suas Constituições, disciplínarern sua organização estadual.
Então seria todo um título, com um mínimo de
quatro capítulos, ao qual poderíamos acrescentar
mais um, o do Poder Judiciáno E ficaríamos com
cinco, os CInCO Poderes da Nação
Quero voltar a uma segunda observação, para
reforçar o que já disse de passagem, no calor
da exposição, quanto a Montesquieu. A palavra
executivo é uma palavra danada, porque não pode
ser entendida fora da concepção do Estado liberal
clássico, selvagem, que engendrou. Temos o Poder Execunvo clássico, que reúne, nas suas atnburções, funções de chefia de Estado, funções
de administração e um embrião de funções de
Governo. Assim, a expressão Poder Executivo não
pode praticamente ser separada do ambiente
ideológico e histónco que a gerou. Executivo porque ele executaria uma lei definida pelo Parlamento.
Farei uma última observação aqui a respeito
de Montesquieu. Montesquieu é um liberal. Ele
começa o "O Espírito das Leis" definindo o que
é lei: "Lei é a expressão de relações necessárias
entre as coisas e que radicam na natureza das
coisas" Para os liberais clássicos, radicais, a lei
não se faz, a lei não se cria, não se Inventa. A
lei é uma lei natural, que se deduz O Parlamento
de Montesquieu não é o Parlamento dos partidos,
mas o Parlamento do tipo americano de Governo.
Ele é o Parlamento da demarquia do Maksoud,
ou melhor, de Hayek, um órgão sem partidos
em que se exorcizariam os partidos do seu bojo
e se fariam mil requisitos, para despartídarízar-se
o Parlamento. Seriam os melhores que vão deduzir da lei natural aquelas normas prospectivas e
futuras que regulam a essência da natureza, ou
a natureza das coisas. O Executivo seria meramente o executor dessas leis. Pois bem, esse tipo
de Executivo s6 tem sentido onde não há íntervenciomsmo, onde o Governo não existe - as suas
funções são mínimas ou inexistentes - e, como
bem disse o mestre Josaphat Marinho o mundo
moderno é o mundo do intervencionismo, da sociahzaçáo. Só pode ser mantido o mtervencíonismo com as funções do governo nulas se o
sistema de votação for censitário. O Estado liberal
clássico era o Estado do voto censítárío, onde
só votavam os ricos e os proprietários. Conseqüentemente, outra característica desse sistema
da tripartição dos Poderes seria a hostilidade aos
partidos políticos. Os liberais clássicos eram hostis aos partidos políticos, os fundadores da Constituição americana são todos hostis aos partidos
políticos, Rousseau, anteriormente, é hostil aos
partidos políticos; o pensamento liberal clássico
e o pensamento liberal radical também o são.
Por quê? Porque o partido político vai dividir as
pessoas, pnncipalmente em função de classe social, de interesses, vai dividir a comunidade, empurrar, às vezes, pai contra filho, patrão contra
operário. Um partido vai querer mudar a ordem,
vai falar para os pobres, outro vai tentar falar para
a classe média e para os ricos, vai dividir a sociedade e como é que fica? Se um órgão é chefe
de Estado, representando a pátria - o Executivo
cláSSICO - e, ao mesmo tempo, é o Chefe de
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Governo representando o partido ideológico, que
tem maioria, como é que ficam os que são contra
o Governo? Se a mesma pessoa é o Chefe de
Governo, que representa o que nos une e o Chefe
de Governo, aquele partido que é contra o Governo, mesmo sem o querer, está sendo contra a
pátria, contra o Chefe de Estado. E, como as
Forças Armadas e os órgãos permanentes se vinculam ao Chefe de Estado, aquele partido que
é contra o Governo, mesmo sem o querer, está
sendo contra as Forças Armadas e os órgãos
nacionais transcendentes e permanentes. Isso explica o golpismo na Aménca Latma, a falência
do nosso presidencialismo em realizar um autêntico regime democrático, explica essas distinções
que estou fazendo de um Executivo moderno pósBenjamin Constant e explica o porquê do sucesso
da Constituição do Império, que sempre soube
administrar os conflitos políticos - e os teve graves
- mas dentro da lei e da flexibilidade do regime.
Por isso, não caiu Se é parlamentarista ou presídencíahsta, é um nominalismo horrível.Acho que
é outro ponto que deveríamos exorcizar. Temos
de discutir a essência das coisas O que seria
essa essência das coisas? Terceiro ponto: o Executivo no mundo contemporâneo. Executivo hoje
praticamente não existe, porque é murto mais do
que um Executivo Executivo hoje são três órgãos
e três grandes funções, que qualquer Estado moderno contemporâneo tem. Quais são os três órgãos do Executivo contemporâneo? Chefia de Estado, Governo e Administração. Srs Constituintes,
nossos representantes, Presidente Albérico Filho,
Constítumte José Fogaça, é isso que temos de
regular aqui: a Chefia de Estado, o Governo e
a administração. E se impõe, que essas funções
sejam separadas. Essas funções só podem estar
reunidas num mesmo órgão, no clima social, econõmico e ideológico do século XVIII e, hoje, só
podem estar reunidas num único país, que é ~ce
ção universal: Estados Unidos da América. E um
país exceção universal por duas razões básicas.
Primeiro, um país onde a sociedade é tão forte,
de baixo para cima, tão autônoma, pelo próprio
domínio e reino da iniciativaprivada e pelas comunidades de base dos Estados, que formaram e
dominam a comunidade arnencana, uma sociedade tão forte que praticamente não precisa de
Governo. Vejam, país que não tem política econômica, que tem um gigantesco déficit público o maior da humanidade - mas não tem problemas e consegue ter um banco central independente. Não tem problema, porque esse banco
central independente, apolítico, resolve o problema do déficit público e das maciças emissões
do papel-dólar, elevando a taxa de juros. Os Estados Unidos são um país maravilhoso, porque pode ter taxa de juros elevada e esse déficit e esse
custo quem paga não são eles, somos nós, os
devedores do Terceiro Mundo. E uma maravilha
de sistema econômico, que pode permitir o total
desgoverno e descalabro que há nas finanças internacionais. Enquanto os Estados (Irudos, com
esses Governos ineficientes - não sou eu quem
o diz, mas Charles Lindlom e Robert Dahl - este
B trouxe ao Brasil uma vez. Robert Dahl confessou
claramente, nos seus livros, essas críticas ferozes
à incompetência das políticas americanas que se
chocam. Ele diz isso claramente nesse livro que
recomendo, "Economia, Política e Bem-Estar Social". Afirma ele que só um país que tem a riqueza
dos Estados Unidos pode dar-se ao luxo das políti-
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cas conflitantes e dos custos e dos desperdícios
que impõem essas políticas Os Estados Unidos
não precisam de Governo e, por isso, não têm
Governo O que se elege lá, diretamente, de quatro
em quatro anos, é o Ministro das Relações Extenores. Não há Governo no sentido técnico naquele
país. Se não há Governo, Ideologicamente estabelecido, evidentemente que ninguém é contra o
Governo, porque, se alguém fosse, seria contra
os Estados Unidos, contra a Pátria. É por ISSO
que Nixon demonstrou um fato. HOJe, está sendo
muito discutido nos Estados Unidos, há uma nova
literatura sobre isso. Por que o Vietnã? Por que
a síndrome NIXon? Por uma razão simples. Hoje,
a maioria americana está marchando para lá, e,
por acaso, é aquilo que defendi na minha tese
de doutorado. Pela primeira vez o Governo americano assumiu claramente uma guerra por motivos Ideológicos, exorcizando; assumiu postura
ideológica interna, para enfrentar a guerra externa,
e isso dividiu a comunidade. Então, pessoas começaram a criticar o Presidente da República,
que era o Governo, que conduztu uma guerra;
e, ao mesmo tempo que criticavam o Presidente
da República, o Chefe do Governo, estavam criticando o Estado. Então, a CIA começou a ínvestIgar americanos. É um clima que Já se tinha pronunciado no macartismo. Isso enfranquece sobremaneira a eficácia dos Estados Unidos na sua
política externa, porque o Presidente americano
não pode, na sua política externa, ferir um mínimo
de consenso intemo. Se o fizer, estará destruído,
porque ele é Governo e Estado ao mesmo tempo
Ele se destrói, Há necessidade dele preservar esse
consenso Então, primeira razão. Nos Estados
Unidos, isso funciona, porque são o úrnco país
do mundo que não precisam de Governo. Os
três Poderes se equilibram, são equipotentes, como diz o Senador Marco Maciel, isolam-se, mantém uma paralisia por essa razão, mas ISSO funciona, porque o país não precisa de Governo. A segunda razão importante é porque o capitalismo
lá, a economia de mercado, funcrona de tal forma,
produzindo nquezas e recursos, que aqueles eventuais perdedores do sistema, os trabalhadores,
as minorias pretas e indígenas, os eventuais perdedores do sistema capitalista são comprados em inglês, há um verbo que diz isso, to buy off.
Eles são comprados pelo sistema. Por causa disso, não nascem partidos socialistas, não nascem
partidos de esquerda relevantes. E é porque esses
partidos não existem lá que o presidencialismo
sobrevive, porque nenhum partido é contra o Governo, não há partidos de esquerda. Existe, a nível
político americano, um consenso em torno da
excelência da ordem econômica social capitalista.
E é consenso do sonho americano, do americano
american way of Iife, todo ele fundado na livre
ínícíatrva, na liberdade de mercado e na proscrição do intervencionismo e do socialismo, que
permite a sobrevivência do sistema. No momento
em que os Estados Unidos tiverem um partido
de esquerda forte e em condições de disputar
a presidência, as instituições americanas ou mudam ou caem E quem drz são aqueles que verificaram o que ocorreu na Europa. O que são esse
tal de Executivo moderno e essas três funções?
Por que o Chefe de Estado se separou do Governo
e da Admimstração? Porque, até o final do século
passado, na Europa, predominava o montesquianismo do presidencialismo, em que o Estado é
o Governo, e o Governo é a Administração, con-

centra tudo, separado do Legislativo. Isso aconteceu na Europa. Era o sistema vigorante na Europa Mas, lá, as diferenças de classe eram fortes.
Houve a luta pelo voto universal, que foi concedido E, na I Guerra Mundial, o Partido SOCialista,
que era marxista na sua origem, ou bastante ligado ao marxismo, durante a guerra, era maiona
na Alemanha. Aí está criado um problema: como
conciliar uma democracia que nasceu burguesa,
nas suas liberdades fundamentais do direito ao
voto, às liberdades públicas? Como conciliar essa
democracia burguesa liberal com o avanço das
idéias SOCialistas e um Partido Socialista majoritário? Se o mesmo Chefe de Estado, que representa a Alemanha, a pátria, for o Chefe de Governo, se ele for conservador, o Partido Socialista
que for contra o Governo estará sendo contra
a pátria, será subversivo, e o seu lugar é na cadeia,
no paredão ou sei lá onde. E mais. o terror se
apodera dos conservadores e dos militares, ante
a possibilidade desses SOCialistas, ganhando a
eleição, empolgarem não só o Governo, mas a
Chefia do Estado, as Forças Armadas e os órgãos
permanentes Há o pavor de que esse controle
dos socialistas sobre o Governo, estendendo-se
sobre o Estado, se torne um caminho sem retorno. Então, o que ocorreu? Preuss, Kelsen, Posadas, tivemos todo um pensamento jurídico, que
não sei por que os ConstItumtes brasileiros dão
a Impressão de não os conhecer - eu sou um
deles Não se conhece esse debate. Não se fala
em pessoa alguma. Esse assunto ausente dos
nossos debates constitucionais. Todos esses autores descobriram. Temos uma fórmula só para
salvar a democracia; é separar o Estado do Governo. Vamos criar uma Chefia de Estado acima
dos partidos, acima das ideologias. Já que pelo
voto universal e pelo nascimento dos partidos socialistas e comunistas, não há mais consenso em
torno do Governo, vamos criar um consenso politico acima dele. Um Chefe de Estado representa
a pátria, comanda as Forças Armadas e pode
ter poderes de arbitrar o jogo político mais expressos ou menos expressos, menos expressos, mais
explícitos ou menos explícitos. A extensão desses
poderes é um detalhe, a essência é a separação
e a divisão Até o modo de provimento dessa
Chefia de Estado, no final, ainda é detalhe: se
vitalícia ou eleita, se eleita direta ou eleita indireta,
são detalhes. No Brasil costuma-se fazer dos detalhes a essência e se esquecer a essência dos problemas. Pois bem, separar o Estado do Governo
e entregá-lo a quem? Não a quem nascesse de
uma eleição direta, sem programa, que depois
de eleito vai pensar o que vai fazer. Vai cercar-se
dos seus amigos Nem mesmo os seus partidários
do Parlamento se sentem Governo. É uma característica que aconteceu no regime de 1964 com
a Arena e o PDS e, com todo o respeito, está
acontecendo agora com o PMDB.Os Deputados
desse partido não se sentem no Governo. Eu diria:
é compreensível e justo. E não sou do PMDB.
É compreensível e justo porque não é a liderança
stá lá. Então, a quem o Governo tem de ser entregue? A quem efetivamente o lidera o Governo
de um partido que fez um programa.
Por isso, não há incompatíbtlidade, ConstItuinte
José Fogaça, entre os planos, o planejamento
e o parlamentarismo Ao contrário, no sistema
presidencial o plano é mirabolante. Com todo o
respeito - respeito as pessoas - tivemos um
caso no Brasil: um presidente construiu esta cida-
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de Não era programa do partido, não era reclamação da sociedade, era um artigo perdido na
Constituição. Até ele conta no seu livroo segumte:
"Mas, Presrdente, como o Senhor teve a idéia?"
Ele estava numa Cidadezinha próxima ao Planalto
Central, quando um homem do povo - de quem
já se sabe até o nome - perguntou-lhe: "Presidente, o Senhor vai cumprir o artIgo da Constituição que diz que a Capital deve ser tranferída>"
E, no seu livro, ele narra o seguinte. "Vacilei durante alguns segundos. Nesses segundos tomei
a decisão histórica mais importante do meu Governo e respondi: "Vou mudar a Capital. E ali
tomei a decisão". Está escnto pelo próprio Juscelino Kubitschek de Oliveira. Não sou contra a
construção da Capital, vivo aqui e a acho maravilhosa. Mas é o plano que nasce da pessoa, que
é encomendado. Com todo o respeito, democraticamente isso é errado. Com todo o respeito, precisamos de planos que nasçam da sociedade, pela
capilarízação dos partidos, que vai pegando aquele setor dos afins e vai produzindo um subconsenso, do qual emana um plano da sociedade.
E o eleitor vai eleger durante dois planos. Se o
sistema de eleições for distrital, ainda que misto,
ele irá produzir dois grandes partidos, e não haverá
o problema da instabilidade, dos governos. Por
quê? Porque o partido que ganhar a eleição terá
maioria, poderá mudar o Primeiro-Ministro, se este tiver um enfarte, um problema mtestinal ou
qualquer outra coisa Muda o Primeiro-Ministro,
mas não se mudará o partido. O falecimento desse líder de governo poderá ser um fato lamentável,
mas politicamente é uma normalidade, é uma
conaturalidade. Assassinou-se Olof Palmer, e não
houve problema. O Vice-Primeiro-Ministro, socialista, com o mesmo programa, assumiu o Governo e foi, talvez, o maior líder do Ocidente, da
Social Democracia. Então, os planos estarão assegurados. E mais: os Deputados, evidentemente,
vestirão a camiseta do plano, vestirão a camiseta
do Governo. Por quê? Primeiro, porque seus líderes, estão lá, e, segundo, porque, se eles não
apoiarem os seus líderes, no mínimo, abrirão ensejo a uma convocação antecipada de eleições.
Por isso, é Importante a dissolução, não para ser
utilizada, mas como último recurso da responsabilízação política. Então, para evitar uma dissolução, que, ante a fraqueza de um partido do Governo, seguramente, retornaria o poder à Oposição
e o Deputado é levado a deixar cumprir a conotação partidária, embora aquilo possa prejudicar
o seu problema pessoal de candidato nas próximas eleições. Ele é obrigado a vestir a camiseta
das medidas. É isso que está faltando no Brasil:
que o partido do Governo vista a carmseta do
Governo e tente acertar. Para que isso seja possível, é preciso que a Liderança desse Govemo esteja no Poder e assuma a responsabilidade perante
a Nação, para ser apontada depois pelo eleitor.
São essas as observações do Executivo moderno: um Chefe de Estado, portanto, com poderes
de árbitro, de garantia da Constituição. Leia-se
a Constituição francesa, a italiana, a espanhola
e a portuguesa. A espanhola fala até em Poder
Moderador. Ottmar Buhler, no seu pequeníssimo
"Comentáno à Constítuição Alemã", vai mais longe. Vejam como nós, brasileiros, temos de reavaliar a nossa História. Buhler, que é um dos maiores
juristas alemães, no seu comentário sobre a Constituição alemã de 1919 diz o seguinte: "Quando
nós criamos essa chefia de Estado, supraparti-
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dáría, neutra, poder moderador, quisemos dar esse sentido de - eleita por todo o povo - para
significar que ela representava não o partido, mas
todo o povo alemão" Por isso, fizemos até eleição
direta. Buhler diz, com todas as letras: "Estamos
seguindo aqui os ensinamentos de uma Constituição de alta sabedoria". A Constituição do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, foi a primeira escrita no mundo ocidental que colocou
esse poder dessa forma. Os juristas alemães da
racionalização do poder tinham como exemplo
a Constituição do Império, quando criaram essa
chefia de Estado suprapartidária, acima do Governo. Função de Governo clara, o Governo, Chefe
de Governo, num Conselho, num gabinete, que
será composto pelos chefes dos Ministérios, pelos
Ministros. Evidentemente, irá traçar a política econômica, social, trabalhista. Até se poderia pensar
que a política externa fosse do Chefe do Estado
e não do Chefe de Governo. Questão de detalhes,
pouco Importa. Parece-me essencial que o Chefe
de Estado seja o Comandante Supremo das Forças Armadas, seja o Chefe de Estado, pois é neutro e suprapartidárlo pelo cargo, o nomeador dos
Ministros do Supremo, com a ratificação do Senado; o nomeador dos Embaixadores e o ratificador
do Chefe do Ministério Público. Vejam, a presença
de uma Chefia de Estado suprapartidária abrirá
espaço para órgão que o Constituinte não sabe
onde vai colocar. As Forças Armadas, por exemplo, onde serão colocadas? Elas são um braço
armado do serviço público, um braço do Chefe
de Estado. Elas não fazem política; defendem valores da Pátna. A Nação como um todo é função
do Chefe de Estado. Quem fala por ela? É o Chefe
do Estado. Se se quiser dar um golpe de Estado,
primeiro é preciso derrubar o Chefe de Estado.
Foi o que fez Deodoro em 1889 e o que se esqueceu de fazer Molina em 1879, quando fechou
e prendeu o Primeiro-Ministro, de seu país, mas
se esqueceu de prender o rei. Se a Espanha fosse
presidencialista, no momento em que derrubou
o primeiro-ministro que já estava meio "queimado" em função das políticas econômicas ele estaria dando um golpe de Estado, estaria derrubando
o Chefe de Estado. O golpe seria irreversível. Como a Espanha tem um Chefe de Estado que
guarda a Constituição, o rei foi para a televisão
e em uma hora acabou com o golpe. Aliás, talvez
essas meditações tenham ajudado A1fonsín agora
a estar propondo o parlamentarismo na Argentina. Como brasileiro, para mim isso seria uma
tristeza, pois nós construímos a teoria do parlamentarismo. Diziao grande João Camilo - esse,
sim, historiador que respeito - na análise das
nossas mstituições do Império, que a própria evolução do parlamentarismo brasileiro é concomitante com a evolução do parlamentarismo britânico. As pessoas querem cobrar do parlamentarismo brasileiro do Império o que não acontecia
nem na Inglaterra - julgamentos com clareza
- muito menos na Espanha. Lá, no mesmo sistema, quando o Imperador chamava um político
para ser Primeiro-Ministro, este fazia também as
eleições. É um problema. O ideal seria que, no
Império, já tivéssemos um eleitorado forte, sindicatos fortes, sociedade civil organizada, forte,
consciente, dos seus direitos, em que as mudanças políticas fossem feitas diretamente pelo eleitorado. Esse seria o ideal. Vivemos num país atrasadíssímo, feudal. Ora, esse jogo dos partidos pode
não ser bonito, mas permitiu uma democracia

possível na época, ou seja, uma alternância entre
o pessoal mais ligado ao campo, Partido Conservador - e as ralas classes médias urbanas, que
moravam na cidade e votavam no Partido Liberal.
Criou-se equilíbrio. A culpa não era do sistema,
mas da realidade social. O progresso seria manter
o sistema e permitir que a sociedade crescesse.
E esta vinha crescendo. O eleitor brasileiro, durante o Império, vinha-se comportanto sempre
com uma independência cada vez maior. A Repúblíca é que vai assistir a eleição do bico de pena.
E a decadência, a corrupção brutal dos nossos
costumes eleitorais, verdade seja dita. Os homens
do Império mudaram a lei eleitoral, muitas vezes,
fustigados pelo Imperador, que queria evitar o
máximo possível a influência dos governos sobre
as eleições. Então, a instabilidade do parlamentarismo, de que se fala tanto, entre 1870 e 1940,
na Itália de hoje, ou na França daquela época,
porcional de eleições, que não permite maionas
estáveis e sólidas. Evidentemente, onde não há
maioria há uma tendência à instabilidade. Mas
tomemos o caso italiano atual. A Itália é um dos
países que mais crescem no mundo e uma das
economias mais sólidas da Europa. Cai governo
a toda hora; é instãvel. É instãvel? Em primeiro
lugar, cai o Governo, mas não cai a administração.
Essa é neutra, permanente e assim o é porque
é parlamentarismo. Se fosse presidencialismo seria o Chefe de Governo colocando nos cargos
públicos os amigos a quem tem deveres pela
eleição, em pagamentos de favores. É aquilo que
se chama spoil system. E o sistema conhecido
som esse nome nos Estados Unidos da América.
E o sistema de espólios. O Chefe de Governo,
que é o chefe da administração, divide-a e a loteia.
Enquanto houver presídenoalísrno, será impossível acabar com o spoll system; será impossível
criar administração neutra. Parlamentarismo é a
primeira condição da administração neutra. Iso
foi histórico. Na Inglaterra, Jorge Ill, depois dos
seus múltimos erros, resolveu ceder o Governo
à maiona parlamentar, dizendo: "Já fIZ bobagem
nos Estados Unidos, fIZ muitos erros, reconheço;
passo o Governo para uma maioria parlamentar.
Entretanto, Srs, Ministros, não vou passar a nomeação dos funcionários públicos. Esses não podem ser políticos de partido, porque os juízes que
aplicam contenciosamente a lei são Imparciais
com a mesma razão. A admmistração, que aplica
amigavelmente e no correr da normalidade, a lei,
também tem de ser isenta". O que quero colocar,
numa quarta observação, é o descompasso brutal
que ocorre, quando se tenta aplicar o Poder Executivo clássico, do presidencialismo montesquiano, com a realidade social da política intervencionista, da política ideológica e da quebra do
consenso na sociedade, em tomo da excelência
do liberal capitalismo. Num país como o Brasil,
em que há profundas diferenças sociais, em que
há toda uma camada da população querendo
mudanças de ordem social e econômica, há forças poderosas querendo alterar o próprio fundamento da ordem econômica. Um país como o
nosso, em que o capitalismo não funciona de
modo a poder comprar os perdedores; precisa
de governo, porque é um país, como diz Joelmir
Betting, em construção, é um país de cima para
baixo, ao invés de ser um país de baixo para cima,
como os Estados Unidos. Um país como o nosso
entregar, organizar o Govemo na base do modelo
clássico é um gesto da mais cruel irresponsa-
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bilidade histónca, Ainda mais quando se fala que
se quer reduzir os poderes do Presidente da República, no que concordo, e fazer um sistema igualzinho ao americano, no que não conccrdo. Ora,
se criarmos um sistema como o americano, em
que o presidente diminui de poderes, reforça o
Poder Legislativo, teremos uma paralisação dos
poderes. E como dizem os autores americanos:
minorias lobistas, bem entrincheiradas no parlamentarismo para o país - ou bem entrincheiradas no Executivo. E a paralisação do Governo.
Então, o Brasil não pode ter um sistema que foi
inventado pelos americanos para realizar o sonho
do Estado liberal clássico, do Estado paralítico.
Cumpre, portanto, criar um governo que seja eficiente, que tenha poder, ou seja, que tenha maioria na Câmara, que ele surja dessa maioria partidária que ganhou uma eleição com programa
e que vai para o Governo para fazer reformas.
Que extraordinário governo inglês do Sr. Clemente AttIee, que venceu uma eleição. Se o sistema
fosse presidencialista, Churchíll, que ganhou a
guerra, não teria perdido a eleição. Ele ganhou
no seu distrito, mas, no geral, ganharam os trabalhistas. Na Inglaterra, fizeram um planejamento;
o Plano Beveridge - foiposto em execução. Todo
o estado social britânico fOI montado no período
de um governo; um governo que vem, como eles
dizem, com o mandato popular para fazer as reformas, e, como tem maioria, ela passa como um
trator. O limite é que há um Chefe de Estado
acima, que impede que ele vire ditadura. Mas ele
tem mandato popular para fazer as reformas e
as mudanças. Agora, imaginem, num Estado como esse, colocar a confusão de Estado e Governo
na mesma pessoa, o primeiro problema seria a
questão do tempo. Diziaum assessor presidencial
que um presidente da República gasta mais de
60% do seu tempo recebendo Embaixadores,
nesses atos formais de Chefe de Estado. Ele é
um governo sempre com 40% do seu tempo.
Disse-me alguém bem enfronhado e bem mformado nessa questão que a maior parte do tempo
de um presidente - 60% - é gasta com a função
cerimonial. Mas ISSO é o mínimo. Um homem
que é Estado e Governo ao mesmo tempo, aquele
partido ideológico por programas, que é contra
o governo, mesmo sem o querer, é contra o Estado. Qual é a conclusão? Torna-se difícil, na prática, separar a oposição da subversão. Por quê?
Porque o partido que é contra o Governo é contr
a Pátria. Mesmo a oposição mais bem comportada no Brasil, como o Ministro Paulo Brossard,
na sua época, passou por subversivo, por atacar
o regime. E mais: como esse Chefe de Estado
comanda as Forças Armadas, ele as joga dentro
do processo político.
Outro ponto: a questão do dilema dos Presidentes O Presidente vive um dilema atroz, por
exemplo, quando conduz uma eleição. Como
Chefe de Governo ele teria de torcer para a vitória
do seu partido; ele teria de ir para a televisão
defender o programa do seu partido. Como Chefe
de Estado, que nomeia todos os burocratas, que
tem um poder c1ientelístico brutal nas mãos, tem
que ser neutro. E o que faz um Presidente numa
eleição? Ele vai fazer campanha para seu partido
ou se compõe como magistrado? Se age como
magistrado, seu própno partido o critica e o desmoraliza; se partidariza, não tem mais o respaldo
da oposição, na sua função de Chefe de Estado.
É um dilema brutal.
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Quarto ponto: o terrível problema que o Presidente José Sarney está Vivendo agora, os Presidentes militares o viveram assim como todos os
outros É um dilema Se usa o seu poder presidencial, escrito na Constituição, é um ditador, é
um homem autoritário, porque nomeou um Ministro que não podia ter nomeado, porque queria
nomear um outro. Se nomeia o que ele quer,
é um ditador, um autoritário ou aquilo que se
ouve sempre e se repete. é o poder pessoal Agora,
se se curva a um partido, se se curva a uma
indicação dos partidos, é fraco, é pusilânime; ele
está abdicando do seu poder. Esse é um dilema
atroz, invencível. Coloquem-se no lugar do Presidente José Sarney. Se ele agIr de acordo com
o que está na Constituição, e usar, como ouvi
um Constituinte dizer, a caneta para valer, ele passará por estar mflumdo na Constitumte ou no partido ou estar agindo autoritariamente Do contrário o que ocorre? Ele se estará demitindo do
poder, está deixando de exercer sua autondade.
É brutal. Enfim, como se deve conduzir? Como
Chefe de Estado ou como Chefe de Governo?
Se o Presidente se conduz como Chefe de Estado,
símbolo da Pátria, que vai tratar da Constituição
agora, da tradição democrática, o grande ponto
de encontro de brasileiros, o Governo ficará às
traças. Precisará de ter um Primeiro-Ministro de
fato, ou coisa que o valha. Seria a solução menos
ruim. Se ele assume a função de Governo, cai
no emaranhado da política, perde o respeito da
Oposição, que se acostuma a cnticá-lo todo dia
pelos jornais, pelo rádio, pela televisão e no Parlamento, deixando de ter aquela função superior
para poder falar nos momentos de crise. E terrível,
portanto, a incapacidade da pessoa ser ao mesmo
tempo Chefe de Estado e Chefe de Governo. Para
ser um bom Chefe de Estado tem de ser neutro
ou suprapartidário; e um bom Chefe de Governo
tem de ser um líder que comanda o seu partido.
Estes são os problemas, no fundo, que eu queria colocar. Não vou estender-me mais. De modo
que, para um Executivo - entre aspas - moderno, que não existe, só vejo uma saída: orgamzar
uma chefia de Governo separada da chefia de
Estado, e uma administração separada do Gover- .
no, única forma de evitarmos o c1ientelísmo e
criarmos mais racronalidade no nosso modo de
governar o País.
Agora, vejam, esse Primeiro-Ministro, que é o
Governo, que não mexe na administração, a não
ser no seu círculo mais íntimo de assessores, esse
Governo é a liderança partidária que ganhou nas
eleições O que acontece? Nós não podemos ter
partidos no Brasil enquanto houver presidencialismo Porque todo sistema joga contra os parti:
dos, a começar pelo Presidente da República. E
o primeiro a querer enfraquecer o maior partido
que tiver como sombra de seu poder. E o primeiro
a querer. Isso mdepende até de um ato de vontade.
Ele não pode ter um poder paralelo, que seria
um poder partidário e eleitoral. Ele tem de ser
contra de alguma forma Então, o próprio instituto
presidencial maquina contra o partido. Claro, tem
de destruir esse partido E tudo se faz em torno
de pessoas. Como é que pessoas da mesma
orientação esquerdista podem estar em partidos
diferentes? Está explicado que estejam Por quê?
Porque, no parlamentarismo, esses esquerdistas
tinham de ir para o mesmo partido e disputar
democraticamente uma liderança. Os melhores
fazem isso. Agora, aqueles que acham que não

têm competência para assumir uma liderança de
um partido fundam o seu e tentam correr por
fora. São da esquerda, mas querem correr por
fora, porque, no presidencialismo, correndo por
fora, podem chegar lá, no parlamentarismo nunca. Como é que querem ter partidos se permitem
que alguém com um partrdínho de nada, na base
de um carisma pessoal, possa chegar à Presidência da República? E querem partidos fortes
no presidencralísmo. É que o presidencialismo
não é presidencialismo, é a democracia da política
c1ientelistapela representação. Os teóricos do presidencialismo todos eles eram contra os partidos,
e o são ainda hoje, nos Estados Unidos, único
país do Ocidente que não tem verdadeiros partidos. Robert Dahl tem defendido a idéia de que
os Estados Unidos precisam ter partidos ideológicos. Por quê? Porque, os ricos fazem lobby,
têm dinheiro. Ele diz isso: presidencialismo não
precisa de partidos. O Parlamento vira a casa dos
lobbles. Os ricos têm dinheiro, fazem lobby.
Dahl pergunda: "E os pobres? Como fazem eles,
se não têm dinheiro?" E responde: "O lobby do
pobre é o partido socialista". A frase não é minha,
é de Robert Dahl. Como, nos Estados Unidos,
ainda existem muitos pobres, ainda existem muitos perdedores, seria importante que tivesse um
partido socialista, e a política fosse por partidos.
O que Implicaria mudança completa do sistema,
porque o primeiro obstáculo contra o partido socialista é um capitalismo que compra os perdedores e que pode pagar os seus desatinos com
a nossa dívida de subdesenvolvidos. E também
porque um sistema personalista acaba destrumdo
a possibilidade de nascer um partido realmente
socialista. DizDahl: isso significaria uma mudança
do SIstema político amencano. E os conservadores amencanos dizem: não, não podemos ir
para o parlamentarismo, para o sistema de partidos. Eles dizem, discutem isso. Por quê? Porque
é esse presidencialismo que mantém entre nós
a política de massa. E isso permite a manutenção
da ordem econômica e social vigente, sem reformas e sem mudanças.
Quero concluir dizendo que a grande mudança
que me parece capaz de solucionar essa barafunda toda que é a nossa organização política
significa mexer pnmacialmente na estruturação
do Poder Executivo. É o estabelecimento da democracia pelos partidos Não falo em parlamentarismo nem falo em presidencialismo, porque
é um nominalismo. E nós, juristas, ficamos achando que há formas mistas, porque uma regra lá
pode ser assim, outra regra lá pode ser assada.
Minha gente, vamos fugir do nominalismo. Não
há parlamentarismo, nem presidencíallsmo, formas puras. O que há? Há uma realidade econôrmca, social e política que SIgnifica o seguinte:
há duas formas de se fazer política. Há a forma
de se fazer política da democracia pelos partidos,
em que os eleitores votam em programas. O programa que ganhou faz a maioria no Parlamento
e automaticamente assume o Governo, mas não
assume o Estado, porque é um Chefe de Estado
acima do Governo. Ou adotamos a democracia
pelos partidos, ou mantemos a democracia pela
representação, em que os partidos não têm papel
na mecânica do funcionamento do poder e o
objetivo é a trancação, a paralisia do poder politico
pela radical separação dos seus poderes. Uma
é a política do sistema político visto como sistema
para manter uma ordem econômica e social. Ou-
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tro é o sistema do século XX, do Estado social,
em que a política é vista também como um instrumento de mudanças ou até como um instrumento de boa conservação, com um partido conservador, que, ao lado de um bom partido socialista,
são duas grandes necessidades deste País, afastando os personalismos.
É esta a opção, Srs. Constituintes, minhas amigas e meus amigos: vamos organizar uma democracia pelos partidos, em que a eleição para Deputado é para valer, ou vamos manter um sistema
que é a maquiavélica, para não dizer a montesquiana fórmula de organizar um conflito intergovernamental, para manter a paralisia do Governo
e do Estado. Esta é a opção. A opção não é
por uma regra "x" ou "y" - formas mistas; isso
não existe. Existem regras jurídicas que talvez se
desviem de um modelo jurídico abstrato. Isso não
existe. Existe a forma da democracia pelos partidos e a forma para a democracia da representação c1ientelista. Posso organizar a democracia
pelos partidos com um Chefe de Estado rei, ou
com um Chefe de Estado eleito diretamente, com
um Chefe de Estado eleito indiretamente, com
um Chefe de Estado com poder de política externa ou sem poder de política externa. Isso posso
organizar. Mas não posso organizar uma democracia pelos partidos sem separação do Estado
do Governo, separação entre Governo e Administração e responsabilidade política do Governo ou
Parlamento. E a dissolução do Parlamento, como
última instãncia, na arbitragem de uma crise política. Sem essas quatro características não haverá
democracia pelos partidos. E a realidade brasileira? Vejam bem, democracia pelos partidos ou
não, não depende apenas da nossa vontade. Depende da realidade. Um País com tantas desigualdades, um País com tantas diferenças, um País
com um regime que é incapaz de tomar decisões
políticas em qualquer das áreas, da demográfica
até a agrária, passando da financeira à econômica,
um País como esse, que não tem estrutura governativa suficiente para ser eficaz e efetivo, um País
que tem esses problemas sociais terríveis faz nascer partidos de esquerda. O General Golbery dizia:
"Aesquerda é inevitável".Os partidos de esquerda
estão aí e são viáveis eleitoralmente. Nós já temos,
no Brasil, um dissenso ideológico. Então, Srs.
Constituintes, reduziu-se o poder de escolha de
V. Ex" Se quiserem fazer uma Constituição para
durar, V. Ex" farão uma Constituição para um
País ideologicamente dividido, que tem partidos
de esquerda fortes, que se fortalecerão cada vez
mais - não sou membro de um partido de esquerda, como pode parecer. Estão aí para ficar
e para se fortalecer. É preciso um bom partido
conservador, porque o liberalismo conservador
também tem um outro lado de verdade; é preciso
criar o contraditório político para dar alternativas
de Governo. Pois bem, isto é impossível num sistema em que o Chefe de Estado é o Chefe de
Governo, e o Chefe do Governo é o Chefe da
Administração.
Portanto, não vejo outra saída para o País, senão
a adoção imediata desse sistema que poderíamos
chamar de parlamentarismo, mas que antes do
nome vale mais pela descrição da realidade.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) a palavra o nobre Relator.

Com
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o SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem Gostaria de propor à Mesa
e aos companheiros a Idéia de OUVIrmos uma
ligeira opinião, a manifestação um pouco mais
clara ou um debate entre os dois professores,
a posição do Jurista Josaphat Marinho a respeito
da proposta do nobre, jovem e talentoso advogado, que agora encerrou a sua exposição. Seria
possível trocarem optruôes para depois iniciar a
fase de debates?
O SR PRESIDENTE(AlbéricoFilho) - Eu pedina a opinião do Plenário.
(Conversas paralelas. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Albénco FIlho) - O
Constituinte Rubem Branquinho quer se pronunciar.
O SR. CONSTITUINTE RUBEM BRANQUINHO
- Peço licença para contrariar aqui o Constituinte
Henrique Eduardo Alves, porque já é meio-dia
e trinta e cinco minutos e considero que muitos
aqui, certamente, terão questões a levantar a ambos os expositores, que certamente suscitarão debates rmnto interessantes. Caso ocorra talvez o
debate entre os dois, muitos Constituintes não
terão oportunidade de fazer suas indagações.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, pela ordem Gostaria de secundar as palavras do Constituinte Henrique Eduardo
Alvespara ouvir a palavra do Prof.Josaphat Marinho com referência à exposição do Prof. Cesar
Saldanha, dada a profundidade do conhecimento
do sistema de Govemo e a experiência política
que tem o Prof.Josaphat Marinho.Mesmo porque
o Professor não definiu, na sua opinião, qual o
melhor sistema. Ele colocou os dois sistemas,
entendendo que ou queremos o clientelismo ou
o sistema de Govemo separado do sistema... Depois faríamos as perguntas. Acho rnurto Importante que haja um debate entre os dois professores. Temos tempo, ficaremos aqui até tarde,
se preciso for. Estamos aqui para ISSO.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Acho que é rara a oportunidade que
temos de assistir a um debate de tão alto nível,
pelas posições aqui propostas. Gostaria de oferecer aos companheiros essa oportunidade.
O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Acompanho o raciocínio do meu colega Rubem Branquinho e parto do seguinte pressuposto: tomamos conhecimento da exposição de ambos os
conferencistas. O importante nesta Subcomissão
são as indagações de ordem política. Acho que
o aspecto acadêmico do brilhante debate de ambos é secundário. O mais importante para nós,
Constituintes, são as nossas indagações, interrogações e perplexidades. Então, sigo o voto do
Constituinte Rubem Branquinho: que sejam abertas as indagações aos Constituintes.
O SR. RELATOR (José Fogaça) dente, pela ordem.

Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) a palavra o Relator José Fogaça.

Com

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, como Relator considero-me tão suficientemente esclarecido acerca das duas propostas

aqui proferidas que abro mão das perguntas, a
fim de permitir que os Srs. Constituintes façam
seus questionamentos ou até mesmo que se optem pela fórmula de um debate reciproco entre
os dois convidados. Não farei perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o nobre Constitumte Genebaldo Correia.
O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA - Sr. Presidente, naturalmente V. Ex' OUVIrá
o Plenário. A proposta do nosso companheiro
Henrique Eduardo Alves não chega a comprometer as indagações que possamos fazer. Acho
que V. Ex' poderia ceder-nos cinco minutos; consumiríamos apenas dez minutos do tempo. Não
seria um debate propriamente dito, mas comentários reciprocos sobre a exposição de ambos
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Queria apenas lembrar aos ilustres companheiros que esta é, infelizmente, a nossa última
audiência pública, que dará muito mais respaldo
ao nosso Relator, que começará seu trabalho a
partir de amanhã.
Então, a partir do momento em que, em conjunto, organizamos e fizemos várias audiências
públicas, acredito que fomos muito felizese, inclusive, mais uma vez, está demonstrado que soubemos escolher os companheiros que vieram aqui
dar a sua contribuição. Nada mais válido, porque
a nossa intenção era a de fazer aqui um painel,
apoiado pelos próprios membros desta Subcomissão. Que seja, então, dada a oportunidade para que os doís conferencistas demonstrem as suas
opiniões. E claro que estamos aqui para cumprir
a determinação maior de partirmos o quanto mais
conscientes possível a fim de cumprir a nossa
missão, qual seja a de fazer a nova Constituição
brasileira, portanto nada mais salutar do que ouvir
o posicionamento dos dois professores. Posteriormente, entraremos como interlocutores.
Pediria ao Plenário que apoiasse a proposta
do Constituinte Hennque Eduardo Alves, para que
nos enriqueçamos diante de tão bonita palestra
a ser travada pelos dois.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Em
votação a proposta do Constituinte Henrique
Eduardo Alves.(Pausa.)
Aprovada a proposta do Constitumte Henrique
Eduardo Alves,passo a palavra ao Prof.Josaphat
Marinho.
O SR. JOSAPHATMARINHO - Sr. Presidente,
a brilhante exposição que acaba de ser feita pelo
Prof. César Saldanha contém aspectos que revelam o produto de uma experiência geral e outros
de sua concepção pessoal.
Devo dizer que, como ele, também não tenho
a mística dos nomes dados às instituições ou
aos regimes. Não tenho mesmo nenhum pensamento dogmático em tomo de regimes políticos.
Todo e qualquer regime pode ser bom ou ruim,
segundo a educação política do povo ao qual
será aplicado.
Há uma observação de Rui Barbosa que vale
para todos os tempos: "As formas políticas são
vãs sem o homem que as anima". E o homem
só anima as instituições na medida em que esteja
educado para praticá-Ias. N. situa-se exatamente
um ponto de divergência com o ilustre professor.
De pensamento parlamentarista não sou, repito, favorável à instituição desse regime, no momento, pela inexistência de partidos políticos ade-
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quados a lhe darem a devida sustentação. Pouco
Importa que não se dê ao regime o nome de
parlamentarismo e se prefira a designação por
ele sugerida: democracia pelos partidos. Mas se
os partidos não estão devidamente organizados,
se não representam, na prática, programas efetivamente obedecidos, se não têm homogeneidade
na sua composição, pnmeiro precisamos conquistar estas condições, senão não se praticará
a democracia dos partidos, mas a anarquia pelos
partidos.
As fórmulas por si só não resolvem os problemas políticos. E o que o Constitumte quer não
é fazer da Constituição, por si só, um instrumento
para a correção dos erros, mas encontrar as fórmulas que conduzam à solução dos problemas
coletivos.A Constituição pode disciplinar a formação de novos partidos, pode proporcionar a extinção dos atuais, sem prejuízo dos mandatos dos
seus representantes, e criar então as condições
para que os partidos funcionem como organizações nitidamente diferenciadas e firmemente
obedientes a determinadas diretrizes. Quando tal
ocorrer - imagino - encontrar-se-ão condições
adequadas para o estabelecimento do regime parlamentar, seja com esta denominação, seja com
a denominação de democracia pelos partidos. Isto
é o que me parece certo. A Constituição tem que
estabelecer o que me parece certo. A Constituição
tem de estabelecer o que é adequado para o País
segundo as circunstâncias históncas dentro das
quais será votada e adotada. Nossas preocupações pessoais e preferências ideológicas não podem prevalecer sobre a conveniência do País; nenhuma Constituição deve exprimir apenas um
conjunto de idéias ou de principios de uma determinada corrente de opinião momentaneamente
majoritária. Tal Constituição democrática deve ser
expressão da negociação entre as diversas correntes representadas na Constituinte. Daí advém a
melhor Constituição e, conseqüentemente, o melhor regime para o País. Limitando-me a esta observação, e exatamente no limite em que me foi
sugerido, é que mantenho o ponto de vista inicialmente manifestado.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Prof. César Saldanha.
O SR. CESAR SALDANHA - Em resposta às
palavras sempre lúcidas e brilhantes do Prof.Josaphat Marinho apens repetiria o que acabei de falar:
hoje temos, basicamente, partidos políticos; temos um partido como o PMDB, que ganhou na
última eleição, que é uma coligação de sociais-democratas e liberais, o que aliás,não é um absurdo,
pois na Europa, até bem pouco, como por exemplo, na Inglaterra e Alemanha, tivemos coligações
desse tipo. Portanto, um partido de centro-esquerda tem seu programa e seus debates intemos.
Mas o Brasil precisa ter um bom partido liberal
conservador. Temos o germe desse partido que
aí está. Não podem ir além, pois esse partido,
que tem maroría, que tem líder, não pode ser
Governo, porque tem um presidente que foi eleito
por tal e que não abre mão desse prazo, quando
a única saída para ele é passar a ser o Presidente
de todos os brasileiros, um Chefe de Estado, que
é a mais nobre das funções para conduzir a transição democrática e deixar o Governo para esse
partido que diz ter maioria e que tem um programa - e acredito que tenha.
No tempo da ditadura, tínhamos a Arena e o
MDB. Houve um momento em que os dois parti-
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dos praticamente se enraizaram no Brasil. Tive
conversas com pessoas do regime que me diziam
o seguinte: "Saldanha, esses dois partidos geram
maniqueísmo, ou é Arena ou é MDB, quem é
contra o Governo é contra a Pátria. No momento
em que o MDB for maioria está liquidado". Disse,
então, a Um desses estrategistas, na época, do
Palácio do Planalto: "A solução é o parlamentarismo. Vamos fazer do futuro Presidente da República, do futuro General Presidente, um Chefe
de Estado, e, se o MDB fizermaioria, entregamos
o Governo a ele e a Arena vai para a Oposição".
Foram partidos que se enraizaram. E o que esses
estrategistas fizeram? Resolveram acabar com os
partidos, com um trabalho longo, de tremenda
duração. Acabaram com os partidos, Para quê?
Para não sair da Presidência. É muito claro: com
a manutenção dos partidos fortes, o poder de
um presidente, sem apoio parlamentar, é zero.
Era isso que Raul Pilla dizia, em 1946, porque
até 1945 e mesmo 1946, dizia-se que o presidencialismo era um regime de governo forte e o parlamentarismo de governo fraco. Ele travou um debate com Afonso Arinos. Depois, os dois acabaram concordando, e Afonso Arinos, naquela época, não via o parlamentarismo - como vê hoje
- como uma saída para o Brasil. Raul Pilladizia:
"Num regime em que o povo está mais organizado, mais estruturado, em que os partidos são
mais fortes, o presidencialismo será um regime
de um presidente fraco, porque se tiver um partido
forte, que conseguir sobreviver ao uso do c1ienteIismo de todos os cargos que um presidente tem
na mão e continuar fiel a esse partido, esse Presidente vai acabar caindo por falta de apoio político.
Foi o que aconteceu na transição Jânio/João
Goulart, e pode acontecer com o Presidente Sarney, nessa época em que o mandato está em
causa, porque há uma Constituinte reunida Isto
demonstra - e concordamos - a incompatibilidade entre um regime de partidos e o presidencialismo. O presidencialismo só sobrevive se os
partidos forem fracos ou desarticulados, ou como
há nos Estados Unidos meras máquinas eleitorais,
todos fazendo parte de uma mesma concepção
burguesa de Estado e de sociedade. Agora, se
os partidos são fortes, como estão ficando no
Brasil, eles inviabilizam as presidências. Temos
duas saídas: ou vamos ao encontro da sociedade,
que quer participar com partidos fortes e adotamos o parlamentarismo, ou vamos ficar com as
eternas crises de um presidente minoritário, porque o Congresso não o deixa governar e aquilo
que ele quer fazer o Congresso não quer.
O SR. PRESIDENTE (AlbéricoFilho) - Vamos
passar, agora, à fase das interlocuções. Perguntaria ao nobre Constituinte José Fogaça se continuará abrindo mão de participar como interlocutor.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não farei
perguntas, apenas algumas observações. Temos,
realmente, de encaminhar as nossas indagações
no sentido do sistema de governo, da análise dessas opções, porque o produto do trabalho desta
Subcomissão será nesta direção. Portanto, só para estabelecer uma premissa, acho que a discussão está centrada no ponto certo. Não farei perguntas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - O primeiro interlocutor inscrito é o Constituinte Humberto Souto, para o qual concedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
nobres convidados, meus cumprimentos pelo brilhantismo das exposições.
Dirijo-me, inicialmente, ao Prof. Josaphat Marinho, que fez uma brilhante exposição de improviso sobre o seu ponto de vista, não só do ângulo
doutrinário, como do da realidade brasileira, tão
bem vividapor ele, como homem expenente, inteligente e perspicaz. Gostaria de manifestar ao Prof.
Josaphat Marinho a minha ansiedade e as minhas
dúvidas com relação ao assunto. Normalmente
a argumentação que se tem contra o sistema
parlamentar de governo é a de que não temos
partidos fortes, que não temos uma burocracia
organizada e que isso provocaria quedas de gabinetes, como no caso da França e da Itália Penso
que esse argumento deveria servir de estímulo
para o Brasil. Se na França, berço da civilização,
caíram em um ano quarenta gabinetes, por que
no Brasil não podem cair quarenta gabmetes?
Na Itália, em um ano, caíram trinta gabinetes,
com toda a sua efervescência latina e, nesse gabinete, que acaba de ser organizado, não se tem
uma demissão de funcionário público, quando,
nas suas primeiras quedas de gabinete, demitiu-se uma enxurrada de funcionários, com todo
aquele protecionismo político. Hoje o país já está
orgamzado e capaz de sobreviver a crises violentíssimas, inclusive com o Partido Comumsta majoritário. Tenho a impressão de que isso deveria servir
de estímulo ao Brasil, porque se caísse um gabinete cainam também dois, três, cinqüenta gabinetes. Então, far-se-íam cinqüenta eleições. Qual
o mistério, qual o tabu que há nisso? É muito
melhor do que ter que matar Getúlio, tirar Jânio,
tirar Jango e viver nessa eterna tensão. Toda a
Nação brasileira sabe que estamos vivendo uma
grave crise política O País está parado. Estamos
diante de uma Constituinte que devena ser a mais
extraordinária oportunidade do povo de se organizar. Mas, enquanto isso, discutimos o mandato
do Presidente da República, porque o poder econômico não deu certo, porque as teses não deram
certo, porque o PMDBnão deixa a Frente Liberal
governar etc. Tenho a impressão de que este tipo
de processo não pode continuar. Esta é a primeira
indagação. O problema de partidos fortes, de democracia, no contemporâneo está absolutamente
ultrapassado. Portugal, por exemplo, que teve
quarenta anos de crises e hoje tem um parlamentarismo montado, já se orgamzou, depois de crises
profundas; acaba de ter um superávit de quase
três bilhões de dólares; acaba de conquistar a
sua inclusão no Mercado Comum Europeu; estive
lá recentemente, conversei com o povo nas ruas.
O SR. CONSTITUINTE LEUR LOMANTO Acaba de ser dissolvido.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Sim, é verdade, mas há também a Espanha
que ficou quarenta anos na ditadura de Franco,
sem partidos, sem organização, fizeram uma eleição precedida de um pacto muito bem-feito é verdade que no Brasil não tivemos isso - dissolveram inclusive os partidos para realizar eleições
nas quais concorreram duzentas, e tantas listas
de candidatos. Depois, na organização do país
formaram-se os partidos. Hoje estão com uma
dezena de partidos funcionando normalmente.
Tenho a impressão de que esses argumentos são
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doutrinários, técnicos, respeitáveis, mas os fatos
atuais demonstram o contrário.
Por outro lado, tenho a impressão de que muito
pior do que esta desorganização que íamos ter
com o parlamentarismo é a desorganização do
imperialismo presidencialista que protege a corrupção, o desmando administrativo, a incompetência, que tendo máquina administrativa com
todos os poderes na mão faz e dezfaz o que quer.
Outra armentação que gostaria de ponderar
a V. Ex" - para mim V. Ex', por todos os seus
títulos - é de que a solução seria fortalecer o
Legislativo,criar mecanismos de fiscalização para
ele, fortalecer as Comissões Técmcas e fortalecer
os instrumentos.
Pergunto a V. Ex" se essa não seria uma forma
de fechar o Legislativo, e não tem sido sempre
uma forma de fechar o Legislativo, os regimes
presidencialistas, principalmente dos países pouco desenvolvidos, porque na hora em que tivermos um Legislativoforte, que questione o Imperador, com todas as forças na mão, criam-se formas
de desmoralização do legislativo, dos Deputados
e acaba-se por fechar o Legislativo que, infelizmente, tem na boca do povo, uma imagem de
ocioso, de desnecessário, de incompetente e de
desonesto, montado exatamente pelas elites a
quem interessa desmoralizá-lo e dividir o poder.
Essa não é a verdade? Mas ponderaria ao Prof.
Josaphat Marinho que em todos os regimes onde
foi implantado o parlamentarimo e onde se mudou o sistema proporcional para o sistema misto,
distrital, houve sempre uma condescendência.
Não se faz um país como o nosso sem o conhecimento do dado da realidade; a mudança brusca
de um sistema de Governo sem concessões. Não
seria o caso de estudarmos - e aí o Prof.Josaphat
Marinho tem toda razão - fórmulas engenhosas
do próprio brasileiro buscar o primeiro passo e
alançar o regime ideal do parlamentarismo, não
com o fortalecimento do Executivo, mas criando
fórmulas, como apresentou o prof. Miguel Reale,
esboçadas, que com correções poderíamos justificar um presidencialismo mitigado ou um parlamentarismo mitigado, dependendo da nomenclatura que se queira dar? Será o primeiro passo
para se estabelecer o voto distrital como condição
sine qua non da existência de dois partidos fortes, a construção de dois partidos fortes para manter o regime democrático. Acho que com a forma
ortodoxa radical, tendo um sistema de partidos,
um sistema de Governo, um sistema de Estado,
não chegaremos lá As elites, os donos do poder
acabam por influenciar a Assembléia Nacional
Constituinte, impedindo que façamos algum
avanço nesse setor. Tenho a impressão de que
temos que buscar um meio termo, hoje, no primeiro passo, entre o presrdencralísmo e o parlamentarismo para começarmos a caminhada.
Neste ponto, acho que o prof. Josaphat Marinho
tem razão quando fala na fórmula mista que existe
hoje na atualidade mundial. Sabe-se que a Alemanha marcha para a sublegenda, tendo os seus
próprios partidos e partidos grandes, deixando
de lado a proliferação dos partidos. São casuím50S implantados pelo Brasil que, às vezes, ganham
forma nos maiores foros de civilizações do mundo Acho que precisamos trilhar esse caminho.
Deixando as mmhas angústias e preocupações
de lado, entendo que precisamos buscar uma
fórmula da sociedade brasileira participar, no momento em que, através da velocidade dos meios
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de comunicação, que talvez seja um dos mais
modemos do mundo, levar à Nação e ao povo
brasrleiro tudo aquilo que está acontecendo. Como estamos com o sistema presidencialista? Apenas fortalecendo o Legislativo- e isso não funciona Temos de buscar uma fórmula de trazermos o Brasil real para participar das decisões
do País Sem que o Parlamento, a representação
popular tenha essa fórmula, este poder, esta força
de participar das decisões vamos contmuar a cada
dia que passa, mais desmoralizados pelo País e
mais distantes da realidade brasileira, consequentemente enfraquecidos, impossibhtados de forermos o poder político e de construirmos partidos
fortes. Tenho a impressão de que, nesse termos,
ficamos sem saber o que vem pnmeiro, o ovo
ou a galinha É preciso experimentar, é precido
caminhar, porque dessa maneira não teremos
partidos fortes, nem organização da vida política
brasileira.A cada dia que passa, com a experiência
que temos, não da França, da Inglaterra ou da
Itália, mas do Brasil, o presidencialismo desmorahza ainda mais os partidos, os seus representantes e se distancia da verdade brasileira. Muito
obrigado!

o SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) a palavra o Prof. Josaphat Marinho

Com

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Agradeço ao
nobre Constituinte Humberto Souto a atenção
que deu às exposições e vou ao encontro de sua
Indagação.
Nos países em que a cultura polític-a -esteja razoavelmente desenvolvida - não é o nosso caso,
pi ecrsarnos dizer a verdade - é possível que a
falta de partidos de vida média, organizados, constitua estímulo para a formação do parlamentarismo. Como tenho nrnbrado nessa exposição em
ver mais a expenêncía, a realidade e não o ponto
de vista doutrinário, peço a atenção para verificar,
por exemplo, que sob o regime da Constituição
de 1946, que era presidencialista, em verdade
estávamos aperfeiçoando as instituições com a
prática regular das eleições e o respeito a.seus
resultados, Na medida em que se operavam reeleições, ocorreu neste País o seguinte: governadores foram derrotados na sua sucessão, prefeitos
que representavam velhos sobas eleitorais foram
derrotados, nenhum presidente da República fez
o seu sucessor. E se houve pruridos de golpe,
o fortalecimento que se verificava do espírito democrático prevaleceu e o eleito tomou posse.
Apesar de presidencialista o regime, houve momentos em que o Governo, através do Procurador-Militar, quis processar o Deputado Carlos Lacerda. /\ Câmara reagiu, negou a licença e nada
ocorreu, justamente porque havia crescido o espírito democrático no País, que me parece ser o
pressuposto essencial. Não se trata do regime
ser presidencialista ou parlamentarista, mas que
seja criada a idéia de que o voto do povo é válido,
o voto de cada cidadão é muito importante. Isto
se verificava porque, em várias eleições municipais, por exemplo, apenas um voto decidia o
resultado do pleito, graças à garantia da Justiça
Eleitoral, que é um rnecamsmo que não pode
ser esquecido. Então estávamos aperfeiçoando
as instituições e com elas os partidos estavam
sentindo a necessidade de aperfeiçoar-se, porque,
do contrário, desapareceriam Tivemos um exemplo claro disto na eleição do Sr. Jânio Quadros.
Ele apareceu no País - e não importa a diver-

gência que qualquer um de nós tenha a respeito
das suas posições políticas - como uma esperança e superou todos os partidos. A vitória foi
dele e de nenhum partido. Esta é a verdade.
O SR CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Permita V. Ex' um aparte, apenas para movimentar o debate. V. Ex' diz que para termos um
parlamentarismo necessitamos de partidos fortes
Acaba de dizer que há 40 anos tínhamos partidos
mais fortes. Quando teremos partidos fortes?
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Repare bem,
nobre Constituinte, tínhamos esses partidos se
fortalecendo dentro de um regime presidencialista. Este era o problema.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- Mas veja que continuamos presidencialista.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Mas depois
não tivemos vida política. De 1964 a 1982 o que
reinou, no País, foia obscuridade. Não houve vida
política. O que houve foi a instituição da ditadura
que não era um regime prestdencíalísta.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- O problema é que o presidencialismo num
país subdesenvolvido leva à ditadura.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Bem, desta
forma, o debate se alongaria enormemente. Prefiro ficar dentro da tese que foi colocada. Acredito
que os partidos possam aperfeiçoar-se desde que
o regime tenha conteúdo democrático. Isto é o
essencial. Desta forma eles se fortalecerão. O préparlamentarismo exige necessariamente partidos
aperfeiçoados, com vitalidade, com programa,
para que não sobrevenha a instabilidade. O exemplo de outros países não é muito válido para nós,
pois as diferenças são enormes, como por exemplo as diferenças de educação política e as diferenças de grandeza territorial. Temos um país
continental, com imensas diferenciações, com
uma pobreza em grande parte tangenciando para
a miséria. E preciso um governo estável para promover a mudança, a mais rápida possível, aperfeiçoando simultaneamente as instituições. Por isso
é que dei aquela fórmula: esta não é a hora de
mstituirmos um parlarnentansmo - e eu lamento
pois também sou parlamentarista -, mas é a
hora de adotarmos mecanismos parlamentaristas, dentro do regime presidencialista, para limitar
e conter o poder pessoal do Chefe de Govemo.
Com esses mecanismos podemos operar as
transformações que nunca ocorrem bruscamente. Alguns dizem que o problema do presidencialismo reside no fato de que ele conduz a um
imperialismo e à corrupção. Isto ocorre em todos
os regimes. Temos lido a respeito do que tem
ocorrido na ltáha, na Alemanha, em matéria de
altas figuras do govemo estarem envolvidas em
atos de corrupção. Estes fatos nos indicam que
isto não é uma particularidade do presidencialismo. A constituição pode, mantendo o regime
presidencralista, fortalecer o Poder Legislativoe foi exatamente o que também sustentei. Há vános mecanismos que podem ser usados para que
este fortalecimento aconteça. Não se trata de confronto, mas depende exatamente do fortalecimento do espírito democrático no País. Quando o
Sr. Carlos Lacerda teve seu mandato garantido
nada ocorreu. Por quê? Porque havia um vivo
sentimento democrático. Quando o Sr. Jânio
Quadros renunciou e os ministros militares declararam que não havia condições para o Sr. João
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Goulart assumir o Poder, a reação popular no
País levou o Congresso a encontrar uma forma
de transação, porque sentiu que o povo não estava
de acordo com um golpe que impedisse a posse
de quem havia sido legitimamente eleito. A eiscunstância que reclamo, portanto, é o fortalecimento do espírito democr ético, pOIS é o que aperfeiçoa o regime político, seja ele presidencialista
ou parlamentarista.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Concedo a palavra ao nobre Professor Cesar Saldanha.
O SR. CESARSALDANHA - As minhas palavras são de profundo respeito e admiração pelo
que o nobre Constituinte Humberto Souto acabou
de manifestar. As suas observações, trazendo à
realidade da política o que tem sido a prática
das nossas mstituições prestdencíallstas, fortalece-me num objetivo, numa sensação, num sentimento que há anos venho alimentando. O que
tem prejudicado os nossos debates é justamente
o extremo academicismo em que as questões
de parlamentarismo e de presidencialismo têm
sido tratadas No meu Estado, o RIO Grande do
Sul, onde o parlamentarismo sempre foi uma força política, com votos, a ser considerado, os grandes líderes deste partido, da corrente parlamentarista, nunca foram advogados. Isto me surpreendia. Raul PilIa, que integrou a Comissão de Constituição e Justiça, não era advogado e nem jurista,
era médico. Carlos DibituVelho, um dos grandes
líderes e Deputado que honrou esta Casa, também era médico. Parlamentaristas eram todos
aqueles bravos políticos que tivemos em toda história do Rio Grande do Sul Tenho observado
que são homens de senso comum, capazes de
ver a realidade antes do formulismo, aqueles que
enxergam, na verdade, a inviabiliade entre nós
do sistema presidencialista de governo. V. Ex',
nas suas observações, já merecia de minha parte
admiração. Agora posso dizerque esta admiração
cresceu ainda mais devido à precisão e ao realismo do que afirma. Converto-me ao que disse
V. Ex', apesar de já estar convencido. Não defendo
o parlamentarismo puro, teórico, de gabmete. Defendo um parlamentarismo possivel, realizável.
Vamos chamá-lo de misto? Então teremos um
parlamentarismo misto, desde que quem seja Estado não seja Govemo simultaneamente, e quem
for Govemo não faça e desfaça da administração.
É preciso dar - e a Nova República está tentando
- à Administração uma importância transcendente ao partidarismo. Trata-se de uma obra gigantesca esta de transformar a administração
num órgão técnico profissional. É isto o que queremos. Agora, se o Presidente da República for
eleito diretamente, posso até concordar; que o
Presidente da República comanda diretamente as
Forças Armadas, os Ministérios Militares, tudo
bem. Na França é assim. Em Portugal o Chefe
de Estado tem poderes claros. Estou de acordo
com esta tese. Assim como V. Ex', acredito que
o senso comum, acima dos formalismos, mostra
que, no sistema presidencialista, onde o Estado
e o Governo são entregues à mesma pessoa, é
inviável uma realidade biológica.
Tenho outra observação a fazer e logo encerrarei. Vivemos numa sociedade pluralista, onde
existem comunistas, socialistas, centristas, liberais, conservadores, todos fazem parte desta rnes-
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ma comunidade. Fazer Constituição não é tanto
uma questão de negociação. O que se diz, desde
1946, é que deve existir um consenso; chegar
a um acordo sobre pontos comuns, sobre os
quais todos concordam. E estes pontos comuns
com os quais todos podem concordar é o parlamentarismo. O parlamentarismo tranquiliza os
conservadores, porque há um Chefe de Estado
suprapartidário que comanda as Forças Armadas,
assegura a existêncía da mesma e não permite
que sejam revogadas. Haverá sempre um Chefe
lá em cima a velar pelo País. Socialistas e comunistas estão de acordo, porque são membros da
mesma comumdade e têm que VIver nela, além
do fato de que poderão chegar ao Governo, através do ststerna parlamentarista. Poderão, ainda,
fazer oposição a um govemo liberal-capitalista ou
liberal-conservador sem serem subversivos, como é o caso da Itália.A Itália tem o maior Partido
Comunista do ocidente e lá o Partido Comumsta
não é subversivo. Ele é contra o governo do dia
Se a Itália fosse presidencialista, em cinco anos,
um brutal terremoto aconteceria, porque os democratas-cristãos pegarão um bom democratacristão, com cruz, Nossa Senhora e tudo mais,
os comumstas pegarão um bom comunista com
foice, martelo, Marx. A cada cinco anos sena um
choque brutal. E não sei que país resistiria a isto.
Mas o parlamentarismo resiste, porque o Chefe
de Estado não é nem comunista, nem socialista,
nem conservador e nem liberal. Ele é a Itália,
é a Pátria. O comunista é contra o Govemo, ele
não é subversivo, ele pertence à oposição. Ele
aceita a Itália, o regime democrático, as regras
do jogo, o eurocomunismo - algo extraordinário,
que se conquistou na Europa VIa parlamentansmo e permitiu que os comunistas fossem vistos
como gente, assim como os socialistas, dentro
de um regime democrático. Os comunistas e os
socialistas aceitaram, com largueza de espírito,
conviver com um regime que permite que todos
possam ser alguém e possam disputar as regras
do jogo. Quanto ao regime de 45, observe-se,
as eleições no Brasil eram realizadas entre Jango,
Adhemar, JK e Juarez Távora, e as eleições eram
como nos Estados Unidos, entre Reagan e Mondale, todos a favor da propriedade privada e da
livre iniciativa. Se o líder do PMDB fosse o Sr.
Simonsen e o Líder da Oposição fosse o Sr Delfim, eu seria a favor do regime presidencialista,
porque, aí, não haveria problema. Sempre haveria
eleição. A eleição de ninguém põe em risco o
capitalismo, a propriedade privada, os interesses
estabelecidos. No Brasil de 1964 a concorrência
entre Getúlio, Dutra, Brigadeiro, e assim por diante, sempre foi aceita, porque não estava em causa
a ordem econômica. Quando aconteceu a Revolução Cubana houve no Brasil um impacto brutal
a nível de ideologização. Começaram a aparecer
os barbudinhos - recordo-me, que naquela época eu era defensor de Carlos Lacerda, um forte
candidato à Presidêncla da República; eu não era
nem eleitor e tinha um corvmho na pema. Lembro-me, na frente da preça do Colégio Rosáno,
onde estudava, que um rapaz de barba me apresentou a outro rapaz de barba e disse, com o
ar meio rancoroso, que eu era do Lacerda. Quando o barbudinho ouviu que eu era do Lacerda,
olhou-me com um ar maio rancoroso e penalizado, e disse: "Colega - naquela época não se
dizia bicho - pelo menos seja brasileiro". Quer
dizer, defender Lacerda era ser entreguista, era

ser contra o Brasil. Assim como no sistema presidencialista, ser comunista ou socialista, é ser contra o Governo, contra a Pátria, contra o Brasil.
isto tem de acabar. Em 1961, quando surgiu a
Revolução Cubana, as alternativas passaram a ser.
conservador-hberal, com Carlos Lacerda e populista, de linguagem SOCIalista, até às vias marxrstas,
com Leonel Brizola, o problema mudou de figura.
Houve uma rachadura brutal em termos de ideologia. Isto ínvíabihzou o SIstema produzmdo o veto
que os militares deram a João Goulart, que teve
abrigo nesta Casa. E, dentro daquelas circunstâncias, com o tão decantado e difamado regime
de uma guerra civil. Juscelino Kubitschek diz,
no seu hvro de memória - e no meu Estado
sentiu-se isso claramente - que estávamos à beira de uma guerra civil. Adotou-se o parlamentarismo, embora na ocasião misto. E com relação
a ISSO poderíamos dizer, na época, nobre Constituinte Humberto Souto, separando-se o Governo
do Estado, fazendo do Presidente um Chefe de
Estado, representante da Pátria, entregando-se a
quem tmha maioria nesta Casa, a um político
de vocação, tanto que ele veio a ser, na Nova
República, o grande instrumento de mudança.
Veja V Ex' que o regime presldencíahsta nos fez
perder um gênio da política, como Tancredo Neves, por vinte e tantos anos. É este tipo de político
que estamos perdendo, porque as verdadeiras vocações acabam não ocorrendo neste sistema de
Governo. O Brasil está se atrasando com os seus
problemas devido à perda, inclusive, de grandes
vocações políticas, num sistema em que o autopromotor é, em geral, o que vence, na base do
clientelismo político. Vou concluir dizendo que
este clima de radicalização ideológica, que entrega aos socialistas ou aos conservadores o Estado
e o Governo, acaba ínvrabilízando a situação do
regime democrático.
O SR. RELATOR(José Fogaça) - Quero tecer
um aparte, pois já que exemplos históricos foram
lembrados não posso deixar de fazê-lo. Em 1961,
quando se instalou um Regime Parlamentar de
Governo, o Presidente convocou um plebiscito,
depois retornou-se ao presidencialismo, e dois
anos depois dava-se o golpe militar e a derrubada
da democracia. Enquanto vigorou o parlamentarismo, caíram Tancredo Neves, Brochado da
Rocha, Hermes Lima, que eram Primeiros-Ministros, e a democracia continuou. Mas, no momento
em que Jango retomou o presidencialismo passou a ser Chefe de Estado e Chefe de Governo;
quando entrou em crise o sistema foi necessário
derrubar Jango e, assim, derrubou-se a democraciajunto com ele. Não posso deixar de lembrar
este exemplo, já que foi citado o caso de Juarez
Távora, Adhemar, Lott e tantas outras figuras que
fizeram a História neste período.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Genebaldo
Correia.
O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA - Sr. Presidente, Srs. Expositores e Srs.
Constituintes, acho que podemos assinalar, sem
sombra de dúvida, que um dos momentos mais
ricos da nossa Subcomissão é o de hoje. Temos
dois eminentes professores com dois estilos diferentes; nosso conterrâneo Ilustre, Prof. Josaphat
Marinho, preferiu expor doutrinariamente suas
idéias sem assumir apaixonadamente qualquer
das posições, dizendo-se parlamentarista, mas re-
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conhecendo a inoportunidade da adoção do regime no momento. Do outro lado, o Prof. Cesar
Saldanha, também com competência e bnlho,
expôs as suas idéias, mas sobretudo com entusiasmo e arroubo defendeu a sua posição, recomendando a adoção do reqime parlamentarista
à Assembléia Nacional Constituinte. Entendo que
os argumentos utíhzados pelo Prof.Josaphat Marinho, recomendando a não adoção do SIstema
parlamentarista, devido à falta de partidos sólidos
e, sobretudo, o risco da instabilidade política, os
mesmos argumentos foram utilizados pelo Prof.
Cesar Saldanha para recomendar a adoção do
regime parlamentarista, no Brasil, pois somente
através do parlamentarismo é que poderíamos
consolidar os partidos, porque, na verdade, já há
o díssenso ideológico, conseqüentemente, as
condições necessárias para que estes partidos se
organizem. Mas no presidencialismo, Prof. .Josaphat Marinho, no nosso modesto entendimento,
é quase impossível que isto aconteça, porque Jânio Quadros, citado por S. S', que sempre manifestou seu desapreço pelos partidos, até que, escolhido pela UDN, renunciou à candidatura, dando pouca importância ao partido para a sua eleição, conseguiu realmente chegar à Presidência,
com uma vitória esmagadora, conseqüentemente, passando por cima dos partidos, desmoralizando-os. Hoje temos as mesmas condições, como disse o Prof. Josaphat Marinho, para que um
político cansmático, por uma legenda pequena,
chegue também à Presidência da República e se
instale uma nova crise, porque ele não terá o
apoio do Parlamento, pois os grandes partidos
fariam oposição. CItamos também o exemplo histórico, para mostrar a influência negativa do presidencialismo sobre a organização partidária. Podemos também citar hoje o momento presente, em
que o nosso Presidente da República encontra
dificuldades com o seu partido rnaror de sustentação. Inclusive, hoje, os jornais falam de um centro democrático como se fosse um partido que
o Presidente quisesse fundar dentro do seu próprio partido. Não tenho dúvidas de que se o Presidente resolvesse fundar o PS, o Partido do Sarney,
ele seria o partido majoritário nesta Casa. Temos,
por exemplo, o partido que ganhou as eleições,
nar, reunir a sua executiva nacional, dar apoio
ao Ministro da Fazenda. No entanto, uma semana
depois esse Ministro da Fazenda está fora do Governo. Verificamos que, na realidade, estamos
diante de um impasse. O partido não está no
Governo. Sou Deputado, procurado no meu Município, nas minhas bases, por eleitores, cobrando
compromissos que são do meu partido, e sou
obrigado a dizer-lhes que infelizmente não posso
atender, porque o Congresso não tem a participação, não tem a influência na Administração que
deveria ter. Acredito que esses dois argumentos
utilizados para condenar o parlamentarismo, no
nosso modo de entender - e o brilhantismo da
exposição do nobre Prof. Saldanha - são os mesmos que podemos utilizar para defendê-lo.
Faço ao Prof. Josaphat Marinho uma pergunta
no campo do controle da Administração Pública:
O Prof. admite, em caso especial, a participação
do cidadão nesta fiscalização? Normalmente este
controle, essa fiscalização caberia ao Poder Legislativo, ao Congresso, às Assembléias ou às Câmaras Municipais, sobretudo nos municipios, onde
às vezes identificamos a posição das câmaras mu-
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nícipars ou das Assembléias nos estados, que fe-

cham os olhos aos erros cometidos na Administração Pública. Admitir-se-ia um tipo de fiscalização provocada pelo própno cidadão, tipo ação
popular? Esta é a pergunta que dirijo ao nosso
ilustre Professor. Indago também o seguinte: um
dos argument.::>s fortes dos presidencialistas é o
de que com a eleição direta para Presidente da
República dificilmente essa Constituinte teria condições de defender uma eleição que não fosse
direta Não correríamos o risco desse Presidente
da República, com a força das umas, da sua grande vitória eleitoral, entrar em choque com o Congresso e, consequentemente, dispondo das Forças Armadas, porque ele é o chefe das Forças
Armadas, tentar impor a sua vontade política perante o Congresso, gerando uma crise? É a indgação que faço. Só para completar a pergunta, lembrada aqui pelo companheiro Leur Lomanto, neste momento: de qualquer maneira o Presidente
da República teria de ser candidato por um partido, e na Presidência da República teria dificuldades de exercer a função de Chefe de Estado
desapaixonadamente.

o SR. PRESIDENTE (Albérico FIlho) a palavra o Prof. Josaphat Marinho.

Com

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Quero esclarecer, de início, que estou colocando os problemas
sempre em termos objetivos, sem a preocupação
de ordem doutrinária. Não fiznenhuma exposição
que pudesse conduzir ao dogmatismo, ao contrário. E por isto mesmo que, embora parlamentansta, concluí que o momento não é próprio
para a adoção do regime parlamentarista. Daí
também se vê que não sou advogado do presidencialismo, mas quero assinalar que quando o Chefe
de Estado e de Governo, no regime presidencial,
tem espírito democrático, encontra fórmulas para
superar as crises, sem que o regime corra risco.
Durante o Governo do Sr. Juscelino Kubitschek
- e dele não fui correligionário - houve dois
ou três levantes militares e ele os superou, inclusive aplicando em seguida a benignidade, concedendo anistia e restaurando, portanto, o espírito
de pacificação no País
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO

- Data venia, Professor, aí teríamos de exaltar
apenas a competência, a capacidade e a habilidade pessoal do Presidente.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sim, mas é
precisamente por isto que invoquei aqui um pensamento de Ruy: "As formas políticas são vãs
sem o homem que as anima". Seja no regime
presidencialista, seja no parlamentarista, se os políticos não forem realmente os estadistas escolhidos para a Presidência da República, com presidencialismo ou com parlamentarismo, as crises
sobrevirão. Esta é a realidade que temos de examinar acima dos nossos pontos de vista pessoais.

o SR. CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
- No presidencialismo é o político. No parlamentarista são os políticos...
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Não será tanto
assim Poderímos examinar alguns exemplos recentes, sobretudo quando Charles De Gaulle foi
o Presidente da França e exerceu o poder majestaticamente.

O SR. CONSTITUINTE(Albérico FIIho)-Pediria ao ilustre Constituinte Humberto Souto que
evitasse discussões paralelas, para que o nobre
Prof. Josaphat Marir.ho pudesse responder as mdagações do ilustre Constituinte Genebaldo Correia.
-

O SR CONSTITUINTE HUMBERTO SOUTO
POIS não, Sr. Presidente. V Ex' será atendido

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Quero dizer
ao nobre Constituinte Genebaldo Correia que a
participação do cidadão no poder de fiscalização
deve ser admitida. Não me parece que seja possível admitir-se. a participação individual sempre,
pelo menos. E preciso institucionalizar a forma:
ou cnando-se a figura do ombudsman, ou a figura do Defensor do Povo, ou qualquer dessas outras figuras, que sejam capazes de captar da sociedade as queixas, as reclamações, e conduzi-Ias
para soluções adequadas, porque se se deixar
que, lndívidualmente, cada cidadão rnarufeste o
seu protesto e encarrunhe a sua reclamação, sem
um órgão que centralize o encaminhamento das
soluções, não haverá êxito algum. É por isto que
me referi aqui ao fato de que o Congresso, prevendo o dísciplinamento da matéria, pode amanhã
estabelecer na lei a forma pela qual ouvirá o povo.
Tenho noticias de que está produzindo bom efeito
o Defensor do Povo em Portugal Ele capta as
reclamações, formaliza-as, obtém as informações
e as encaminha às eutoridades..
O SR CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA - O cidadão faz através do Defensor do
Povo
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Exato, porque,
do contrário, em um país da nossa extensão e
com a população que temos, as reclamçóes não
teriam seguimentos.
O SR. PRESIDEf'lTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Prof. Cesar Saldanha.
O SR CESAR SALDANHA - Quero, em primeiro lugar, agradecer pela pergunta, muito própna e fundamental, ao nobre Constituinte Genebaldo Correia e pedir a S. Ex' excusas pela paixão
que tem inflado o meu comportamento. Tena,
no entanto, em meu socorro, uma desculpa a
apresentar, a de que desde jovem, preocupado
com esses assuntos, desde a tenra juventude,
uma pessoa dedicada ao estudo da História e
da Ciência Política, senti essa visceral defíciêncra
do sistema presidencialista, com a qual também
concorda o nobre Prof. Josaphat Marinho. Acompanhei durante a millha Vida, desde 1961, porque
viviem 1964, 1967 e 1969, as oportunidades que
se perderam de urro grande pacto de consenso
nacional, como se fez na Espanha, Itália e França,
de criar um regime realmente válido. A minha
crença é de que se não criarmos um sistema
de governo que possa funcionar de baIXO para
cima, com a participação dos partidos, os problemas do Brastl não serão enfrentados; continuaremos a ter a reprodução da miséna nas favelas,
a ausência de políticas sociais, econômicas, demográficas e de saúde e estaremos mviabihzando
este País. Apaixono-me, Srs. Constituintes, porque
esta é a última oportunidade que teremos neste
século. Ou nós, neste momento em que estamos
refletindo, resolvemos este problema, ou então,
seguramente, poderemos até não entrar no século XXI como um País unido de Norte ao Sul, tamanhas as tensões que se levantam nesta Pátria.
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Esta é a paixáo que aqui tem inflamado o meu
comportamento. Esta é a mmha paíxáo. Venho
aqui como um homem de fora, professor universitário, que convive com a juventude, que está
sempre discutmdo esses problemas, com amor
no coração, com abertura a todos as correntes
idelógicas, propondo esse grande consenso Sinto que é a última oportunidade que se pode perder
Outra coisa, o momento próprio para o parlamentarismo nem é o da Constituinte. Diria que
é agora, porque o Presidente Sarney - permitam-me este comentário de observador político
- colocou-se mal no último episódio da reforma
mírustenal. Não por culpa dele. No caso, nem
Jesus Cristo, com sua habilidade, poderia superar
o problema. se ele é duro, é autoritário; se não
é duro, ele é mole, está renunciando aos poderes.
O Presidente está fazendo uma ginástica tremenda para levar adiante esse processo de transição.
Chegamos a uma situação em que o partido tem
maioria, que se quer Governo, não se sente como
tal O Presidente, que quer governar, não pode
fazê-lo, porque não tem o apoio da sua linha de
governo no Parlamento. Dina que a idéia que se
levantou, da convocação de eleição direta, agora,
ou em 1988, não é a melhor solução. Quero dar
um ponto de vista, não partidário. Sempre fui
apartidário para poder pregar melhor o parlamentarismo. Não é a melhor solução, Srs Constituintes, por um motivo: se convocarmos as eleições diretas, ainda que para novembro do ano
que vem, acabará a Constituição Os Senhores
são políticos, sabem melhor do que eu. Os políticos irão tratar da sucessão. E mais: acabaria uma
tentativa de fazer uma Constituição séria, porque
todos os presidenciáveis têm algo em comum
São todos presidencialistas, e conseqüentemente,
este ponto em comum dos presidenciáveis forçará as suas bancadas...
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas isto
é uma casualidade, é mera coincidência...
O SR. CESAR SALDANHA - E, conseqüentemente, este ponto comum dos presidenciáveis
forçará as suas bancadas, produzirá tal influência
sobre elas, especialmente a dos Deputados, que
deixaremos de enfrentar o problema com racionalidade e decidiremos uma Constituinte pensando
no futuro Presidente. Perderemos esta oportunidade de ouro.
O problema está montado. O Brasil está com
uma crise cambiai dramática, uma inflação brutal,
uma desorganização financeira, uma crise econômica, enfim. O partido que é maiona, que tem
de ser Governo, não é. Então, diria mais. Estamos
no bojo de uma crise econômico-financeira, de
falta de crédito externo brutal - as instituições
todas estão em causa. A grande solução, agora,
não seria vender ao Presidente Sarney a idéia de
convocar eleições diretas para 1988. Vamos convidar o Presidente da República, amanhã, a baixar
- ele o pode - com base no art. 81, item V
da Constituição, um decreto, cnando, entre os
MinIstros, um Conselho, atribuindo a figura de
governo a um Primeiro-Conselheiro, a um Primeiro-Ministro.A mudança do presidencialismo para
o parlamentarismo não é tão dramática como
parece. Não é dramática. A evolução que se operou no Império foi insensível e pelos costumes.
A passagem do presidencialismo para o parlamentarismo se faz pelos costumes e de forma
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insensível, quase que naturalmente. Esta é a passagem natural. Devemos convencer o Presidente
Sarney a ser o grande Chefe de Estado, o símbolo
da Pátria, a bandeira nacional, o ponto de confluência, alguém que vai propor a união nacional
e entregar o Governo ao partido ou à coligação
que for capaz de ter a maioria e de formular um
programa corrente, seja de esquerda, de centro,
de direita ou conservadora. O Brasil precisa de
um programa a ser apresentado e defendido por
um suporte político nesta Casa E este, entáo,
o momento. Concordaria que não é nem na Constitumte; é agora, sob pena de não chegarmos à
Constituinte por um acidente de trânsito, um acidente de caminho
Agora, voltando à pergunta que me foi formulada, e serei breve: realmente, a eleição direta de
Presidente da República tem uma desvantagem.
A desvantagem é que partidanzará a pessoa que
ocupar a função suprapartidária. Tem, entretanto,
uma vantagem, de que Büller,já falava, na Constituição de Weimar, de 11 de agosto de 1919: cria
um Chefe de Estado forte, com poder de dissolver
a Câmara. A dissolução torna-se importante.
Criam-se mais oportunidade de ser utilizado o
instituto da dissolução. Então, a eleição direta tem
essa vantagem, de tornar mais eficaz e efetiva
a utilização do mstituto da dissolução Diria, com
a maior tranquilídade, que se outorgarmos, sem
muitas ambigüidades, claramente, ao Presidente
da República a função de Chefe de Estado, de
guardião supremo da democracia e comandante
das Forças Armadas, encarnando os valores nacionais, e, quem sabe em uma grande comunhão,
liderando até os povos de fala e cultura afro-portuguesa; se lhe dermos poderes identificáveis como de árbitro, de magistrado, e permitirmos que
o lançamento da candidatura não seja obrigatoriamente de partidos como ocorre em Portugal,
se ficar isto inscrito na Constituição, não tenho
dúvidas - e isto está acontecendo com os nossos
irmãos de cultura, os portugueses - de que o
futuro Magistrado da Nação, mesmo eleito diretamente, no momento em que se sentar na cúrul
presidencial, agirá não como líder da facção partidária na qual militou, mas como Chefe de Estado
O grande exemplo são os presidentes alemães
e italianos que, quando assumem a Presidência,
rasgam a filiação partidária. Mesmo eleito diretamente Mário Soares assim o fez. Ele disse e repetiu, aqui, aos nossos cronistas e repórteres políticos, ainda sem muita visão dessa questão parlamentarista, que argumentavam. "Mas o senhor
é socialista e o socialismo é malvisto no Brasil
- como o senhor explica?" E ele respondeu:
"Eu não sou socíahsta. Agora eu sou o Presidente
de todos os portugueses. Os senhores estão confundindo, porque da outra vez que eu vim ao
Brasil eu era o Primeiro-Mmistro. Agora sou o
Presidente do país. Não sou socialista, partidariamente. Eu visto o que está escnto na Constituição.
Sou o grande defensor do consenso que unifica
todos os portugueses, e Portugal, neste aspecto,
vai bem, obrigado". Assim, acredito que, mesmo
com eleições diretas, se criarmos possibilidades
de tirar o monopólio dos partidos e definirmos
claramente o que é um Chefe de Estado, quem
for eleito para a função já saberá para onde está
indo, e a prática criará esse grande magistrado
de que o Brasil precisa.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) a palavra o Constituinte Agassiz Almeida.

Com

O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDASenador Josaphat Marinho, Prof. César Saldanha,
no arrojo daqueles homens que defendem as
grandes Idéias, os nossos parabéns para esse
apaixonamento. Não acredito nas grandes idéias
sem os grandes apaixonados. Então, os nossos
aplausos. No entanto, há um ponto aqur, ilustre
conferencista, onde V.S' Citou,com muita ênfase,
a parte semântica do problema, a nominação do
processo: que devemos buscar sempre não o aspecto formal, mas centro da questão. Assim, partimos para uma indagação murto profunda Aquilo
de que precisamos é catalizar o sentimento da
Nação, do País e absorver, como Poder Legislativo, todo essa gama de crise, essas perplexidades, essas angústias. E aí pouco importa o processo formal do nome, se é presidencialísta ou
parlamentarista. O grande problema é que somos
uma caixa de ressonância de sentimentos, de reações, de perplexidades que se chama Legislativo
forte. É esse ponto que quero ressaltar a V. S'
o outro, quando V.S' citou o problema do regime
americano: o regime é forte como uma instituição
democrática capitalista. O Governo é centralista
e concentrador. É muito mais concentrador do
que muitos governos presidencialistas. É nesse
ponto que faço o meu reparo. O Governo amencano, o regime democrático capitalísta amencano
é sólido, porque criou, dentro das camadas de
base piramidal, diverse, um processo de compatibilização com a opinião pública americana. Mas
o Governo é profundamente centralista e concentrador.
No que diz respeito à Constituição de 1824,
quando V. S' levantou o problema da grande
Constituição, foi cópia da Constituição da Filadélfia, na América do Norte, nos Estados Unidos.
Em relação ao mestre, Prof. Josaphat Marinho,
quero acrescentar um ponto. A grande preocupação de professor é o que diz respeito à falta
de uma instrumentação, de uma organização partidária. Mas podemos perguntar: como nasce a
cultura? O processo cultural provém do povo; surge dos costumes, das reações, dos métodos viventes; enfim, é um processo lento. Desde o início
do Parlamentarismo, com o Rei Jorge Ill, o processo é cultural e lento, obedece e absorve diversas formas de existência humana É um processo
religioso, moral, político, enfim, há uma gama
de processos que a cultura política vai absorvendo Não devemos levantar o argumento de que
o regime parlamentarista é contraditório com partidos fracos. Mas como foram fracos? Foram fracos porque o sistema presídencrallsta sempre os
desordenou, sempre os diluiu e os esvaziou. Então, essa posição de partidos fracos, em relação
ao regime presidencialista, acho que é meio equivocada num ponto, porque o processo de cultura
política é um exercício. Nasce do dia-a-dia, forjase nas idéias, nos costumes, nas perplexidades,
no existencial cotidiano. E esse o ponto. No que
diz respeito à fiscalização, como o ilustre Senador
ressaltou, de nos colocarmos aqui como meros
fiscalizadores, quero dizer que devemos ter um
processo participativo e de co-responsabilidade
na administração do Governo Federal. Essa parte
referente à fiscalização deve ser afetada ao Poder
Judiciário. Agora, a direção do Estado, o processo
ovemo deve pertencer ao Legislativo, como órgão
co-participativo. São esses pontos, ilustre Senador
e ilustre conferencista Cesar Saldanha, que levan-
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to neste momento. Muito obrigado pela condescendência.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) a palavra o Professor Cesar Saldanha.

Com

O SR. CESAR SALDANHA - Serei breve. porque as palavras que V.Ex' pronuncrou realmente
encontram coincídência com aquilo que penso
e sobre o que me manifesto. Efetivamente, tudo
passa por dar um sentido ao Poder Legislativo
Mas Weber, quando analisava a Constítuíçáo alemã pré-Weimar e analisava conjuntamente o sistema presidencialista de governo, dizia que neste
sistema o Poder Legislativo, o Congresso só tem
o poder de parar; o único poder que tem é o
de paralisar o Executivo. Não tem poder de fazer,
de construir, de realizar; o úmco poder que tem
é o de paralisar, de levar o poder à paralisia. De
modo que dar sentido ao Poder Legislativo é fazer
disto aqui, como disse V. Ex', a verdadeira caixa
de ressonância, que vai defimr os rumos do Governo. E é aqui que os partidos vão aparecer. Ê
aqui que se vai definir qual a linha ideólógica
e programática majoritária. Aqui estarão os líderes
da sociedade, que são os dos Partidos de todo
o Brasil É daqui que vai sair, portanto, o PrimeiroMinistro, o Governo, as suas principais figuras,
que aqui terão suporte e governarão o país Isto
é, efetivamente, dar dignidade à função política,
a maior das quais, sem dúvida, encontra-se nesta
Casa. O presidencialismo faz do Parlamento simplesmente um Poder de parar, de bloquear. Agora,
evidentemente, o Governo, nos Estados Unidos
e em qualquer lugar, é olIgopolista, é de alguns.
Não há dois governos. O Governo é um só. O
fundamental é que esse Governo tenha apoio político da maioria. Ê fundamental que o Governo
sempre repouse num consentimento partidário
majoritário. Estou plenamente de acordo com o
que V. Ex' colocou.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) a palavra o Professor Josaphat Marinho.

Com
'

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Respondo ao
Sr. Constituinte AgassIz Almeida dizendo-lhe que,
quanto à parte relativa à instrumentação partidária, creio que já dei as explicações Ele mantém
um ponto de VIsta, e é natural que o faça. Quena
só lembrar que a prova de que o partido fraco
é incompatível com o regime parlamentarista é
que quando se instituiu o regime parlamentar,
em 1961, o Presidente da República, sob o regime
declaradamente parlamentarista. fez do Governo
e dos partidos o que quis, inclusive provocando
plebiscito para vetar o parlamentarismo. O que
foi que ocorreu? A falta de partidos fortes e adequados. E por isto que não me arnsco, apesar
de ser dele partidáno, a sugerir que se adote agora,
o parlamentarismo, numa situação que é equivalente.
O SR. CONSTITUINTE GENEBALDO CORREIA- Ê uma solução.

o SR. CONSTITUINTE AGASSIZALMEIDAProfessor, só para um ligeiro reparo dentro do
raciocínio de V.S' Em 1963 já havia uma predrsposição para destruir o regime arquitetado. Nasceu com toda a montaqem, o artífícrallsmo e a
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qulmica para destruí-lo. Ele nasceu natimorto. Então, não se pode hoje falar numa estrutura parlamentarista, partindo daquele exemplo de 1963,
porque ali foi um parlamentarismo tampão, natimorto. Neste ponto, queria fazer um reparo a V.

S'

o SR. JOSAPHAT MARINHO -

Não quero entrar na análise dos fatos circunstanciais que, acredito, perturbarão a linha do nosso raciocínio. Mas
queria lembrar o fato, aqui posto em relevo, porque, ainda agora, todos os candidatos à Presidência da República, curiosamente, são presidencialistas. Se o regime for parlamentarista, qual
será a posição de qualquer deles, que se eleja
Presidente?
O SR. CESAR SALDANHA - Mudarão os candidatos.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Quanto ao segundo ponto, que foi a indagação feita propnamente pelo nobre Deputado, atente bem na inconveniência da fiscalização pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário deve ficar reservado para
decidir o que consntuír questão, assunto a ser
deslindado em casos concretos sobre direitos e
garantias de determinadas pessoas. O Poder Judiciário é sempre complexo e formal nas suas decisões. Se o poder de fiscalização lhe for transferido,
as soluções não se darão com a presteza que
pressupõe para o seu êxito. Esse controle, essa
fiscalização deve ser de caráter político, por um
órgão de funcionamento flexível, independente,
porém, originário sempre do Poder Legislativo,
por ser inteiramente alheio a qualquer tipo de
subordinação, seja ao Poder Executivo, seja ao
Poder Judiciário.
O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDA Professor, mais um outro reparo. Quando se formaliza, dentro da montagem jurídico-constitucional, o prazo de fiscalização, cria-se, conseqüentemente, um afastamento do processo diretivo administrativo. Quando levantei o problema de deslocamento da parte fiscalizadora para o Poder Judiciário quis me referir a um acordo constitucional, ou qualquer nome que se lhe dê, mas afastando sempre a posição do Poder Legislativo como
mero instrumento fiscalizador. Com efeito, na razão direta de que V. S' assume o instrumento
fiscalizador, V. S- afasta-se do processo diretivo
da administração nacional. É esse ponto que quero clarificar. Falei no deslocamento da fiscalização, com a criação inclusive de uma corte constitucional para direcionar o processo fiscalizador.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Atente V. Ex"
que aí são dois aspectos diferentes. Aquele em
que ocorreu a ilegalidade suscetível de ser decidido em processo judicial é do Poder Judiciário.
O de que se está cogitando é da fiscalização que
impeça o exercício do poder discricionário pela
administração, o desvio de poder, que deve sempre ficar sujeito à fiscalização do poder político,
do Poder Legislativo. Quando da verificação de
um fato resultar a apuração de algo que deva
ser objeto de processo judicial, aí entra o processo
judicial.
O SR. CONSTITUINTE AGASSIZ ALMEIDAEssa montagem fiscalizadora?

O SR. JOSAPHAT MARINHO-Sim, essa montagem, que cabe à lei. A Constítuiçáo não deve
chegar a tal pormenor
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Bonifácio de Andrada.
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presidente, Srs Constituintes, em
pnrneíro lugar as nossas palavras de homenagem
e de agradecimento ao eminente Senador Josaphat Marinho, nosso ilustre titular da UnB, a quem
rendemos aqui os nossos tributos. É uma das
personalidades, digamos assim, de maior expressão da cultura jurídica do País e líder político que
se vem revelando com presença, neste Parlamento, inclusive como um dos que participaram da
feitura da Consnturção de 1967. Também nossa
homenagem ao Professor Cesar Saldanha, um
lutador das causas parlamentaristas, com uma
cultura realrnentede.qrande expressão e especializada nessa área de tanta significação para nós
Constítuíntes-neste momento. Queria colocar ao
Professor Josaphat Marinho, em primeiro lugar,
o seguinte: o planejamento é altamente significativo, mas - e isto pergunto a V. Ex- - há
de se conciliar com o preceito democrático e,
sobretudo, com a forma federativa Acho que o
eminente professor não vai concordar com o texto
da atual Constituição, que coloca como hipótese
de intervenção federal, o fato de um Estado ter
um planejamento um pouco diferente, ou diverso
do da União. Está no art. 10 da atual Constíturção
Federal. De modo que este é um aspecto também. Os países podem ter um alto grau democrático, podem fazer um planejamento. Mas um
planejamento que não atinja, digamos assim, as
manifestações de liberdade que têm de haver numa sociedade moderna. Queria insistir com o Professor Josaphat Marinho sobre a questão do regime presidencialista. A História revela que, no Brasil, há uma tendência vertiginosa para o u1trapresidencialismo e para o autoritarismo. Na Primeira
República houve Presidentes da República que,
pelo seu temperamento, levaram o presidencialismo ao autoritarismo. Depois tivemos o episódio
do "Estado Novo" e, agora, o dos governos militares. De modo que o presidencialismo no Brasil
tem sido sempre uma porta aberta para o autoritarismo. E essa é a razão pela qual a lição da História
nos mostra a necessidade de colocarmos aqui
algumas peças que venham a travar essas tendências autoritárias entre nós. São duas questões que
coloco ao Professor Josaphat Marinho.
Quanto ao Professor Cesar Saldanha queria justamente colocar o problema do parlamentarismo
consensual. E há um dado histórico pouco lembrado, que ocorreu com Vargas, em 1953. Em
1953, Vargas tentou um parlamentarismo consensual. Convocou Odilon Braga, que era Presidente da UDN e estavam ambos trabalhando nesse sentido, quando o ilustre Parlamentar teve uma
queda num elevador do Senado, ficou muito
doente e não pode dar, digamos assim, encaminhamento a essa tendência. Logo depois, em
1954, aconteceu o suicídio de Vargas. Foi um
fato lamentável, mas me parece bem dentro do
ambiente psicológico do regime presidencialista
instalado na América do Sul. De modo que esta
é uma questão. Queria também levar ao Professor
Cesar Saldanha a nossa palavra de apoio quando
mostra o sentido dual, mas integrado, do Execu-
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tivo no regime parlamentarista. Quer dizer, o Presidente da República é aquela grande expressão
da vida nacional, um político magistrado, náo no
sentido Judicial da palavra, mas magistrado no
seu sentido político, qual seja o de procurar o
equilíbrio da VIda nacional. E o Primeiro-Ministro,
o Presidente do Conselho de Ministros é o homem
que vai enfrentar as lutas do dia-a-dia da operação
governamental e da operação administrativa. Esse é um dado muito siqmlflcativo, porque uma
das cnses que sentimos do Presidencialismo entre
nós é justamente essa: quando se ataca, se agnde
o Presidente da República, o que se está atingindo
é a própria ordem institucionaL A década de 50
é bem um exemplo disso, sobretudo, para as lideranças da antiga UDN, que foram muito expressivas nessa deturpação, sobretudo Carlos Lacerda, de transformar o Presidente da República, digamos assim, num elemento condenável, chegando ao ponto de apelar para subversão contra
o Chefe do Governo por falta de uma possibilidade
de solução, digamos assim, mais flexíveL A década de 50 é um exemplo da crise do presidencralísmo entre nós, sobretudo face aos excessos
da Oposição Posso dizer isso porque eu era da
UDN e partidário de Carlos Lacerda naquela época. Talvez, hoje, não o fosse. São essas as duas
questões que quero lembrar e que me parecem
de alta significação.
Finalmente quero ressaltar a importância de
fato dos partidos políticos, que só passam a existir
no regime parlamentarista. O regime presidencialista, como disse muito bem o Professor Cesar
Saldanha, no fundo é contra os partidos políticos
O pai do regime presidencialista, politicamente
falando, foi Washington Não era o pior. Washington tem discurso contrário aos partidos políticos.
Náo admitia os partidos políticos, era contra eles.
Está na essência do presidencialismo o antipartidansmo, E o antípartrderlsmo nos leva ao imobilismo político, digamos assim, e a impossibilidade
de resolver as crises modernas, que tem de se
resolver em nível partidário, em nível de diálogo.
O partido é o instrumento de diálogo do povo.
Sem partido não há diálogo com o povo. O povo
vira o quê? Uma massa que não tem representantes para dialogar.
São as duas questões que queríamos colocar
aos dois ilustres professores que ouvimos aqui,
muito atentos, com respeito - sobretudo, somos
muito gratos pelas suas presenças.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) a palavra o Professor Josaphat Marinho.

Com

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente,
atendo, com muito prazer, à indagação do nobre
Constituinte Bonifácio de Andrada Quanto à segunda questão por ele posta, acredito que, de
minha parte, a resposta já foi dada nas indagações
anteriores. Não defendo a excelência do presidencialismo sobre o parlamentarismo. Coloco-me,
do ponto de vista objetivo, tendo em vista as circunstâncias atuais do País - e desejo que esteja
errado - se, porventura, for instituído o regime
parlamentarista Mas acredito que não há estrtura
partidária adequada para que se institua, no momento, o sistema parlamentar de governo. Ele
dará margem, talvez, a excessos piores do que
os que se têm verificado, em certos momentos,
sob o regime presidencial. Quanto ao problema
do planejamento, sua indagação é perfeita para
compatibílízá-lo com o regime federativo. Devo-
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lhe dizer que acabo de escrever um trabalho para
uma revista do Instituto dos Advogados da Bahia
- e quero ter o prazer de lhe encaminhar uma
cópia - exatamente sobre "Regime de Planos,
na Constituição", em que saliento o problema
dos planos nacionais, regionais e setoriais, e observo a necessidade de um planejamento compatibilizador do plano nacional com o poder das
unidades federativas e as peculiares regionais. Esta será, aliás, uma das grandes vantagens de se
instituir,na Constituição, o regime de planos, para
evitar a superposição que se tem verificado hoje,
no País, ou os abusos ocorridos, de se fazer um
plano de âmbito nacional, sem nenhuma indagação particularizada sobre as peculiaridades regionais e municipais. De sorte que saliento isto. E
até nas sugestões que ofereci à Comissão Afonso
Arinos e reproduzo neste artigo advirto para a
necessidade de se compatilizarem os planos nacionais com a autonomia das unidades federativas e as peculiaridades regionais.
O SR PRESIDENTE (Albérico Filho) a palavra o Professor Cesar Saldanha

Com

O SR. CESAR SALDANHA - Quero apenas
agradecer as palavras do Constituinte Bonifácio
de Andrada, que honra extremamente a representação nacional com a sua presença, pelo Estado
de Minas Gerais. É de uma família a que o Brasil
tanto deve, desde os albores da sua formação
política, que soube sempre ver acima dcs partidarismos, dos regionalismos a presença marcante
da necessidade da unidade nacional e dos valores
da Pátria, e que soube sempre reforçar, neste País,
o princípio da autoridade, justamente para evitar
que o reforço do princípio da autoridade produzisse o autoritarismo; soube sempre separar a
auctoritas da potestas, o que é autoridade apenas do poder concreto de Governo.
Essa uma das grandes vantagens da nossa forma parlamentar de Governo. Podemos valorizar
a função do Estado naquilo em que ela reforça
o vínculo que une uma mesma comunidade que
fala a mesma língua e tem a mesma tradição,
sem que o reforço dessa autoridade implique no
autoritarismo
Então, a diferença entre Chefe de Estado e Chefe de Governo é,justamente, a diferença que existe
entre auctoritas e a potestas. O Chefe de Estado
tem a auctoritas, que é o poder moral, o vínculo
nacional, a suprema expressão, a última instância;
cabe ao Ministério, ao Governo, o exercício da
potestas.
Ora, essa dissociação pode ser feita de forma
consensual, e é isso o que está amadurecendo
no Brasil.Tenho a certeza de que, se não marchamos para lá, corremos o risco de um acidente
de percurso.
Agradeço muito a V. Ex" as suas plavras. Estamos pensando de forma idêntica e esperando
que esta oportunidade não seja perdida.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o Constituinte Henrique Eduardo Alves.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Sr. Presidente, Sr. Relator, quero parabenizar V. EX" porque acho que se tivesse de
escolher um desfecho melhor para esta Subcomissão, no que trata de audiências públicas para
debates, não teríamos sido mais felizes do que
hoje, com os convidados que aqui estiveram proferindo palestra de alto nível e que nos ajudaram

muito na análise e discussão dos problemas. Portanto, meus parabéns à Mesa e aos nossos ilustres
conferencistas.
Eu me cingiria, apenas, a dois aspectos, já que
os demais já foram aqui esclarecidos. Primeiro
àquele levantado pelo Professor Josaphat Mannho, sobre os planos de Governo que seriam,
até, uma forma de fazer com que o Congresso
Nacional participasse da sua discussão e aprovação, obrigando o Poder Executivo, no regime presidencialista, a estabelecer planos plurianuais.
Gostaria de indagar do Professor Josaphat Marinho se a participação do Congresso Nacronal,
nesses planos, se limitaria apenas à aprovação
meramente formal e de sua competência tradicional ou se o Congresso Nacional teria, realmente, poder de alterar esses planos basicamente,
mudá-los profundamente através de emendas
substitutivas. Qual seria exatamente a participação do Congresso Nacional na elaboração desses
planos, dentro do planejamento do novo regime.
Outra pergunta que eu faria, porque não me
satisfizeram as colocações anteriormente abordadas, é sobre a eleição direta. O Dr. Cesar Saldanha
enfocou o tema aqui, hoje. Eu diria que a eleição
direta, no Brasil,todos sabemos, é quase um dogma, uma lenda. Quem se posicionar contra ela
no contexto atual, corre o risco de não poder
sair de casa. E uma coisa que apaixona, é da
tradição do brasileiro, é uma eleição em que o
povo imagina um candidato que tenha carisma
e que leva emoção, ou que vai para o debate
ou para a televisão discutir os problemas econômicos e SOCiais, e que desce a todos os detalhes
e às profundezas das questões. Não sei se seria
possível, de repente, a curto ou a médio prazo,
mudarmos a mística dessa eleição para a eleição
apenas para Chefe de Estado. Não sei se até os
nossos melhores candidatos, hoje cogitados pela
opinião pública, pelos partidos, se habilitariam a
uma disputa dessas, ou se fícanarn no Congresso
Nacional, a aspirar, amanhã, ser o Primeiro-Ministro. Não sei o que Isto provocaria, em termos
de procura de nomes que não traduzissem a aspiração, a vontade e a esperança da Nação, nessa
realidade do povo brasíleiro, da nossa tradição.
Gostaria de que tanto o Professor Josaphat Marinho quanto o Dr. Cesar Saldanha se detivessem
um pouco na anáhse dessa lenda, dessa mística
que a eleição direta se tornou para o País. Ao
encerrar gostaria de deixar, mais uma vez, minhas
homenagens aos conferencistas e dizer-lhes que
me sinto um pouco entre o real e o sonho. Acho
que aqui, nas palestras de hoje, ficou-me um sentimento de que vem a ser o sonho e do que
vem a ser o real, nas palavras do Dr. Cesar Saldanha, e o real, o profundo, nas palavras do Professor Josephat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Albénco Filho) a palavra o Professor Josaphat Marinho.

Com

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Nobre Constituinte Henrique Eduardo Alves, entendo - e é
nesse sentido que tenho tido a iniciativade Idéias
a respeito - que a participação do Congresso
Nacional deva ser ampla na elaboração do plano
de Governo. Claro que o Executivo deve ter a
iniciativa, mas o plano deve ser concertado é lei - amplamente discutido, no Congresso Nacional, para evitar, como é natural - e todos
sabemos disso - que haja excessos de sugestões
inidivuaisque possam modificar a fisionomia dos
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planos. Então, parece-me que a Constituição deve
prover que uma lei complementar regulará a forma de elaboração dos planos do Poder Executivo
e de sua discussão e aprovação pelo Poder Legislativo. Daí, sobrevirão normas permanentes. Entendo - e este assunto já não deve ser mais
discutido aqui - que, no poder de emendas, por
exemplo, no Parlamento moderno, é preciso cuidar-se de alterar.
Há leis que não devem sofrer emendas de caráter individual.As emendas deverão ser de bancadas, de grupos de parlamentares ou pelo menos,
de um determinado número de parlamentares
É a forma de se evitar não só o tumulto nas
elaborações legislativas, como que se destroçam
o espírito e o contéudo dos projetos, mediante
emendas que são, no fundo, até estranhas à natureza dos projetos. Mas creio que uma lei complementar, uma lei federal, conforme a Constituinte
julgue mais próprio, deverá prevenir que serão
aí estabelecidas as condições para a elaboração
do plano, de maneira que se assegure a correção
do espírito do projeto de iniciativa do Executivo,
com a real participação do Congresso Nacional.
Também entendo que, seja parlamentar, seja
presidencial, a eleição deve ser direta. Aí, sim,
o problema é que já se firmou no País uma compreensão, um espírito favorável à eleição direta
Esta é uma concepção do homem comum O
homem comum não sabe bem o que é parlamentansmo ou presidencialismo, mas quer o direito
de escolher o seu presidente, seja qual for o regime. E é, também, uma forma de evitar, com a
eleição que a maioria circunstancial no Parlamento adote posição que não seja compatível com
o interesse geral do País. O presidente eleito disporá de força para deterrmnadas ações ou razões,
sendo-lhe, inclusive, assegurado o direito de dissolução do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) a palavra o Professor Cesar Saldanha.

Com

O SR. CESAR SALDANHA - Nobre Constituinte Henrique Eduardo Alves, é com muito respeito que recebo as suas observações, a sua crítica. Apenas lhe digo que, embora seja eu um Professor de Direito Constitucional, não são constatações de gabinete, teóricas, mas decorrem da
observação prática.
Esta Casa assistiu, durante o ano de 1946, a
debates extraordinários entre Raul PilIae o grande
Afonso Arinos. Esses debates foram renovados
no ínícro da década de 50, quando foiapresentado
pelo grande Raul Pilla uma outra emenda.
Com o passar das crises, no ano de 1957,Afonso Arinos e Raul PilIa se reúnem para juntar os
trabalhos desse grande debate por eles apresentado. E eu recomendo a leitura do prefácio, escrito
por Afonso Arinos, que diz que nos últimos dez
anos, ele, que era Professor de Direito Constitucional, que sempre meditou sobre todo esse assunto, dava a Raul Pillaa mão à palmatória. Dizia
que se convenceu da necessidade do parlamentarismo, não por razões teóricas, mas por razões
eminentemente pragmáticas e práticas. E descrever essas razões, fruto de sua grande experiência
política, e que esta era a solução. Dizia ele: "Para
evitar que os militares venham a tomar conta do
País". Isso em 1957, já prevendo o que iria acontecer com a vida do regime de 1964.
Assim, as grandes razões que temos são de
cunho, digamos, assim, eminentemente prático.
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A sua pergunta tem um grande sentido: o porquê
da mística de eleição direta do Chefe de Estado,
porque é isso que se fala. O Presidente da República, antes de ser o Governo, é o Estado.
Com efeito, uma grande mística popular em
função da eleição direta do Chefe de Estado eXISte. Eu também, me permitia tecer um breve comentário e ir um pouco além do Brasil.Em França, essa mística popular de eleição direta também
existiu e existe. E as elites francesas, inclusive,
as de esquerda e as conservadoras, sempre passaram a se opor à Idéia de eleição direta, porque
Napoleão mque convenceu sobre as eleições diretas, estabelecidas pelo regime de 1848, depois
de eleito pela via direta e pela aclamação popular,
veio a restabelecer a monarquia, em França, e
a proclamar-se o rei Napoleão m. Reinou e governou sobre França até a debâcle, em 1870. E:
quando, em 1870, não foi possível por problemas
internos, uma restauração monárquica, num
grande acordo nacional, estabeleceram o parlamentarismo com a eleição indireta pelo Congresso. Foram os franceses do regime de 1870/73,
por leis complementares, leis constitucionais, que
cnaram o parlamentarismo com a eleição pela
Assembléia NaCional, pelo Parlamento. Seu argumento era o de que a eleição direta era um resquício da mentalidade monárquica do povo Francês
- é que o povo francês teria saudade da idéia,
desta visão monárquica de aclamação do Chefe
de Estado E é assim que a vejo - João Camilo
a via assim, também. É inexplicável, as elites colocarem as questões em termos racionais, com
idéias de eleição direta. É que o povo brasileiro,
no fundo, ainda é monarquista: é o Império Serrano, é o Império disto, o rei da bola, o rei do futebol
etc. E como as elites acabaram corn a monarquia
e criaram o regime republicano quero deixar bem
claro que não tínhamos inclinação monárquica
alguma. Estou falando aqui como sociólogo, que
essa mistica do povo eleger o Presidente é a mística da aclamação do rei. O povo quer algo bonito,
visível: essa aclamação é a VIsualização da unidade, então. O mesmo espírito que leva a querer
votar no Presidente é aquele que levao povo inglês
a aclamar a família real e, aí, a acorrer em massa
nas ocasiões de casamento dos seus membros
e de abertura da assembléia. É todo o sentido,
a forma visível de dizer que somos parte de uma
mesma comunidade ligada por um traço único,
que é essa figura monárquica, imperial, que ali
está e que é pai de todos nós.
Essa idéia de eleição direta deve ser VISta, antes
de mais nada, como inclinação monárqurca, à
qual hoje as elitesbrasileiras cederam e a repetem.
Agora vou colocar-me um pouco adiante. No Brasil, porém, a origem da eleição direta vem de
Júlio de Castilhos, porque o projeto de 1891 não
falava em eleição direta para Presidente da República. Ruy Barbosa, também, copiou o sistema
de eleição presidencial vigente dos Estados Unidos. Foi Júlio de Casnlhos quem trouxe a idéia
de eleição direta. Acusa-se Júlio de Castilhos de
ser comteano. Júlio de Castilhos era, na verdade,
um rousseauniano - pois via a idéia de uma
vontade geral, totalitária, superior, à qual todos
nós alienamos :lS nossas pessoas e os nossos
bens
No pensame-n fJ de Júlio de Castilhos, essa queda pela eleição direta traduz um pouco as idéias
políticas deJeanJacques Rousseau. Nossas elites

- também - têm uma certa tendência rousseauniana. Diria- também - que as eleições diretas
estão aí: se o povo e os líderes a quiserem, elas
virão. Agora, não há a menor incompatibilidade
disso com o sistema de governo. Ao contrário,
a eleição direta, desde que definamos o cargo,
dentro das circunstâncias que tem em Portugal
e em França, produzirá um bom Chefe de Estado,
dentro da lei e da ordem. Ai, pode ocorrer o brilho
do carisma. O que não podemos, como líderes
- todos os somos, especialmente os Constituintes - fazer desta eleição carismática a eleição
de um Chefe de Estado e de Governo, que só
pode ser removido por um golpe de Estado, que
se não pode amoldar às circunstâncias candentes
de uma política econômica-socral, que são técnicas e difíceis.
Aqui gostaria de observar que somos lideres
e temos obrigação de levar o povo à alternativa.
Quem não quer que tenhamos inflação zero, pleno emprego, pleno crescimento econômico, não
pagamento e superação da dívida externa? O povo quer tudo, muitas coisas contraditórias, ao
mesmo tempo. Cabe aos líderes que assumem
os governos, mesmo quando nascem - e devem
nascer - da maioria do povo, levá-lo à realidade.
O líder não pode ficar acalentando sonhos nem
ir à reboque da opinião pública. Líder que é lider
nasce da maioria, mas conduz por caminhos
reais, coloca posições responsáveis. Infelizmente,
nossas lideranças têm fugido a esse papel de responsabilidade. Se estamos todos aqui é porque
estudamos em universidades, muitas vezes pagas
pelo Governo. Tivemos privilégios para estarmos
ali para estudar O povinho simples, que varre
a rua, o que dirige o ônibus etc., não teve essa
oportunidade, mas paga IPI, ICM, paga os impostos todos que permitiram que estudássemos em
universidade.
Então, como lideres, temos essa responsabilidade para com o povo. Não de o substituirmos,
mas ao povo que não tem condições de entender
perfeitamente detalhes de parlamentarismo e presidencialismo, levar-lhe as opções, que julgará pelos resultados. Não tenho dúvidas de que o povo
já julgou o presidencialismo pelos seus resultados. Ele não funciona, é a inflação, a corrupção,
a crise constante. O povo espera que os constituintes agora sejam capazes de mudar, e para
melhor. Até agora o presidencialismo não funcionou. Fico sempre constrangido com a afirmação
do nosso Josaphat Marinho, que é parlamentarista, mas acha que não é este o momento do
parlamentarismo.
Com todo o respeito pelo meu líder, diria que
o sistema de Governo que tem esse tipo de defensor, não precisa de adversários, não é? Porque,
se ele acha que ele é bom, é ótimo, mas não
pode funcionar, então, não precisa de adversários.
Aliás, eu acho, com todo o respeito que tenho
pelo Professor Josaphat Marinho, que é por causa
desse tipo de parlamentarismo que, até hoje, o
parlamentarismo não veio.
Diziao Constituinte José Fogaça: "Há bem pouco tempo, não podia haver democracia, porque
o povo não estava preparado." Não podia ter isso,
aquilo, porque o povo não está preparado. Então,
quando é que vai estar? Quer dizer, isto é dramático. Eu sofro com isto, pois, faço estas observações com muito amor no coração, sem intuito
algum de crítica. Ora, se até agora o parlamentarismo não teve chances, vamos dar-lhe uma
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oportunidade que lhe foi negada em 1961, como
muito bem disse quem me antecedeu. Com efeito, os grandes presidenciáveis da época, que controlavam os partidos -Adhemar, Lacerda, Brizolia e outros - sentiram que a adoção do parlamentarismo começou a mudar a face do Brasil
e a apresentar um outro tipo de lider. Começou
a apresentar Tancredo Neves, Ulysses Guimarães,
Santiago Dantas. E este depoimento é do Senador
Nelson Carneiro: "Se o Congresso Nacional tivesse aprovado o nome de Santiago Dantas para
Primeiro-Ministro teria consolidado o regime parlamentarista." A não aprovação do nome de Santiago Dantas - talvez o maior cabeça de sua
geração, um talento politico extraordinário, ao lado de Tancredo Neves - negou essa chance
à consolidação do parlamentarismo. Os presidenciáveis de sempre sentiam que a consolidação
do regime parlamentarista acabaria mudando os
hábitos politicos. Relegaria esse tipo de política
clientelista, pessoal, centralizadora, para a História
do Brasil, que é o lugar em que ela deve estar.
Ou assumir o papel de aproveitarmos essa chance
e tentamos buscar o melhor, ao ousar um pouquinho no rumo do ideal, ou vamos fracassar. Eu
eu não sou profeta. Se daqui sair o presidencialismo, ainda que com mecanismos atenuadores, mais ele agravará, ao invés de solucionar,
o presente quadro político institucional brasileiro.
Isso quero observar aos Srs. Constituintes. Um
presidencialismo que enfraqueça o Presidente e
impeça que atue nos momentos de crise, trará
o emperramento maior do País. Minha idéia é
a de criar no Brasil um regime que funcione sem
a ditadura, que funcione com o apoio da comunidade. Querer criar aqui um presidencialismo com
mecanismos de defesa, reduzindo-se os poderes
do Presidente, diria que será uma emenda pior
do que o soneto.
Hermes Lima declarava, nesta Casa, que um
dos grandes erros da Constituição de 46 foi não
ter criado o instituto da lei delegada e do decreto-lei. O decreto-lei não é uma instituição infernal,
não é um mal, um inferno. Decretos-leis existem
na Itália, na Espanha, em Portugal, em todos os
países contemporâneos e, junto com a lei delegada, é uma necessidade do governo moderno. O
problema é o seguinte: no enfoque de um sistema
presidencialista de Governo, ele sempre será visto
como autoritário. E, de fato, nesta circunstãncia,
ele o é, porque o Presidente que assina um decreto-lei não tem apoio parlamentar. Ainda mais: o
decreto-lei subsiste, mesmo que a maioria do Parlamento o critique na hora. Evidentemente, se
a maioria vier,amanhã, a revogá-lo, sequer afetará
os efeitos já produzidos. Ele existe na Itália, Espanha e Portugal e ninguém o reprova. Nas raras
oportunidades em que se o permite - e elas
ocorrem - a opinião pública não o repudia, porque o Govemo que baixa decreto-lei é a liderança
majoritária do Parlamento, os mesmos homens
que poderiam baixar a lei. Entretanto, naquele
momento de emergência, utilizam o expediente,
porque é preciso para desindexar a economia,
para tabelar preços ou fazer uma rnínldesvalorização. Deixar a medida para amanhã, para 48
horas depois, será tomá-la, inócua, obsoleta ela se tomará perempta. Se a medida, afinal de
contas, for absurda, haverá o voto de desconfiança e não há mais Governo. Não só não haverá
maís o decreto-lei: não haverá, então, o próprio
Governo. Tenho medo de que, na ânsia de sermos
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contra o presidencialismo - poder pessoal e não sermos a favor do parlamentarismo, vamos
repetir os Estados Unidos. Quer dizer, um presidente teoricamente equilibrado, com um Poder
Legislativo fraco. E o resultado, meu amigo, será
pior - a emenda será pior do que o soneto.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Queria assinalar aos presentes que mantenho a posição adotada por uma razão muito simples: não adoto
o sistema de Governo para mim, mas para a Nação. Como estou convencido de que não há circunstâncias políticas que tornem adequado o regime parlamentar é que, embora dele partidário,
não o adoto para este momento. Os regimes devem ser adotados sem nenhuma preocupação
de dogmatismo doutrinário, mas de acordo com
as circunstâncias históricas que devem modelar
as constituições e os sistemas políticos. Por outro
lado, mantenho a idéia da eleição direta, inclusive
lembrando ao ilustre Professor Saldanha, que a
França a mstituiu a partir de De Gaulle e nenhum
dos presidentes posteriores, inclusive o atual, um
socialista, cogitou de reformar a Constituição para
voltar ao regime de eleição indireta, o que mostra
que a prática demonstrou o conveniência da instituição da consulta direta ao povo. Era apenas
isso.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) _ Com
a palavra o Constituinte Aloysio Teixeira.
O SR. CONSTITUINTEALOYSIO TEIXEIRA Quero, inicialmente, parabenizar o ilustre Senador
Josaphat Marinho, o ilustre Professor Cesar Saldanha e a Mesa, tanto a Presidência como o RelatorGeral, pelo convite feito a esses dois conferencístas, que fizeram belíssimas exposições. Como
estou convencido de que é o parlamentarismo
que mantém e estabiliza a democracia, faria prímeiro uma indagação ao Professor Cesar Saldanha: como será instituído o regime parlamentarista no plano dos governos estadual e municipal?
Temos os governadores eleitos pelo sistema presidencialista e não vão querer quer que seus poderes sejam restringidos. Outro detalhe é que se
tivermos um presidente da República eleito diretamente, como quer o povo - e acho que é unãnime o consenso neste sentido da Assembléia
Nacional Constituinte - na vigência de um sistema parlamentarista, o eleito não vai querer abdicar
de ~er .também o Chefe do Gov~mo. Considero
rnuíto Importante, como V. Ex' disse, que desde
logo, seja o atual ~resident~ !Ta~sformado em
Chefe de Estado e, amda na Vlgenclade seu mandato, implantado o parlamentarismo. Caso contrário vai acontecer o mesmo que em 1961. Já
o atuais go~ernadore~, ~an?idatos n~tu:ais, pe!o
poder que tem, à Presidêncía da Repubhca, estão
contra o parlamentarismo, já que antevêm o presídencialismo para eles e não querem abrir não
dos poderes de Chefe do Governo. Ressaltando
esses aspectos, queria que algumas opiniões, devidamente fundadas, fossem dadas pelo Professor
Cesar Saldanha, que me parece grande defensor
do parlamentarismo.
Outro problema é o fato de que somos Parlamentares. Sinto que a todos aflige o problema
da dissolução do Parlamento, já que não pode
haver parlamentarismo sem dissolução do Parlamento. É preciso convencer os Parlamentares de
que a dissolução do Parlamento não é o flm do
mundo, porque, depois disso, a convocação de
novas eleições é rápida - um mês depois -

e é muito difícil a renovação. Ninguém, em um
mês, vai-se canditar sem reais possibilidades São
os Parlamentares que, dissolvido o Parlamento,
terão mais chances de reeleição. São esses argumentos que queria que o Prof. Cesar Saldanha
justificasse, mais do que eu posso, para que nós,
aqui dentro mesmo, conversemos com os colegas sobre as reais virtualidades do parlamentarismo. Sinto que o motivo da maior resistência
ao parlamentarismo é o instituto da dissolução
do Parlamento. Isso deixa os Parlamentares
achando que o sistema não lhes serve. Estou sendo muito realista - talvez não muito conveniente.
São essas as perguntas que faço aos dois ilustres
conferencistas.
O SR. PRESIDENTE (Albérico ~Iho) - Concedo a palavra ao Prof. Cesar Saldanha.
)
O SR. CESAR SALDANHA - Sr. Constítumte
Aloysio Teixeira, V. Ex' trouxe outro-ponto, junto
com o da eleição do Presidente da República,
uma das questões cardeais, que me permite apresentar algumas observações que não pude fazer
antes. Gostei de sua afirmação, que considero
perfeita. Se não mudarmos agora o presidenciaIismo para parlamentarismo não sei em que momento isso ocorrerá - acho que nunca mais.
V. Ex' traz a questão do parlamentarismo a nível
dos Estados. Estou convencido de que a VIabilidade nacional do parlamentarismo depende da
adoção do parlamentarismo a nível estadual e
a nível, se possível, dos grandes municípios, dos
municípios das capitais. Seria importantíssimo,
diria mesmo fundamental. A Constituição nãoprecisaria impor - sou contra a idéia de a Constituição impor. No momento em que a Constituição
permitir que os Estados possam adotar ou não
o parlamentarismo, sua adoção se fará em praticamente todos os Estados. Repugná-me a idéia
de imposição, Mas a adoção do parlamentansmo
a nível estadual, e pelo menos nos municípios
das grandes capitais, reputo necessária. Uma das
causas do fracasso de"1961, é que os governadores dos Estados, todos presidenciáveis, ou ex. governadores recentes, que manipulavam e dominavam seus partidos, forçaram ou convenceram o Presidente da República a realizar um plebiscito,~ó' qual foi dirigido com todo o aparato
burocrático dos chefes dos executivos estaduais.
tião poderia ter produzido outro resultado. O pre,/sidencialismo a nível estadual é uma das grandes
causas da inexistência entre nós dos partidos, ou
melhor, da fragilidade dos partidos.
Vejam bem o que ocorre no Brasil, mostrado
pela Nova República. Aliás, nem é bem pela nova
República. Desde a abertura do Governo Fiqueiredo se notou este aspecto. Temos dois PMDBs:
o parlamentar, que é mais ideológico, acredita
no partido, num programa, quer um Governo do
PMDB; e um outro, que é o dos governadores,
especialmente dos grandes Estados. Numa outra
circunstância, o mesmo ocorreu no Brasil, com
Campos Sales. Se lermos o livro "Da Propaganda
à Presidência", do !?rande Campos Sales, veremos
que diz algo muito parecido: "Assumi a Presidência da República e lá senti uma grande reação
no Congresso, uma independência dos Deputados e a tendência de se organizarem partidos
que pudessem prejudicar meu governo, minha
livre ação como executivo. "A única maneira do
poder presidencial. pessoal, ser exercido na plenitude da Constituição t:o presidente buscar o apoio
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dos governadores, basear sua política nos Estados. Foi criada, assim a famosa política dos governadores, que Campos Sales denommava "política
dos Estados".
Com todo respeito às pessoas - não agrido
ninguém como sociólogo e antes como jurista
- perguntaria se, observando hoje a situação do
Presidente Sarney, não é exatamente o que se
nota e se repara? Há dificuldade dele ter uma
base político-parlamentar num partido que tem
um programa, um passado de lutas - não sou
filiado a esse partido - e que chegou a duras
penas a fazer um Governo majontário depois de
tantos anos na Oposição, que vem com fome
de governo, com idéias novas de governo. Há
um atrito, porque os Deputados foram eleitos pelo
povo, têm mandato popular para fazer Nova República, e, portanto, entram em choque com o Presidente. Qual a tendência natural do Presidente?
Seguir o caminho de Campos Sales, buscar o
apoio dos governadores, porque podem, pela utilização - Campos Sales já o sisse há 100 anos,
é velho no Brasil, por isso o presidencialismo
mantém Governo e Administração na mesma
pessoa - da organização da máquina e dos favores estaduais, influir sobre a bancada de seus estados. Ao invés do Presidente se arrumar, buscar
apoio na bancada parlamentar, vai buscar nos
governadores dos Estados um apoio tácito. Os
governadores que também são os grandes presidenciáveis pagam esse apoio com a manutenção
do próprio sistema.
A mudança para o parlamentarismo exigiria
que na Constituinte disséssemos que os futuros
Governadores dos Estados poderiam ser ou até,
se quiserem, deveriam ser nesse regime os futuros Governadores. Que fosse necessariamente estabelecido na Consntulção que os futuros governadores...
O SR. RELATOR(José Fogaça) - Permita-me
um aparte? Na verdade, a emenda de 1961 previa
a faculdade de os governadores de estado adotarem o parlamentarismo, mas a adoção não era
compulsória. Parece-me que este fato acabou trazendo dispersão de compromisso. Ontem esteve
nesta Casa o brilhante jursita Dr. Miguel Reale
Júnior, que utilizou um argumento interessante.
Nas comunidades municipais, e em grau menor
nos estados, há um forte sentido de fiscalização
popular sobre a ação do poder público municipal.
E usou uma imagem, dizendo que o prefeito governa com o povo em frente à sua casa todos
os dias. Com isso o grau de controle político,
de fiscalização, de participação popular nos interesses imediatos da comunidade nos municípios
é tão maior, tão mais expressiva que dispensaria
a implantação de um sistema parlamentar a nível
de municípios.
O SR. CONSTITUINTEALOYSIO TEIXEIRA'MUnIcípios com até certo número de habitantes,
porque nas capitais e grandes municípios essa
fiscalização se toma muito mais difícil.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas, de
qualquer forma, a atuação do prefeito é rmnto
mais controlada, mesmo nos grandes municípios,
porque está nas ruas atuando, a obra está sendo
vista, e ele tem de responder por ela. Os bairros,
as associações comunitárias estão todo dia na
Prefeitura. Não é o que pode acontecer no Palácio
do Planalto nem no Congresso Nacional. Em outras palavras, as comunidades afetadas nos seus
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interesses nãopodem estar todo dia em Brasflia,
como não podenam estar em Washington ou em
Buenos Aires. O governo Federal, este sim, necessita de um mecanismo interno de controle do
Parlamento em relação ao Governo. Considero
esse argumento muito mteressante.
Aproveiro a oportunidade para dar uma opinião
pessoal sobre o Governo do Estado. Para que
não haja rejeição, repúdio imediato dos governadores, poderíamos atenuar com a presença de
um gabinete nos governos dos estados, neste caso, sim, na proposta do Dr. Miguel Reale Júnior,
com a criação de uma espécie de primeiro-ministro auxiliar, que seria um secretário de governo
com o papel de coordenar pohncamente o secretariado, mas como auxiliardo governador, criando
uma situação intermediária de maior controle, um
secretáno de governo que serra aprovado pela
Assembléia Legislativa,mas que em suas funções
sena auxíhar, o que não estabeleceria uma díarquía, com o governador e o secretário de governo
com poderes iguais.
O SR. CONSTITUINTEALOYSIO TEIXEIRAMas a partir do proximo Governo? Quanto a estes,
há que se respeitar.
O SR. RELATOR (José Fogaça) -Exatamente
Há que se respeitar esses mandatos, porque têm
origem popular, ou seja, obtiveram o voto da população. Considerando isto, poder-se-ia gradativamente implantar no futuro formas mais parlamentarizadas de governos nos executivos estaduais. Seria um período intermediário, talvez um
estágio a ser realmente cumprido. No futuro, possivelmente, poderíamos implantar até a rnumcípalização desse sistema, mas imediatamente não
se faz necessário. Nos governos estaduais há fórmulas intermediárias cabíveis, já que o Governador também está, muito mais do que o Presidente da República, sob a pressão mais imediata,
mais viva e mais instantânea da população. Que
o diga o Governador Pesdro Simon, do meu Estado, com os funcionános públicos à frente do Palácio. Que o diga também a Prefeitura de Fortaleza,
Df' Luíza Fontenelle, sobre os ovos e tomates
que os funcionários públicos estão-lhe atirando,
o que demonstra que neste momento a crise não
é propriedade exclusiva de nenhum partido político.
O SR CESAR SALDANHA - Obrigado a V.
Ex' pelas colocações. Reconheço que fui confuso
e vou clarear meu pensamento. Considero fundamentaI que tenhamos parlamentarismo nos estados e nos municípios das grandes capitais, se
possível. O presidenciahsmo a nível de Estado
cria sempre um processo c1ientelizadorda utilização da máquina administrativa e será smepre um
fator de desestabilização do sistema a nível nacional. DIficulta a formação dos partidos nacionais
com a presença, muitas vezes distorcida, do Governador do Estado.
Assumi a posição cautelar de permitir que a
emenda constitucional deixasse o assunto a critério dos Estados, para ser honesto, porque critIco
a atual Constituição que adotou o presidencialismo em nível nacional e parece que ficou com
medo de que algum Estado adotasse o parlamentarismo e mostrasse a superioridade total desse
sistema. Criou de tal maneira a ausência de autonomia constitucional que proibiu todos os estados
de serem diferentes. Houve os casos do Río de

Grande do Sul e de um outro, que me falha agora
o nome, que tentaram adotar o parlamentarismo
sob o regime de 1946. Então, para ser honesto
, não quero que tenhamos de cumprir, nos estados, a obrigatoriedade do modelo nacional. Se
o Congresso adotar o parlamentarismo, tenho de
ser honesto e reconhecer o direito dos estados
serem diferentes. Na minha modesta e humilde
opinião pessoal, diria que se torna fundamental,
especialmente nos grandes estados, que o sistema seja também parlamentansta, como também
em nível das grandes prefeituras.
Nas pequenas prefeituras, no entanto, observo
um aspecto interessante: tivemos um sistema de
Governo durante todo o tempo do Brasil Colônia
em que um município pequeno - e todos eram
pequenos - era governado pela Câmara e o Vereador - Presidente da Câmara era o Prefeito.
É uma forma simples e não acarreta gastos eleitorais.
O grande problema das eleições diretas para
Prefeito, em grandes capitais, para Governador
e Presidente da República, além de tudo, é o custo
da campanha. No fundo, um partido que fez maioria na Assembléia poderia ser governo sem necessidade de gastos eleitorais. Nos Estados Unidos,
que é o país do presidencialismo, em nível municipal é como funciona. Há um acordo entre os
conselheiros e um deles governa, sujeito a ser
afastado senão bem servir. Até se permite, e é
comuníssimo, a contratação de executivos, o que
é feito pela Câmara, para serem gerentes dos
municípios Na minha opinião, esta seria a melhor
solução.
No presidencialismo cria-se toda uma estrutura
feudal. O Indivíduo quer ser Prefeito, de Prefeito
pula para Govemador e daí para Presidente da
República. E todo um sistema feudal e c1ientelístIco. É excelente para manter o capitalismo sem
reformas e péssimo para criar um regime político
capaz de promover mudanças sociais dentro de
uma democracia feita efetivamente pelos partidos. Este é basicamente o meu ponto de Vista
a respeito da matéria.
O SR. CONSTITUINTEALOYSIO TEIXElRAQueria que V. S' discorresse sobre o problema
da dissolução.
O SR. CESARSALDANHA-A dissolução também é um instituto fundamental Os Deputados
não devem ter medo da dissolução. Analiso seriamente o fato, porque tenho certa prática política
por estar sempre envolvido, assistindo, lendo e
participando. Não tenho dúvidas de que se fosse
amanhã proclamado o parlamentarismo e se progredíssemos no sistema eleitoral, seria bom, mas
não necessário, um progresso no sistema eleitoral, dístrítalízando-o, pelo menos em parte, para
baratear as eleições. O problema que os Deputados sentem é o custo das eleições, causado
por esse sistema absurdo da lista proporcional
que temos.
Se distritalizarmos um pouco o voto, barateiamse as eleições. A dissolução é extremamente necessária. Mas não tenho dúvidas sobre o fato de
que, criado o parlamentarismo, amanhã teremos
dois grandes partidos. Surgirá pela primeira vez
no Brasil o que é extremamente necessário, ou
seja, um bom partido socialista. Não tenho dúvidas de que se for criado o parlamentarismo todos
os socialistas dispersos vão confluir-se numa convergência socialista. É extremamente necessário

neste País definir-se as posições. Quem é socialista vai ser socialista. Socialismo é algo positivo,
não é feio, não é pecado, não corta braço de
criancinha. Teremos, certamente, um bom partido liberal-conservador, que se chame de centrodemocrático, dêem o nome que quiserem, com
as teses modernas do liberal-conservadorismo ou
do conservadorismo liberal contemporâneo. Teremos esses dOIS grandes partidos e cada um
com os seus programas. Havendo eleição, um
partido fará a maioria tranquilamente e governará
pelo prazo de quatro anos a vida desse Parlamento.
Não tenho dúvidas de que as dissoluções no
Brasil serão raras. Na Inglaterra, o país das dissoluções, porque tem um bipartidarismo forte, a última dissolução ocorreu por um acaso no governo
Callaghan, em 1979. Porque um Deputado trabalhista perdeu o trem, os liberais saíram do Governo e houve a aprovação do voto de desconfiança.
O caso anterior foi praticamente único neste século, em 1912, quando caiu o Gabinete anterior.
Então, penso que num sistema parlamentarista
no Brasil a dissolução será rara. Mas não convém
criar muitas dificuldades ao processo. A dissolução não tem de ser muito complicada justamente para não precisar ser empregada. FIca
sempre como um princípio da responsabilização.
Parlamentarismo, para rmm, representa antes de
tudo o princípio da responsabilidade. O Presidente
da República deve estar sujeito a impeachment.
A Constituição de Weimar falava até num plebiscito, lembrava o Constituinte José Fogaça, aliás,
a idéia que Borges de Medeiros trouxe para o
seu projeto de Constituição. O Governo é responsável perante a Câmara e, quero crer que devamos
dizê-lo, perante o Presidente. Os Deputados também têm de ser responsáveis perante o eleitorado
como um todo. É regime, portanto, da responsabilidade e todos têm de ser responsáveis, de uma
forma ou de outra, perante o eleitorado como
um todo.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) a palavra o Prof. Josaphat Marinho.

Com

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Manifesto-me
a favor do instituto da dissolução. Parece-me pró- ..prio e conveniente. Se estamos hoje pretendendo
evitar o absolutismo do poder pessoal do Presidente da República, precisamos evitar o abuso
do Congresso, que também pode ser praticado.
Entendo também que, adotado o regime parlamentarista, o mesmo tem de ser extensivo aos
estados. Não há por que fazer exceção, a menos
que a exceção se institua também para o Presidente da República. Se o regime se aplica imediatamente deve ser extensiva a medida ao Presidente e aos governadores, até para evitar essa
heterogeneidade na construção do regime. Haveria o Presidente da República sob regime parlamentar, conseqüentemente sem poder pessoal,
e governadores exercendo livremente o seu poder
pessoal, que em várias hipóteses é muito mais
grave do que o poder pessoal do Presidente da
República.
Entendo que não se deve estabelecer em caráter obrigatório a extensão da medida a todos os
municípios, pelo menos não a todos Mas não
é por entender, como alguns sugeriram, que nos
municípios médios e menores o povo está mais
próximo do Prefeito e o fiscaliza. Quem conhece
a realidade do interior sabe que o povo não físca-
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hza, O povo tem medo dos prefeitos - esta é
que é a verdade - e não o flscahza por este
motivo. Só em situações excepcionais, em municípios de maior desenvolvimento econômico, começa a ocorrer certa fiscalização. Mas na generalidade, não. Acontece também que a estrutura
municipal não comportará, na maiona dos casos,
a formalização do regime parlamentarista. Não
me parece que haja dificuldade para a extensão
imediata a todos. Depende da opção que faça
o Congresso Nacional. Não há direito adqutrído
nem contra a Nação nem contra o povo. Ninguém, porque foi eleito sob o regime presidencialista, detém, por direito adquirido, poderes e
faculdades que não possam ser alterados. Esses
poderes são instituídos para a criação e o desenvolvimento do bem público. Se se muda o regime,
mudam-se as regras que mantêm os titulares no
exercício do Governo.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Prof. Josaphat Marinho, poderá essa
prátIca em alguns govemos estaduais se tomar
inviável pela nossa realidade. Qual o mal menor?
Deixar de aphcar o parlamentansmo em nível federal ou aplicá-lo em nível federal, mantendo os
govemos estaduais no regime não parlamentarista?
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Se adotado
o regime, eu o aplicaria Simultaneamente
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES- Se for inviável dentro da nossa realidade? Se não se conseguir Viabilizar essa forma a
nível de Governo estadual, qual o mal menor?
Não se realizar?
O SR. JOSAPHAT MARINHO - No caso, é
uma concessão que a Constituinte fará contra
a estrutura do regime, contra a uniformidade do
regime e poderá dar à grande coletividade o sinal
de que não há uma convicção de que o regime
presidencialista é o mais conveniente.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Permite-me

V. S' um aparte? Os argumentos que V S' usa
são extremamente poderosos, ncos e fortes. Vejo
que há essa dificuldade, esse dado complicador
do processo de implantação do parlamentansmo.
Na verdade, quando expus a minha argumentação em tomo dessas diferenças, em nenhum
momento sequer passou pela mmha cabeça a
argumentação jurídica do direito adquirido Não
há direito adquirido num processo de Constitumte. Em momento algum - repito - pensei na
mímma possibilidade de recorrer a esse argumento.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Não lhe atribuí.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - A análise
que faço é do ponto de vista político. Ao analisarmos esta questão do ponto de vista do direito
adquirido verificamos que nenhum dos nossos
mandatos está assegurado. Entendo que se a Assembléia Nacional Constituinte entender de extinguir os mandatos dos Deputados e Senadores
eleitos Constituintes, estes estarão rigorosamente
extintos, tanto quanto os dos prefeitos, governadores, enfim, todos. Não há limite para o poder
e a soberania da Constituinte. Quem deseja implantar mudanças neste País tem de ter a consciência da realidade política. No momento em
que eu estabelecer que tem de ser simultâneo,
estarei usando uma fórmula para impedir a im-

plantação do parlamentarismo, porque terei contra o parlamentarismo a força e o poder férreos
dos governadores. Portanto, como desejo a implantação de uma mudança institucional, faça esta concessão política, mas não jurídica, porque
juridicamente pode varrer todos os mandatos.
O SR CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES- É um mal menor.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - É uma concessão política, para que se possa realizar avanços
e não se tenha um argumento menor para derrubar um bem maior, como colocou com propriedade o Constituinte Henrique Eduardo Alves.
Agradeço a V. S' pela tolerância na concessão
do aparte.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Nobre Constitumte, V. Ex' não precisava fazer a ressalva, pois
não cuidou em nenhum momento do direito adquirido. Eu, sim, na sustentação do meu ponto
de vista, aleguei que era possível a mudança, tanto
em relação ao Presidente como em relação aos
governadores, inclusive porque nenhum deles é
titular de direito adquirido. Temo, porém - e
me permita pedir-lhe que pondere - que se se
fizer a concessão de não instituir simultaneamente, pode não se instituir mais o regime parlamentarista para os Estados. Não vejo por que não
se possa fazê-lo. Os Parlamentares Constituintes
são representantes dos partidos e não dos governadores. Os govemadores têm um poder contingente, circunstancial, e devem submeter-se às diretnzes que os seus partidos estabelecerem.
O SR. RELATOR (José Fogaça) assim.

Deveria ser

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Esta é a realidade. Do contrário, estaremos proclamando algo
que tenho muito receio: a fragilidade dos partidos.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Victor Faccioni.
O SR. CONSmUINTE VICTOR FACCIONI Sr. Presidente, nobre e ilustres palestrantes, Prof.
Josaphat Marinho e Dr. Cesar Saldanha, o horário
em que nos encontramos bem demonstra o interesse e a importância da matéria em relação às
bnlhantes colocações dos ilustres convidados. Lamento que estas exposições e estes debates não
estejam sendo feitos, sem demérito nenhum a
esta Subcomissão, na Comissão Temática, para
que pudéssemos ter tido a participação mais ampla de todos os Constituintes que integram aquela
Comissão. O nobre Constituinte Erico Pegoraro
diz que isso ainda poderá ser feito. Não sei se
é possível, mas é uma sugestão que fica. É um
prazer e uma satisfação ouví-Ios. Do Prof. César
Saldanha já me denominei há muito tempo um
aluno, pois venho lendo o que escreve, acompanhando e segumdo sua obra. Do Prof. Josaphat
Marinho sempre fui um admirador à distância.
Hoje, pelas suas colocações e a forma brilhante
com que as faz, constato que eu tinha razão na
admiração que já nutria por S. S·
Caro Prof. Josaphat Marinho, V. S' diz que é
a favor do parlamentarismo, mas não para o momento. Essa alegação já tenho OUVIdo de outras
ilustres personalidades. Até mesmo de Leonel Brizola, que no Rio Grande do Sul, em 1947, votou
a favor do parlamentarismo, na Constituinte estadual, decisão depois derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Averdade é que completamos qua-
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se cem anos de momentos inadequados para
o parlamentarismo Durante cem anos se disse
isso e durante cem anos se evitou a adoção do
parlamentarismo. Eu diria, em contrapartida, que
podemos observar a existência de quase cem
anos de presrdencialísmo inadequado ou de inadequação do presidencialismo.
A grande verdade foi muito bem ressaltada pelo
Constituinte Osvaldo Lima Filho, reproduzindo
uma referência de Raul Pilla em 1961. Raul PilIa
procurou Osvaldo Lima Filho para que ele o ajudasse na coleta de assinaturas para a emenda
parlamentarista. Osvaldo Lima Filho lhe disse.
"Mas, Dr. Raul PilIa, o senhor sempre pregou um
parlamentarismo autêntico para um momento de
convrcção nacional. Agora, na hora de crise, o
senhor vai expor o parlamentarismo?" E Raul PilIa
lhe respondeu: "Se continuarmos aguardando esta hora, ela nunca virá. As crises são as parteiras
da História. Então vamos deixar elas parirem uma
mudança que é fundamental".
Evidentemente, em 1961, como muito bem foi
observado por Cesar Saldanha, o parlamentarismo salvou a democracia e evitou a guerra civil.
Mas tivemos com o retorno ao presidencialismo
a ruptura institucional.
Por que houve retorno ao presidencialismo?
Houve o retorno porque o Presidente da República, já no ato de posse segundo me lembrava
há poucos dias o Constituinte Nelson Carneiro,
contrariando o juramento de cumprir a Constituição, anunciava o início de uma campanha pela
mudança do sistema de Governo. Herbert Levy
contou-me há um ano que participou, como Presidente da poderosa UDN da época, junto com
todos os demais presidentes nacionais de partidos, de uma reunião com o Presidente João Goulart e com o Primeiro-Ministro Tancredo Neves.
Durante duas horas de reunião o Presidente da
República falou mais de uma hora e meia; ao
Ministro e aos demais, aos presidentes dos partidos coube menos de meia hora. Este fato bem
indicava que o sistema não havia sido absorvido
pelo Presidente, de quem o ato institucional ou
o ato adicional havia usurpado parte dos poderes,
porque ele havía sido eleito para um sistema presidencialista pleno como vice-Presidente.
Houve, então, um plebiscito em que só tivemos
uma versão da promoção da campanha. Eu era
guri, mas lembro-me de alguma coisa. Não se
ouvia falar na televisão, que recém se iniciava,
ou no rádio, do parlamentarismo; só do presidencialismo. Até uma pequena canção popular interpretada por um cantor de prestígio da época foi
inventada a favor do presidencialismo. Não houve
campanha a favor do parlamentarismo. Então,
o povo, como sempre, decidiu ao embalo da promoção. Foi o que aconteceu, lamentavelmente;
como lamentavelmente, em 1964, não restabeleceram o sistema parlamentar de Governo.
Se tivessem restabelecido, Castello Branco poderia ter sido chefe de Estado. Teriam sido evita'das as cassações políticas que ocorreram num
processo pura e simplesmente de conquista ou
consolidação do poder; teria sido evitada a extinção dos partidos políticos e, consequentemente,
teria sido evitado o que Cesar Saldanha muito
bem acentuou, ou seja, que combater o Governo
fosse considerado combater a Nação e, conseqüentemente, fosse considerado subversão. Tudo
passou e vivemos outro momento. Creio que efetivamente é o grande momento para a grande mu-
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dança. Sem esta não haverá outras mudanças
Haverá, e novamente, a ruptura da ordem Institucional, que virá por pressão popular, pois o status
quo vai querer comandar a manutenção da ordem vigente, quer no campo econômico, quer
no campo SOCial e, assim, Virá a ruptura novamente. Estado é a grande questão. A hora é esta.
Lembro, a propósito, uma afirmação recente
do Ministro da Fazenda, já demissionário, Dilson
Funaro, declarando que o Plano Cruzado foi sabotado pela impunidade dos corruptos. Santo Deus!
Há mais de um ano existe a lei do combate ao
crime do colarinho branco. Por que não aplicou
a lei? Porque o presidencialismo é o regime da
irresponsabilidade e da impunidade. Esta é a outra
grande questão.
Como o parlamentarismo separa a chefia do
Governo de chefia de Estado, permite que se estabeleça a responsabilidade. Como responsabihzar
no presidencialismo o Presidente da República
ou os Ministros sem incluir o Presidente da República? Como fazê-lo senão através do impeachment? Numa nação como a nossa, pensar no
impeachment para o Presidente da República,
com os interesses que vinculam a Presidência
da República, é impossível Só nos Estados Unidos. Pois bem, essa é uma questão também muito
importante.
O nobre Constituinte Henrique Eduardo Alves
disse que a eleição direta estabelece o debate,
a discussão, a mística da discussão, a emoção.
Mas isso ocorre uma vez cada quatro ou CInCO
anos. E depois? Estão aí os governadores que
se elegeram num verdadeiro blefe eleitoral. E daí?
O povo está cobrando. Houve eleições diretas nos
Estados, o povo, porém, não está satisfeíto. Não
basta, pois a eleição, mesmo direta, no sistema
presidencialista é feita de forma emocional, circunstancial, carismática e contestadora, mas não
afirmadora. O que faz o povo quando vota? V.
Ex' talvez tenha sido vitima deste fato. Vota pela
emoção, muito mais cobrando o Governo Vigente
do que elegendo um novo Governo. Dá um passo
atrás, quando devia dar um passo à frente. O
voto deve ter o sentido do futuro.
O SR. CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO
ALVES - Vota mais nos candidatos do que nos
partidos.
O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI- É
verdade. Acaba-se estabelecendo um paradoxo.
Essas questões também me parecem importantes.
Raul PiIladizia que no parlamentarismo o povo
é o soberano de todos os dias, porque é a opimão
pública que submete o Parlamento, Parlamento
que se sobrepõe ao Governo, através do voto de
confiança e de desconfiança, enquanto no presidencialismo o povo é soberano de um só dia,
o dia das eleições.
V. S' diz que o povo tem medo do prefeito
nos pequenos municípios, mas eu poderia dizerlhe, parodiando, que o povo tem medo do poder,
tem medo do Governo. Sou descendente de imigrantes italianos e lembro de meu avô e de meu
pai - e isso foi sendo transmitido - dizerem
que era um perigo ser contra o Governo. Cuidado!
Ruim com o Governo, pior contra o Governo.
Esta é a crendice popular. Por quê? Porque o
Governo, no nosso País, está acima da sociedade.
É o tutor da sociedade. Precisamos inverter, fazendo a sociedade tutelar o Governo. O Governo

é o patrão do povo Enquanto isso não se inverter
não vamos ter dernocracra. No caso não adianta
estabelecermos a precondiçâo dos partidos políticos. Estes não fazem falta no parlamentarismo?
Fazem falta na democracia. E por ser o parlamentarismo fundamentalmente democracia, evidentemente os partidos fazem falta. Fazem falta também no presidencialismo? V. S' falou que os governadores terão de se submeter aos partidos.
Qual o Governador que submete? Fui Presidente
do Diretório Regional do meu partido no Rio Grande do Sul. Presidi as eleições que conduziram
o Governador à vítóna. E um belo dia o Governador me comunicou que ia deixar o partido O
que aconteceu?
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Fatos assim
ocorrem, porque não há verdadeiros partidos.
O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI Desapareceu o partido, mas não o mandato do
Governador. O mandato de Governador ficou
com ele O poder é umpessoal.
Temos outra questão. Quem ganhou as últimas
eleições? FOI o PMDB? Ou foi o Presidente Sarney? Foi a conjugação de ambos? Se foi a conjugação de ambos apresentada no Plano Cruzado,
não deveriam estar hoje distanciados, mas estão.
No SIstema parlamentar desaparecem a Impunidade, a responsabilidade, a corresponsabilídade.
O tema evidentemente é apaixonante e nos levaria
a tantas outras colocações. Fico nestas, apenas
completando com uma afirmação ou uma informação mais. Estamos encaminhando uma sugestão constitucional, porque, agora à tarde termina o prazo, propondo o seguinte: "Os estados
e municípios poderão dispor a respeito de sua
orqanuação política e administrativa nas respectivas constítutçôes e leis orgânicas, independentemente do que estabelecer a Constituição Federal para a União no tocante ao sistema de Governo
e admmístração".
Precisamos estabelecer efetivamente a Federação. Num país-continente como este, por que
o paradigma da União tem de servir para o município de Chuí, no Rio Grande do Sul, no extremo
meridional da Pátria ou no extremo norte? Os
Estados Unidos não têm essa obrigatoriedade.
A Constituição americana não impõe. Nos Estadous Unidos há até mesmo municípios em que
a prefeitura é administrada por um técnico contratado e quem representa o município é o Presidente da Câmara dos Vereadores. Esse técnico
contratado, uma espécie de secretário-geral do
município, comparece todas as semanas com os
demais secretários perante à Câmara para discutir
os programas e o andamento da administração
municipal. No entanto, o sistema norte-americano
é presidencialista. Essa obrigatoriedade, adotado
o parlamentarismo ou mantido o presidencialismo, é nefasta. O melhor é que se deixe que a
peculiaridade local estabeleça as condições para
um sistema de Governo.
Quero mais uma vez exaltar a presença de ambos os conferencistas, os ilustres convidados que
nos estão dando uma valiosa contribuição. Pena
que esteja restrita apenas à Subcomissão. Mas
temos a certeza de que o brilhante Relator, Constituinte José Fogaça, saberá traduzir as conclusões
em propostas que irão para a Comissão temática,
depois para a Comissão de Sistematização e, final-
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mente, no plenário para decidirmos a favor da
mais fundamental das mundanças. Obrigado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Eu queria apenas dizer ao nobre Constitumte Victor Faccíorn
que Já debatemos o assunto sob todos os ângulos.
A ínsnturção do regime parlamentar no Brasil e pode parecer ao ilustre Professor Saldanha que
sou o advogado do diabo - não se deu até hoje
sirnplesmete porque prevaleceu o presidencialismo, ou pelos seus erros. Não se instituiu pela
inorganicidade da vida pública brasileíra, pela inexistência de partidos, pela Inconsistência do pensamento político. Estamos vendo, no momento
em que tudo indica que a tendência no Congresso
é por uma forma parlamentarista, a dificuldade
que experimentam com receio da reação dos governadores, o que mostra que eles usam os partidos, mas aos partidos não se submetem. Este
fato revela a madequação da estrutura política
à realidade nacional.
Lembro também, em complemento a esta afírmação, que em 1961, quando se marchou para
a Instituição do regime parlamentar, o grande advogado do parlamentarismo, Raul Pilla, não manifestou nenhum entusiasmo, porque verificava que
estava ocorrendo por determinadas circunstâncias no curso de uma crise.
Na verdade, estamos vivendo outra crise, provavelmente rmnto mais grave do que a de 1961,
porque há agora um contingente de ordem econômico-social que não ocorria em 1961. Hoje,
depois da campanha das diretas, depois da campanha em favor da eleição de Tancredo Neves,
há um fator no Brasil: o povo decidindo acima
dos partidos e do poder. Esta é a realidade. De
sorte que eu queria fazer esta ponderação e acrescentar, de outro lado, que dar inteira hberdade
aos Estados e municípios para instituírem a forma
política que lhes parecer mais própria é extremamente inconveniente num país como o nosso,
com tamanhas variações de ordem social, econômica e política. Podemos provocar o caos na vida
regional, na vida local, tais os absurdos que sobrevirão através de leis que não obedeçam pelo menos às linhas mestras da Constituição Federal
no estabelecimento da forma de Governo e seu

funcionamento.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Concedo a palavra ao Professor Cesar Saldanha.
O SR. CESAR SALDANHA- Talvez seja a nossa última intervenção e não tenho nada a acrescentar às palavras tão claras, lúcidas, do Deputado
Victor Faccioni, que no Congresso tem sido alçado a uma posição que o faz o grande sucessor
das lutas de Raul Pilla nesta Casa. Pessoalmente
reconheço e, hoje, penso que todos reconhecemos o fato. Vejo outros Constituintes do Rio Grande do Sul, e como Erico Pegoraro, do Partido
da Frente Liberal, que também se elegeu à Constituinte airosa e brilhantemente, defendendo a tese
do sistema parlamentar de Governo. Só a bondade do Constituinte Victor Faccioni o faria dizer
que fui seu mestre. Na verdade, se o fui, ele está
superando o próprio mestre nos novos arqumentos, que, com uma postura sempre elegante €
límpida, vem colocando na defesa do sistema par
lamentar de Governo.
Uma referência apenas deixei passar, porque
o cansaço nos leva a uma série de problemas
Tenho certeza de que no parlamentarismo esta
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dual dispensar-se-ia a figura de um Chefe de Estado local. Teríamos o que há na Alemanha. Diretamente a figura do Governador como PrimeiroMimstro, dispensando-se a eleição do chefe de
Estado - no caso, concordo inteiramente com
o Constituinte José Fogaça - a valer a partir
dos futuros Governadores, justamente para evitar
maior ressentimento.
Fico contente por ter defendido a tese, aceita
pelo Constituinte Victor Faccioni, no sentido de
que cabe aos Estados e rnumcípíos. Um dos grandes males do Brasil é ter uma só chapa de município que fale de Erval, Mariano Moro, Cacimbinhas, qualquer município pequeno, até os municípios das grandes capitais. Nos Estados Unidos
em cada Estado há 49 figuras diferentes de organização municipal. Herdamos, talvez, desse nacionalismo francês que passou a dominar neste País,
a partir de 1889, a posição no sentido de que
tudo tem de ser igual, tudo tem de ser estético,
harmônico.
Na Argentina, com todas as crises e golpes
que teve, mais do que nós inclusive, ainda vale
a Constituição de 1853. Agora, o Presidente Raul
A1fonsín vai propor o parlamentarismo.
No Brasil temos essa mania estética de sempre
refazer a Constituição; tudo ser "bonitinho", uma
chapa com tal simetria que parece inspirada na
arquitetura grega. Ora, já sou de outra fonte, talvez
a fonte liberal rio-grandense, uma das poucas
Constituições onde cada município tem a sua Lei
Orgânica. É uma pena que o município não possa
ser diferente do que estabelece a Constituição.
Não temo a utilização da liberdade. Sou um liberal
nesse sentido.
Como bem disse o Constituinte Victor Faccioni,
seria a inversão no Brasil do patriotismo organizado. Tenho questionado a idéia: por que o presidencialismo, depois de toda a experiência parlarnentansta imperial, venceu? Por que criou a forma? Porque foi uma vingança do velho patrimonialismo ibérico contra sua ruptura ocorrida no
Império do Braisl. O que é patrirnoníalisrno? O
cidadão quanto mais senta na cadeira de Governador fica sendo dono do poder. Quem senta
na cadeira do Presidente fica sendo dono do poder, dono do povo. O Império acabou mudando
essa relação. O Imperador que sentava no trono
era somente chefe de Estado e a sociedade se
governava através de seus deputados, das maiorias parlamentares e dos seus partidos.
Esta a mudança fundamental que o parlamentarismo vai produzir. É a maneira eficiente de rompermos com esse patrimoníahsmo que domina
a mentalidade politica brasileira. No momento em
que tivermos governos que nasçam das bases,
não mais temerei o exercício da liberdade entre
nós.
Encerraria com uma última afirmação. Foi dito
várias vezes pelo Professor que as formas de governo não importam tanto; o que importa são
os homens que praticam as instituições. É uma
postura filosófica de Rui Barbosa e, com todo
respeito, nesse ponto, o filósofo Rui Barbosa não
está de acordo com o que hoje se pensa. É o
voluntarismo politico que entre nós tem sido responsável pela manutenção do presidencialismo.
Não, as estruturas contam. As estruturas econômicas influem sobre os homens e a sociedade.
Determinada estrutura política condiciona o tipo
de político que parece. Se os homens podem

inflüirsobre as instituições é em momentos como
este que agora estamos vivendo. Depois de criadas as instituições, muitas vezes elas passam a
escravizar os homens e a conduzir a sociedade
para determinados fins não desejados pelos próprios agentes e atores do processo político.
Foi uma honra ter estado nesta Casa Agradeço
a todos a oportunidade de manifestar-me.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Gostaria de pedir aos dois últimos oradores inscritos
que fossem breves tanto quanto possível, porque
o Professor Josaphat Marinho tem horário para,
estar no aeroporto e embarcar para a Bahia, onde
realizará uma conferência em Salvador.
Concedo a palavra ao Constituinte Costa Ferreira.
O SR CONSTITUINTE COSTA FERREIRAQuero deixar patente a minha gratidão pela excelente aula que se pode assimilar desses dois grandes mestres do nosso País.
Com relação à implantação do parlamentansmo, discute-se que deve haver partidos fortes.
Na nossa opinião seria o ideal para o Governo
parlamentarista ter como propugnador apenas
um partido. Há momentos no entanto, em que
se tem de optar pela coalizão. Já notamos que
para o parlamentarismo nem sempre são necessários partidos tão fortes quanto se está imaginando, que seria o ideal para que ele tivesse o
domínio de toda a Situação.
Entretanto, com relação ao parlamentarismo
nos estados e nos municípios, eu pediria vênia
para discordar do grande mestre quando destaca
que se estabeleça na Constituição que os governos dos estados e municípios deveriam adequarse à situação vigente para evitar confusão. Se
durante todo o tempo estamos envolvidos com
o presidencialismo, mesmo não havendo uma
determinação de que os governos estaduais sejam parlamentaristas ou presidencialistas, trata-se
de uma questão de estrutura - e poucos que
tentaram implantá-la foram bem sucedidos Deveria haver um dispositivo para que se implantasse, ao mesmo tempo junto com a nacional,
a estrutura estadual e municipal. Haverá dificuldades, por ser experiência nova, na Implantação
nacional. Nos estados e municípios ocorrerá o
mesmo. Assim, todos esclareceriam dúvidas até
obter sucesso com o novo sistema de Governo
que iríamos implantar.
Há outro ponto do qual discordo: o Governador
ser o primeiro-ministro Significa que nos estados
já fugiríamos da atribuição do Chefe de Estado
e do Chefe do Governo. Tem de haver a figura
do Chefe de Estado de São Paulo e a do Chefe
de Governo do Estado de São Paulo. O objetivo
é caractenzar a figura do parlamentarismo onde
o Presidente do Conselho de Ministros têm atribuições distintas A não ser que se esteja pensando
em implantar no Brasil um parlamentarismo à
brasílêíra, de acordo com nossas conveniências
e nossa experiência Como meu tempo já está
acabando, e eram apenas estas as minhas observações, gostaria de parabenizar o mestre pela palestra que fez em nossa Subcomissão.

merecidamente endereçados aos dois mestres
que hoje nos deram lições sobre sistemas de Governo. Casualmente, Constituinte Albérico Filho,
parece que a discussão dominante no plenário
será sobre parlamentarismo puro e iniciação ao
parlamentarismo - é o que o Professor Josaphat
Marinho está sugerindo.
Tenho algumas perguntas que não competiriam exatamente ao sistema de Governo. Num
sistema parlamentarista de Governo, já antevendo
a queda de Ministros e de Gabmetes, precisaríamos cuidar do quadro técnico do funcionahsmo público. Teríamos de conversar sobre o assunto em outra oportunidade. Com a implantação
do voto distrital misto e a facultativídade do voto
de eleitor e o seu alistamento, estaríamos carmnhando para uma conscientização de participação do cidadão no sistema de Governo e até do
seu próprio voto.
Associo-me aos Constituintes em tudo o que
afirmaram em relação aos conferencistas. Permitam-me fazer uma a1oucação afetiva ao conterrâneo e amigo Cesar Saldanha. Na forma de Governo que defende, o sistema parlamentarista, discordo em relação aos sistemas de governo ideológicos. É apenas esta a discordância afetiva que
tenho com o Dr. Cesar Saldanha. Na Comissão
temática, provavelmente, haverá uma discussão
sobre dois pontos básicos. O Professor Josaphat
Marinho não é contra o regime parlamentarista.
Propõe seja dado um pnmeiro passo, neste momento, começando-se sua implantação a nível
da União, depois estados e municípios O que
defende o Dr. Cesar Saldanha é que se implante
já, agora, o regime parlamentarista, na gestão do
Presidente Sarney. Sugiro, portanto, que na Comissão Temática o Relator e o Presidente desta
Subcomissão proponham a presença dos dois
conferencistas, em outra oportunidade, para analisarem a elasticidade do regime parlamentar,
também em relação ao Poder Legislativo e ao
Poder Judiciário.
O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - A nossa
competência naturalmente se limita à Subcomissão, mas comungo da idéia de V. Ex' Levaremos
sua idéia ao Presidente da Comissão Temática.
Só nos resta neste momento tecer elogios ao
Professor Josaphat Marinho e ao Professor Cesar
Saldanha pelas palestras proferidas no encerramento de nossas audiências públicas.
Tenham a certeza de que sairemos desta Subcomissão enriquecidos e conscientes de que
iremos cumprir a nossa missão da melhor maneira possível. À moda brasileira, como brasileiro,
simples que sou, quero singelamente externar aos
dOIS conferencistas o muito obrigado do povo
brasileiro.
Lembramos aos Srs. Constituintes que amanhã
às 9 horas e 30 minutos teremos uma reunião
extraordinária.
Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
ELEITORAL, PARTIDÁRIA E
GARANTIAS DAS INSTIT(JIÇÓES.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - Com
a palavra o nobre Constituinte Erico Pegoraro.

ATA DA 3' REUNIÃO, REAUZADA
EM 27 qE MAIO DE 1987.

O SR. CONSTITUINTEERICO PEGORARO Associo-me a todos nos adjetivos qualificados

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano
de mil novecentos ~ oitenta e sete, às nove horas
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e cinquenta minutos, no Plenário do Senado Feo titularvotado, poder votar depois, como se fosse
deral, reuniu-se a Comissão da Orgamzação Elei- na segunda chamada, como se faz normalmente
toral, Partidária e Garantias das Instituições, sob
nas duas Casas. Mas desde que haja uma sucesa Presidência do Senhor ConstituinteJarbas Passão natural e ausência de titular, chamado o susannho, com a presença dos seguintes Consti- plente para votar, praticamente essa hipótese detuintes: Israel Pinheiro Filho, WaldyrPugliesi, Ruy saparece. Então, essa é a modificação que vai
Nedel, Othomar Pinto, Nilson Gibson, Francisco
haver, naquilo que nós chamamos normas gerais
Rossi, Paulo Ramos, Osmir Lima, Prisco Viana,
de ação do nosso Regimento Interno - e vou
Fausto Fernandes, Asdrúbal Bentes, Nelson Frie- mandar consolidar isso, de maneira que hoje
drich, Antonio Perosa, Paulo Delgado, Antonio
mesmo estará pronta a consolidação já das nosCarlos Konder Reis,Antero de Barros, LélioSouza
sas normas.
e Moema São Thiago. Havendo número regimenO SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSItal, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos,
com a aprovação da Ata da reunião anterior, dis- , Sr. Presidente, e quanto ao problema da definição
da presença do suplente nos trabalhos da Comispensando a sua leitura. A seguir, o Sr. Presidente
são?
comunicou que as normas, de funcionamento
da Comissão, foram lidas na reunião anterior e,
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) de acordo com o que ficara determinado, esclareNão, nós não cogitamos desse assunto, porque
ceu que o expositor desta sessão deverá ser o
consideramos que a presença dele está defimda
Sr. Constituinte Francisco Rossi, Relator da Subpelo livro Então, assinado no livroeu admito cocomissão do Sistema Eleitorale Partidos Políticos. mo presente.
Aparteando, o Sr. ConstituinteIsraelPinheiroFilho
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSIindagou sobre a situação dos Suplentes no moEstá
bom, obrigado.
mento das votações, tendo o Sr. Presidente esclarecido que fana imcialmente a chamada pelos
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É
como na reunião de hoje. Nós temos no livro
Titulares e em seguida pelos Suplentes, obedecendo a ordem de assinaturas do livrode presenassinaturas que correspondem a um quorumça. Dando prosseguimento a reunião, o Sr. Presi- para abertura dos trabalhos. Então, se é o livro
dente deu a palavra ao Sr. Constituinte Francisco
que comanda, pelo livro nós temos a oportuniRossi que fez sua exposição, usando da palavra dade.
para debater os Srs. Constituintes Ruy Nedel, IsO SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSIrael PinheiroFilho,Paulo Ramos e WaldyrPugliesi. E significa que ele só pode ser substituído pelo
Tendo em vista o afastamento temporário do Sr. titular, não por um outro suplente indicado pela
Presidente Jarbas Passarinho, assumiu o Primei- Liderança.
ro-Vice-Presidente o Sr. Constituinte Asdrúbal
O SR.PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - PeBentes que, dando contínurdade a reunião e não
havendo nenhum presente se manisfestado pelo lo titular. É a interpretação.
Como decidido ontem, vamos passar às mãos
uso da palavra, encerrou os trabalhos do dia cujo
dos Deputados e Senadores Constituintes a ata
teor será publicado, na íntegra, no Diário da Mda reunião anterior. Ela está redigida e, de acordo
sembléia Nacional Constituinte. E, para conscom aquela nossa decisão prelímmar, a ata, uma
tar, eu Sônia de Andrade Peixoto, Secretária da
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e apro- vez entregue, prescinde da necessidade da leitura.
A menos que durante os trabalhos qualquer
vada, será assinada pelo Sr. Presidente.
Constituinte se considere no direito de fazer retifiANEXO A ATA DA 3' REUNIÃO DA COcações da ata. E, como também foi decidido onMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL,
tem, damos a palavra hoje ao Deputado e ConstiPARTIDÁRIA E GARANTIAS DAS INSTITUI- tuinte Francisco Rossi, para fazer a explanação
ÇÕES, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE
sobre os trabalhos da sua Subcomissão.
1987, OOE SE PUBLICA COM A DEVIDA
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSIAUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE, - CONSTITUINTE JARBAS PASSARI- Sr. Presidente e Srs. Constituintes, V.Ex'" receberam aí a redação final do nosso anteprojeto, que
NHO - RELATOR, CONSTITUINTE PRISfoi resultado da eleição que fizemos há dois dias.
CO VIANA.
Ele resultou de aproximadamente 363 sugestões
(ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIque recebemos, de debates que promovemos no
GRÁFICO).
âmbito da nossa Subcomissão, debates que se
travaram entre os convidados para as audiências
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) públicas e entre os próprios membros da SubcoDeclaro aberta a reunião.
Em complementação à nossa reunião de on- missão. É claro que não é um trabalho perfeito,
tem, a questáo que foilevantada pelo Constituinte mas foi resultado de um esforço onde cada um
Israel Pmheiro e pelo Constituinte Furtado Leite, procurou oferecer o melhor possível, para que
chegou-se à seguinte redação sobre o problema se chegasse a um documento que pudesse comdos suplentes que devem corresponder à falta por o arcabouço necessário a fim de que o Relator
da Comissão Temática pudesse, a partir dele, elados titulares:
Proceder-se-á, inicialmente, à chamada dos borar o seu trabalho.
Nós começamos por entender, e até por que
membros efetivos e em seguida dos suplentes
em número correspondente às ausências por Par- deduzia-se pelas discussões, que todos os memtido, obedecida na chamada a ordem de assina- bros da Subcomissão concordavam que nós deveríamos partir para um capítulo específico do
tura do livropróprio.
Com isso, inclusive, um dos nossos artigos fica sistema eleitoral e não nos limitarmos apenas a
prejudicado, porque nós tínhamos previstoa hipó- definir se o sistema eleitoral seria misto, majoritese de, em não havendo a votação, não tendo tário, proporcional ou proporcional para o Legis-
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lativo e majoritário para o Executivo e Senado.
Durante as discussões falou-se, discutiu-se exaustivamente sobre a questão do voto. Eu, inicialmente, estava meio em dúvida se nós deveríamos
realmente tratar da questão do voto a nível de
sistema eleitoral, mas ele é o início do sistema,
o sistema eleitoral começa pelo voto. Dessa forma, nós resolvemos que deveríamos inovar, eis
que as Constituições brasileiras não haviam contemplado um capítulo destinado ao sistema eleitoral. Então, é uma Inovação que estamos propondo. Até porque pela forma de se elegerem
Executivos e Legislativos isso se distribui pela
Constituição nos capitulos dos Municípios, do Legislativo, do Executivo. E aqui não, nós estamos
realmente enfeixando neste capítulo as formas
como as eleições devam ocorrer, começando pela definição do voto.
Em virtude do não total comparecimento de
todos os Constituintes à Subcomissão, e a bem
da verdade não chegava à metade o número que
costumava frequentar e discutir assiduamente todos os temas, nós ficamos sem ter uma idéia
muito clara a respeito da tendência da Subcomissão. Ficamos, sim, com uma idéia muito clara
a respeito da tendência sobre determinados temas daqueles que estavam participando dessas
reuniões. Então, é claro que nós procuramos
compor o nosso anteprojeto com essas idéias.
E, como Relator,eu entendi, também, que deveria
imprimir o meu pensamento, o meu ponto de
vista a respeito de determinados temas. Assim,
entre as opiniões dos membros da Subcomissão
que nós fizemos constar do nosso anteprojeto,
eu imprimi aqui no art. 2° uma opinião pessoal,
art. 2°, § 1°,quando eu pus aqui que o alistamento
e o voto são facultativos. Eu claramente não havia
chegado a um conclusão sobre o pensamento,
a tendência mesmo daqueles que estavam assíduos e participando dos debates; e mesmo os
nossos convidados, também, se dividirama esse
respeito. É claro que como não era um documento definitivo, sujeito, como de fato foi, à apreciação do Plenário da Subcomissão, quase que
na sua totalidade votando, então nós entendemos
que deveríamos fazer constar essa nossa opinião
pessoal que podena ser modificada, como de fato
foi. Começamos pelo art. 1°:
"O sufrágio é universal e o voto é direto,
secreto.
Art. 2° São eleitores os brasileiros que
à data da eleição contem 16 anos ou mais,
alistados na forma da lei".
Também é uma opinião pessoal a questão dos
16 anos.
§ 10 "O alistamento e o voto são facultativos".
É uma opinião pessoal, que traduzia, também,
a opinião de alguns Membros da Subcomissão.
Na votação final do nosso anteprojeto foi modificado ISSO. E o art. 1° passou a ter uma nova
redação, que o sufrágio é universal,o voto é direto,
secreto e obrigatório, e aí, sim, nós ficamos com
uma idéia clara, até porque pelo número de presentes à votação final, com a amostragem do
universo da Assembléia Nacional Constituinte,
nós temos 559 Constituintes, dá para se perceber
claramente a tendência por essa amostragem, e
ficou claro que todos, quase todos ou a grande

Junho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

maioria é favorável ao voto obrigatório. Nós também dissemos que o alistamento deveria ser facultativo, porque, se o voto é um direito que o
cidadão tem, e ele tem essa liberdade, esse direito
de escolher se quer ou não exercê-lo, concluíamos que também o alistamento deveria ter o mesI,mo entendimento Sempre que nós procuramos
fazer alguma coisa devemos ter em vista o que
ocorre no processo eleitoral: a corrupção é uma
realidade.
Ora, aqueles que são favoráveis ao voto faculta. tívo raciocinam, também, em nível de ser esta
. uma forma de se combater a corrupção que hoje
existe; porque fica muito mais simples a abordagem do universo compacto onde se toma muito
fácil identifícar quem é eleitor porque se é obrigatório o voto, faz-se essa abordagem com muita
facilidade, vai-se em cima, todos os maiores de
18 anos que, em tese, são eleitores. Existe essa
possibrlidade de manipular esse eleitorado, conduzindo-o através de diversas formas para o voto.
Entendemos que o alistamento sendo facultativo
- não a curto e a médio prazos, mas a longo
prazo - ficaria quase que impossível essa abordagem de universo que estaria bem fragmentado,
porque nem todos se alistariam sendo o alistamento também facultativo - e nós entenderíamos que seria também, mais uma forma de coibir
o abuso do poder econômico e do poder político.
Ficaria muito difícil V. Ex" identificar quem nesse
universo de pessoas seria ou não eleitor. Este,
o nosso raciocínio. Mas entendíamos, como continuamos a entender, que os militares devam ser
alistáveis, com a exceção dos conscritos, até porque os conscritos podem, e eventualmente ocorre, serem convocados para a garantia da realização das eleições. Por isso entendemos que os
conscritos não deveriam ter direito a voto.
Realmente acabou prevalecendo essa idéia
quase que por unanimidade, dentro do âmbito
da Subcomissão que fixou realmente:
"Os militares são alistáveis,exceto os conscritos durante o período de serviço militar
obrigatório."
O § 2° diz:

"Não podem alistar-se eleitores os que não
sabem se exprimir na língua nacional e os
que estejam privados dos direitos políticos,
no caso previsto nesta Constituição."
Houve quem propusesse - e nós, evidentemente, respeitamos esse ponto de vista - que
o voto deveria ser estendido inclusive para presidiários. Acho que ficou claro que deveria prevalecer esse entendimento e que esse direito não
deveria ser estendido a todos. E esta redação final
ficou em cima da nossa redação original.
Houve uma pequena mudança na nossa proposta que é:
"A lei facilitará o exercício do voto pelos
analfabetos."
Ora, havia uma proposta que foiafinal aprovada
que dizia:
"A lei garantirá e facilitará o exercício do
voto pelo analfabeto."
Entendemos que deveria, sim, constar isso como princípio constitucional, porque pela omissão
existente no texto constitucional, não sei por que

motivo, não houve preocupação de se criar um
sistema que facilitasse ao analfabeto a expressão
da sua vontade pelo voto. E a cédula oferecida
ao analfabeto para que ele votasse na época da
eleição, deixava irnplícito que, quem ofereceu essa cédula a ele deveria estar imaginando que "ele
analfabeto" saberia ler e escrever pelo menos o
nome e o número do candidato.
Não creio que esse tenha sido o motivo pelo
qual houve um número elevado de votos brancos
e nulos - porque pessoalmente estou convencido e cuidamos em resguardar isto aqui na nossa
proposta - o que determinou esse número de
votos em branco e nulos foi a cédula que afinal
ficava diante dos nossos olhos quase que como
um formulário de processamento de dados, com
aquele número incrível de quadradmhos com os
Partidos, o que assustou o eleitor. Pessoalmente,
fizemos uma pesquisa e ficamos convencidos de
que foi a cédula que determinou esse voto em
branco e nulo e numa quantidade muito grande.
Entendíamos, quando estávamos aqui propondo,
que: "a lei facilitará o exercício do voto pelos analfabetos", não haveria por que especificar que-este
"garantirá" também - porque está implícito. Se
estamos fazendo referência que a lei facultará esse
direito ao analfabeto, não há por que, até porque
no próprio parágrafo, já está garantido. Mas fOI
aprovado: "garantirá" e está aqui a redação final,
curvamo-nos, é claro, à vontade da maioria da
Subcomissão.
Passamos para um ponto muito polêmico do
nosso anteprojeto, porque originalmente haviamos proposto o seguinte:
"Art. 3°: O sistema eleitoral é mistomajoritário proporcional".

Art.4°:
"A eleição para Deputado federal e Deputado estadual obedecerá o critério do preenchimento de metade de vagas pelo sistema
majoritário em distritos eleitorais e uninominais e preenchimento da metade restante
através de listas partidárias pelo SIstema proporcionai."
Parágrafo único:
"O número de distritos será elevado a um
número superior, sempre que for ímpar o
número de vagas a preencher no Estado."

Art. 5°:
"Na eleição para Deputado federal e na
eleição para Deputado estadual o eleitor terá
dois votos: um destinado a sufragar os candidatos à chapa distrital e outro para sufragar
a lista partidária na eleição proporcional."

Art. 6°:
"A competência para estabelecer os critérios na divisão distrital é do Congresso Nacional que o fará através de lei complementar"
Parágrafo único:
"Igualmente lei complementar estabelecerá revisão distrital após a divulgação de cada
censo demográfico."
Então, eu diria a V. Ex'" que fiz essa menção
à forma da distrituição das cadeiras de maneira
proposital, porque tinha a pretensão de que suscitasse o debate, como de fato ocorreu. Tinha a
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consciência de que, essa mmha proposta de que,
por exemplo, nas eleições para Deputados a metade das vagas seria preenchida pelo sistema majoritário nos distritos eleitorais uninominais e
preenchimento da metade do restante através de
listas partidárias, jamais isso seria aprovado. Eu
diria mesmo que a nossa pretensão apenas foi
suscitada no debate, porque o jornal O Globo
fez uma pesquisa, recentemente, sobre o voto
distrital, mas não fez referência ao voto distrital.
A pergunta foi feita de maneira diferente: se o
eleitor gostaria de votar em candidato a Deputado
federal que fosse conhecido na região, onde esse
eleitor mora E houve uma tendência majoritária
por essa forma, porque é o voto distrital, ou seja,
a proximidade do eleitor junto ao seu eleitorado
e vice-versa Até porque haverá como esse eleitorado poder cobrar, acompanhar o trabalho desse
que mereceu o seu voto.
Pessoalmente, tenho a convicção, e voto naquele ponto original, de que qualquer coisa que
procuremos cnar dentro do sistema eleitoral tem
como objetivo evitaro abuso do poder econômico
e do poder político. Sabemos muito bem como
as eleições se processam ainda em diversos Estados, quando determinados candidatos que dISpõem de uma bateria imensa, de um poder de
fogo Imenso, no que diga respeito a recursos financeiros, se concentram nessas regiões para
promover um rodízio na próxima eleição e nas
próximas, não votando sequer quando estiver disputando uma outra eleição naquelas regiões onde
foi eleito, ensejando recursos imensos que conseguiam comprar, esta é a verdade, o voto do eleitor.
Então, o mandato já nasce viciado, ele é viciado
na origem e pela corrupção, o que é mais grave.
Até acredito, e muitos foram os colegas que argumentaram, que esse raciocínio é um tanto quanto
ingênuo, porque haveria o fato de aqueles que
dispõem de recursos financeiros fazerem uma
concentração de recursos no distrito, o que facilitaria - segundo entendimento desses que argumentam dessa forma - a compra do voto. E
sou obrigado a concordar que, num primeiro momento, isso possa ocorrer. Mas não creio que
isso possa prevalecer num segundo passo, porque causa escândalo, causa espanto esse abuso
do poder econômico e até porque da forma como
está ocorrendo hoje não obriga aquele que chega
ao Congresso Nacional, aquele que chega à Assembléia Legislativa a ter uma atuação que corresponda ao anseio do eleitorado que quer ver
seus representantes trabalhando pelo povo. E se
ele não tiver uma atuação política dentro do distrito que corresponda ao anseio do seu eleitorado
dentro do distrito que está acompanhando, no
seu dia-a-dia, jamais, por mais dinheiro de que
disponha, por mais poder político de que disponha, para acionar determinado esquema administrativo, seja ele a nível municipal ou estadual, jamais conseguirá a reeleição.
Então, estou vendo que o voto distrital é altamente benéfico para o sistema eleitoral, na medida em que não muito a longo prazo - eu diria
que a curto prazo - nós já iniciaríamos um processo de oxigenação no sistema eleitoral, evitando
o abuso do poder econômico e o poder político,
pelo que acabei de expor aqui. Então, tenho a
convicção plena de que o voto distrital é da maior
importância para o País, porque dá legitimidade
à representação. Na votação não deu outra; as
instruções foram muitas. Como vamos definir os
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distritos nessa faixa de 50%: metade majoritária,
metade proporcional. Houve proposta até de voto
distrital puro, quando não haveria essa divisão;
haveria a divisão de distritos e nos distritos haveria
processo de votação pelo sistema majoritário e
esse número de distritos correspondería às vagas
destinadas à representação legislativa. Então, seria um voto distrital puro. Outros inclusive propuseram 10% pelo sistema proporcional e houve
até uma proposta 'de 10% pelo sistema majoritário.
Por outro lado, temos que reconhecer que ficaria dificil definir isso como princípio constitucional, até porque nós engessaríamos esse processo
e haveria muita dificuldade na evolução até da
forma em que se distribui a população brasileira,
haveria dificuldade quando houvesse necessidade
de se promover uma modificação e de se mudar
isso, a partir do momento em que ele represente
um princípio constitucional. E, pela forma como
est6 hoje, nós teríamos dificuldades quase intransponíveis, para definir isso como princípio constitucional.
Vejam o caso de São Paulo. Refiro-me ao caso,
porque sou Deputado por São Paulo e o conheço,
Mas há outros casos, como lá no Acre. No caso
de São Paulo, 60 Deputados Federais e 84 Deputados Estaduais. A prevalecer aquilo que desejamos propor, teríamos a mínima possibilidade de
fazer com que fossem os mesmos os distritos
para eleição do Deputado Estadual- que venceriam pelo sistema misto - que nunca seriam
os mesmos distritos da eleição para Deputado
Federal. Poderiam ser semelhantes, mas nunca
seriam os mesmos. Então, vejam V.Ex's a dificuldade que teríamos para estabelecer a divisão desses distritos.
Agora, alguém poderia dizer:mas a Assembléia
Nacional Constituinte tem poderes para definir
que a representação na Câmara Federal, a nível
de número, será a mesma para as Assembléias
Legislativas. Aí seria perfeito. Porque aí, sim, os
distritos seriam assim distribuídos, no caso de
São Paulo: 60 Deputados Federais e 60 Deputados Estaduais.
Agora, vejam o inverso: se nós optássemos por
adotar como princípio constitucional os 50% da
representação na Assembléias Legislativas, como
subdistrito, teríamos 60 distritos ou talvez30 distritos na representação Federal e teríamos que aumentar a representação na Assembléia Legislativa
para 120 Deputados. Causaria escândalo, também junto à opinião pública, esse aumento de
Deputados Estaduais. Existe o exemplo inverso,
e o do Acre, que tem 8 Deputados Federais e,
pelo que dispõe o texto constitucional, três vezes
mais, chegamos a 24 Deputados Estaduais. Então, a diferença realmente seria muito grande a
nível de representação. Não sei de que modo poderíamos definir isso como princípio constitucional, porque dessa forma também n~o haveria
aquele equilíbrio dentro da representação proporcíonal e majoritária na eleição para Deputado Estadual. Haveria um desequilíbrio muito grande.
Então, suscitou o debate no âmbito da Subcomissão da Assembléia Nacional Constituinte, altamente salutar ao debate e optou-se que o sistema
eleitoral deveria ser apenas o princípio. Ou seja,
muita gente diz: "Hoje o distrital é misto". O distrital não é misto; o distrital é majoritário. Então,
o expressão mais correta é essa de que o sisten;a
eleitoral é misto, majoritário proporcional. E nos

esquecemos a forma e deixamos de lado essa
possibilidade de definirmos no texto constitucional, e tenho que concordar. Nós fizemos uma
proposta para suscitar o debate. Mas seria um
absurdo que isso fosse um princípio constitucional.
Deixamos, sim, a competência para estabelecer
os critérios. Então, suprimimos do nosso anteprojeto definitivoos art. 4° e 5° Mas o art. 4° do nosso
anteprojeto definitivo passou a ser: "em lei complementar - esta sim regulará o sistema eleitoral
de que trata o art. 3°"
"A competência para estabelecer os critérios da divisão distrital é do Congresso Nacional que o fará através de lei complementar."
Porque, se formos omissos, de repente a Justiça Eleitoral vai saber que ela deva fixar esses
limites. Embora se procure fazer alguma coisa,
quando elaboramos este anteprojeto procurei
Imaginar o seguinte: Vamos supor que eu seja
um político que já tenha passado pelo Congresso
Nacional, como de fato já estive aqui, e que não
tivesse mais nenhum mandato político pela frente,
não tenha mais nenhuma ambição política. Então,
estou bem à vontade para procurar fazer o melhor
possível, em cima da experiência que já tenho.
Foi esse o nosso propósito: procurar fazer o melhor possível nos abstendo de qualquer componente de interesse de ordem pessoal, nos abstendo de qualquer motivação que possa significar
o interesses de ordem pessoal. Mas tenho que
reconhecer que, se eu penso assim, fica dificil
a quem compõem esta Casa raciocinar da mesma
maneira.
Então, não é justo que haja Constituintes preocupados de que existe esse direito de estabelecer
os limites do distrito. Vai ser discutido aqui no
âmbito do Congresso Nacional, tenho a impressão de que isso também é altamente salutar, porque vamos chegar a um ponto de consenso que
signifique algo compatível, já não digo com o
interesse pessoal daquele que estiver votando nos
distritos, mas evitaremos de a Justiça Eleitoral
criar aí um sistema de divisão distrital, absurdo,
como foi o caso da cédula, nesta última eleição,
que considero uma coisa inacreditável. Eu via e
não acreditava que isso tivesse sido gerado no
âmbito da Justiça Eleitoral e que resultou no que
todos sabem.
Vou ficar nos pontos essenciais até para não
ser cansativo Mas a nossa idéia foi esta de partirmos para um sistema em que fosse possível adotar o voto distrital, no nosso entendimento, altamente salutar para a oxigenação do processo eleitoral no Brasil.
Outro ponto polêmico: propúnhamos no nosso
anteprojeto original exigir a maioria absoluta de
votos para a eleição do Presidente da República
do Governador, do Prefeito e do VIce-Prefeito. E
aqui quero deter- me e até chamo a atenção do
Relator - porque vou dar ump opinião em cima
do resultado final da votação: E claro que ficamos
horas e horas debatendo este problema e acaba
escapando alguma coisa. Aprovamos a maioria
absoluta para que fossem eleitos o Presidente da
República, o Governador e o Prefeito, considerando-se eleito o que obtiver maioria de votos,
excluídos os nulos, ou seja, para se flxar essa
maioria absoluta contam-se os votos em branco;
achei também altamente válida essa idéia, que
foi aprovada quase que por unanimidade.
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No parágrafo único:
"Não alcançada a maíona absoluta, renovar-se-á a eleição, à qual somente poderão
concorrer os dois candidatos mais votados,
considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos.
É nessa hora que acho que o nosso Regimento
Interno é sábio, porque prevê quatro instâncias
em que possamos discutir, votar, para se chegar
a um resultado final. E a partir desse resultado
final da votação da Subcomissão, já tive oportunidade de mudar minha opinião a respeito daquilo
que foi aprovado: em apenas 24 horas, a partir
da idéia de vários colegas aqui na Assembléia
Nacional Constituinte que me interpelaram o que
acho válido.
Felizmente estamos aqui na segunda instância:
vem a Sistematização, depois vem o Plenário sou obrigado a concordar com esse argumento.
"Será que não teria sido melhor que se tivesse
fixado um determinado número de eleitores, para
que houvesse um segundo tumo no âmbito dos
municípios? "Ouvi muito dois números: um milhão de eleitores e 500 mil eleitores. E de repente
começo a achar que quem pensa assim esteja
raciocinando da maneira mais correta - não que
estejamos em perfeito estado do nosso raciocínio.
Mas, realmente, fico imaginando como vai ser
a eleição por este País afora com milhares de
municípios, pequeninos municípios, fazendo eleição aí em dois turnos? E ainda mais se também
preconizamos a liberdade de criação partidária,
quando devemos ter um número grande de candidatos nesses municípios.
Então, queria chamar a atenção do Relator para
o número de eleitores nos municípios. Ouvi muitos númeroso 500 mil eleitores, 600 mil, até 1
milhão de eleitores. Acho muito válida essa colocação feita por alguns colegas.
Havíamos proposto no projeto original a reeleição, a convicção pessoal, porque existe a reeleição principalmente em países democráticos,
avançados, e a reeleição parece que tem sido
muito benéfica. Cito o caso da reeleição dos Estados Unidos, da Itália do Japão - se bem que
o conceito de prefeito no Japão e na Itália seja
um pouco diferente do conceito que temos aqui
mas existe essa reeleição que tem dado bons
resultados. Coloquei essa "permitida a reeleição,
desde o Presidente até o Prefeito", mais como
um elemento de convicção pessoal, mas deu para
perceber, claramente, que a maioria tranqüila desta Casa rejeita a idéia de reeleição, só porque
o anteprojeto aprovado não contemplou essa possibilidade de reeleição para Presidente, Governador e Prefeito.
Uma outra proposta que fizemos foi a da possibilidade do registro de candidaturas a dois cargos
eletivos no mesmo Estado; havíamos proposto
um legislativo e um executivo. Parece que houve
consenso dentro da Subcomissão, de que é uma
boa idéia. E nós optamos por um outra redação
até porque ela é melhor e mais abrangente, e
ficou assim redigida:
"É permitido aos filiados a partido político
o registro de candidaturas e dois cargos eletivos: Poderes Legislativo e Executivo ou de
ambos no mesmo Estado":
Dentre tantos exemplos, citaria aqui - não quero dizer que S. Ex" pensasse assim ou que pense
assim ou que quissesse pensar, mas tenho que

Junho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

me fixar no exemplo do nosso Presidente e candidato ao Senado; o mais votado acabou não vindo
aqui ao Congresso Nacional E se houvesse essa
possíbihdade, se fosse da vontade do nosso querido amigo, S. Ex' teria tipo oportunidade de lutar
por uma cadeira na Câmara Federal e tranqüilamente teria vindo, e o Brasil não ficaria privado
da contribuição de uma inteligência tão extraordinária como a do nosso Presidente. Aliás,quero
aqui definir e registrar nos Anais, que ele é. um
dos responsáveis, um dos que inspiraram a mmh?
entrada aqui na Vida pública Lembro-me da pnmeira vez que o conheci e que o vi, Senador
Jarbas Passarinho era Ministroda Educação, onde desenvolveu um belíssimo trabalho este País
e já o admirava passei a admirá-lo ainda mais,
porque foi realmente o Ministroque nos inspirou
a entrar na Vida púbhca, há quase 20 anos
Com essa redação, ampliamos essa possibilidade. Confesso, também, que não estou convencido de que isso represente a maioria da opinião
desta Casa. Não estou convencido. Eu também,
andando pelos corredores aqui desses dois edifícios, senti algumas reações contrárias a isso que
aprovamos. Parece que houve um consenso e há consenso dentro desta Casa nessa proposta
também aprovada - de que "nenhuma norma
referente ao processo eleitoralpoderá ser aplicada
em qualquer eleição, sem que a lei que a instituiu
tenha, pelo menos, um ano de vigência". Isso,
para evitar os casuísmos, aqueles acertos que
uma maioria eventual possa coacertar, para tentar
garantir um determinado resultado eleitoral às
vésperas das eleições
A hipótese dos dois turnos haviamos proposto
e isso aqui também é relevante, que a primeira
eleição seria realizada no segundo domingo do
mês de novembro e o segundo turno", no segundo domingo do mês de dezembro "no caso do
segundo turno, foiaprovado que "as eleições para
qualquer cargo eletivoserão realizadas no segundo domingo do mês de novembro no primeiro
domingo do mês de dezembro, em caso de segundo turno".
Houve uma pequena alteração. Haviamos optado pelo segundo turno, porque entendemos que
nele a apuração é rápida. Não haveria nenhuma
dificuldade,até porque existe uma outra proposta
de que a posse seria sempre no dia 10 de janeiro
do ano subseqüente. No meu entendimento, e
para evitar aquela invasão Indevida que é promovida pelo detentor do mandato num orçamento
que deveria ser do seu sucessor. E muito freqüente ver agora não mais, porque o atual texto
constitucional já corrigiu isso, governadores que
acabam, principalmente com verbas de publicidade, fazendo gastos inaceitáveis nesse período
que vai de 10 de janeiro a 15 de março A nossa
idéia é de que todas as posses, mesmo no âmbito
do Poder Legislativo, deveriam ocorrer no dia 10
de janeiro do ano subseqüente, ao término dos
mandatos. Está aqui como princípio constitucional. A posse dos eleitos dar-se-á no 10 dia do
ano subseqüente ao da eleição
Recebemos uma proposta e a consideramos
válida. Penso que deveria constar como princípio
constitucional, até porque o Brasilestá um pouco
atrasado no que diz respeito à implantação da
Informática em todos os seus Municípios.
Acolhemos a proposta da Constituinte Cristina
Tavares para que o processo de votação e apuração seja eletrônico.

Dizo parágrafo ÚniCO:
"Onde não for possível a implantação desse processo, será utihzada a cédula ofic~al
única, cujo modelo depende da aprova~ao
pelo Congresso Nacional, (120) cento e Vinte
dias antes das eleições.
É justamente para evitar o que aconteceu repito - quanto à cédula que nos foi imposta,
com grandes prejuízos,para que o eleitor pudesse
manifestar sua vontade.
No que dizrespeito à inelegibilidade,parece-me
existe um consenso de que se deva sempre constar alguma coisa como princípio constitucional,
se bem que, em muitas constituições, isso não
mais existe. Quando se fala em inelegibilidade
na Alemanha, ninguém sabe o que significa. Não
consta como pnncípio constitucional. Porém, está
aqui, foiaprovado, não houve maiores discussões
a respeito.
Quanto à questão do domicílioeleitoral,no meu
entendimento não deveria ser considerado como
princípio constitucional. Uma vez que aprovamos
um ano de domicílio eleitoral, a minha proposta
seria de 6 meses, vários colegas insistiram que
essa questão do domicího eleitoraldeveria constar
como princípio constitucional. Acho-a totalmente
desnecessária, até porque a tendência é fazer desaparecer isso como princípio constitucional. Depois de 2 anos baixou para 1. Tavez os 6 meses
seja um passo intermediário entre a existência
e a não-existência Fiquei no mínimo dos 6 meses,
mas entendendo que não deveria constar como
princípio constitucional. Porém, a Subcomissão
entendeu e o fixou em 1 ano. Houve quem me
interpelasse e isso deveria constar nas disposições
transitórias para, na hipótese de aprovado o sistema distrital, adequar essa situação do voto distrital
com as candidaturas daqueles que estão exercendo os seus mandatos. Deveriahaver uma garantia
para que eles pudesseern acertar esse domicilio
eleitoral, porque, em São Paulo, 60% ou 70%
dos eleitos que vieram para a Assembléia Nacional Constituinte, praticamente optaram pelo sistema distrital. E bem provável que um determmado
candidato que só dispute eleição proporcional
possa ter a sua base política em determinada região, mas o seu domicílio eleitoral em outra cidade, em São Paulo ou em outra região.
Faz parte do sistema eleitoral a questão do plebiscito. A nossa proposta dizia que a realização
de plebiscito versará sempre sobre matéria de
relevante interesse nacional e regional que será
determinado em lei complementar. Enxugamo-Ia
e ficou, aqui, admitido o instituto do plebiscito,
conforme disciplmado por leicomplementar. Penso que foi válido esse artigo.
Passamos ao capítulo 11 do nosso anteprojeto:
Dos Partidos Políticos. Entendemos que houve
consenso na Subcomissão de que a legislação
atual e outras que tivemos estabelecem tantas
dificuldades na criação de partidos políticos que,
às vezes, fica inviável a quem tenha condição de
criar um partido de razoável porte, de cristaliz~r
essa possibilidade, tais as dificuldades. Nada mais
justo que se dê liberdade de criação para ?s partidos políticos. FIZemos a proposta e, felizmente,
fiquei muito satisfeito com o resultado. O que
propusemos, praticamente, foi o aprovado. O texto final foi o seguinte:
"É livre a criação dos partidos políticos.
Sua organização e funcionamento resguar-
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darão a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo partidário, os direitos
fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes princípios:
1) É assegurado ao cidadão o direito de
pleitear ingresso em partidos políticos, nos
termos de seus respectivos estatutos e programas.
É claro que isso deva constar como princípio
constitucional para evitar que um cidadão com.
idéias de extrema direita pleiteie ingresso num
partido de extrema esquerda. Em tese, isso poderia acontecer. No momento em que cuidamos
para que haja princípio constitucional, nos termos
dos seus respectivos estatutos, estamos dando
força ao partido para evitar que ISSO aconteça.
"É vedada a utilizaçãopelos partidos políticos de organizações paramilitares e é proibida a subordinação dos partidos políticos
e entidades ou a governos estrangeiros."
Houve uma certa preocupação do PC do B
e do PCB, mas há uma diferença muito grande
entre subordinação e vinculação. Existem, hoje,
os movimentos internacionais de política e internacionais socialistas que não deixam de configurar nisso uma certa vinculação, que não seria
motivo para se colocar na ilegalidade um PCB
um PC do B ou um Partido SOcialista.
Parágrafo ÚniCO: "O Partido ,?oI!tico ?d';/uire personalidade jurídica de Direito PUb~ICO,
mediante o registro do seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral".
Acabamos com essa história de registro provisório e registro definitivo. Causou-me espanto ver
algumas propostas com artigos de democratas
conhecidos, neste País, que estabeleciam um determinado percentual para que um partido, após
duas eleições, pudesse continuar existindo. Até
mesmo proposta de resguardar um mandato dos
eleitos por esses Partidos, desde que fizesse a
opção por uma outra agremiação partidária. Isso
é um absurdo. Volto a me fixar no exemplo do
PC do B, do PCB de que se o candidato é eleito'
por um partido e - de repente - tem que optar
por um outro, resguarda-se o seu mandato e vai
optar por um outro Partido 1550 cria um surrealismo partidário no País. Sempre defendi o multipartidarismo, inclusivequando passei por esta Câmara Federal, em outra oportunidade, quando
havia apenas o bipartidarismo (Arena e MDB).
Na verdade, essa nossa proposta gera um multipartidarismo, mas há dispositivos que impedem
que esses Partidos possam ser usados pelo cidadão, da maneira como bem entender - o Cidadão
que é eleitor e quer disputar uma eleição. Resguardamos esse processo em outros artigos dessa
nossa proposta.
"Art. 21 São considerados Partidos de
âmbito nacional e como tal gozando do privilégio de acesso à propaganda eleitoral gratuita e aos recursos do fundo partidário os
que tiverem obtido, nas últimas eleições para
a Câmara dos Deputados, 1% dos votos apurados e 1% das cadeiras em ambas as Casas
do Legislativo Federal."

Houve uma pequena mudança. Todos concordaram que 1% dos votos apurados teria que ser,
realmente, o mínimo do que propúnhamos e 1%
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das cadeiras em ambas as Casas do Legislativo
Federal.
A Subcomissão foi mais complacente e optou
pelo 1% dos votos obtidos na última eleição ou
1% das cadeiras da Câmara dos Deputados. Considerei válida essa altemativa, porque vamos ter
essa dificuldade de considerar, se não houver a
imposição desses requisitos, para que um Partido
seja considerado de âmbito nacional, em tese,
todos os Partidos, mesmo aquele que surge num
municipio qualquer deste País poderá requerer
junto à Justiça Eleitoral um espaço na televisão
para promover o dono daquele Partido. Talvez,
por uma questão de vaidade pessoal, ele queira
isso. Se não cuidarmos para que isso seja um
princípio constitucional, algumas dificuldades para que o Partido seja considerado de nível nacional, correremos o risco de que isso possa acontecer na base de 1% das cadeiras na Câmara
dos Deputados, teríamos, aqui, cinco deputados.
E uma representação razoável, o que poderia dar
a esse Partido um contomo que deixaria claro
ser um Partido de âmbito nacional. Se começarmos a fazer as contas, verificaremos que 1%
pode parecer fácil de se conseguir, mas não o
é. Sendo 70 milhões de eleitores, teríamos que
ter 700 mil votos em todo o País. Se não for
um Partido com uma estrutura razoávelnão atingirá esse número de votos.
Art. 22: "Somente poderão concorrer às
eleições nacionais, estaduais, municipais os
Partidos Politicos que contarem o mínimo
de, 5% de filiados em relação ao total de
eleitores do País, do Estado, do Municipio
ou do Distrito, respectivamente, proibida a
filiação em mais de um Partido". Trata-se
do mesmo caso. Um partido que não tem
condições de ter, 5% de filiados, seja no âmbito do Municipiopara disputar eleição municipal, 5% no âmbito do Estado ou 5% no
País, ele não terá condições de pleitear o
direito para disputar uma eleição.
No âmbito da Subcomissão, houve uma certa
resistência por parte do PC do B e foi invocado
o exemplo de Salvador que teria que contar com
4 mil filiados para poder disputar eleição. Penso
que 4 mil é um número mais do que razoável
de eleitores É o mínimo indispensável, para que
um Partido possa pensar em disputar eleição em
Salvador.
Por um lado, criarmos a possibilidade da livre
formação de Partidos Políticos; por outro cuidamos de criar algumas dificuldades,para que todos
os Partidos não tenham a possibilidadede usufruírem dos mesmos direitos. Lembro o que ocorre
em alguns países; cito o exemplo da Inglaterra
por achar interessante a idéia. Claro que existem
aqueles que acham que é um absurdo, mas pessoalmente penso que é muito interessante para
evitarque os vaidosos, aqueles que querem aparecer, os que querem disputar uma eleição apenas
por questão de promoção pessoal, possam querer
disputá-Ia simplesmente para ver seu nome no
jornal, na televisão, num cartaz colocado ao poste,
ou numa parede. Na Inglaterra exigem o depósito
de uma determinada importância em dinheiro imagino se isso fosse exigido no Brasil - e se
não for atingido um determinado percentual, que
é estabelecido na legislação ordinária, ele não tem
de volta aquele dinheiro. Penso que se trata de

uma idéia interessante, porque existem em muitos
Municípios candidatos às eleições apenas por
questão de vaidade pessoal Dessa forma, estaríamos impedindo a proliferação de candidatos que
o são sem um motivo maior do que a realização
pessoal.
Penso que esses mínimos requisitos atendem
perfeitamente ao interesse daqueles que se preocupam com a proliferação de Partidos, e Partidos
com características mumcipais. Não vejo no processo democrático nenhum problema em que
um Partido seja municipal ou regional. Ele está
I~ e existe. O Partido grande tem que vir da base.
E por aí que começa. No Brasil, infelizmente, os
Partidos Políticostêm surgido artificialmente,impostos de cima para baixo. Na atual legislação,
para que um Partido possa existir, em tese existem
muitas maneiras de burlar a legislação. Não que
eu tenha feitoisso. Mas fundei um Partido Político
e VI que, se fossemos realmente levar ao pé da
letra o que estabelece a legislação, seria praticamente impossível, sem grandes recursos financeiros organizar um Partido Político neste País.
Essa lei aprovada para a eleição de 1985, foi bastante abrandada, democrática, e possibilitou o
surgimento de agremiações políticas. Fala-se
muito em legenda de aluguel. O pequeno Partido
vai ser legenda de aluguel. Não houve grandes
Partidos que também foram legendas de aluguel?
Claro que houve. Somos políticos experientes e
sabemos muito bem que essa questão da legenda
de aluguel só vai deixar de existir ao longo do
tempo, quando criarmos um sistema que o impossibihte, da mesma forma como ocorre na Inglaterra. Tenho que me louvar nesses exemplos,
porque penso que são os melhores, onde não
se concebe numa eleição a posstbilldade de corrupção. Não é possível imaginar, pelo sistema
que foi criado, qualquer forma de corrupção numa eleição na Inglaterra.
O art. 23 também foi aprovado. Passou a ser
018:
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é chamada, requisitada a decidir sobre questões
que a rigor deveriam ser resolvidas no âmbito
dos própnos Partidos.
Colocamos aqui como princípio constitucional
por entendermos que deveria constar por ser importante:
"Os partidos são obrigados a prestar contas, anualmente, das verbas públicas e doações recebidas ao Tribunal de Contas da
União."
Se estão recebendo verbas públicas têm que
prestar contas ao Tribunal de Contas da União,
que sena a questão do Fundo Partidário, explicando a origem dos seus recursos e do seu patrimônio.
Finalmente, fomos para as disposições transitórias. Sei o que pensa o nobre Relatorda Comissão
temática, querido amigo PrISCO VIana. Li, hoje,
num dos jornais, que não é da competência da
nossa Comissão estabelecer o prazo de duração
do mandato do Presidente da República, José
Sarney. Concordo que não o seja, porque circunstancialmente, é hoje o Presidente José Sarney.
Como podemos falar em um sistema eleitoral,
sem estarmos atentos à penodicídade da realização das eleições?
O SR. RELATOR (Prisco Viana) permite?

V. Ex- me

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSlPois não, Excelência
O SR. RELATOR (prisco Viana) - Apenas para
um breve esclarecimento. Manifestei uma opinião
pessoal. Pretendo levantar uma preliminar, nesta
Comissão, que é da sua competência, embora
esteja deferido estabelecer o sistema eleitoralque,
a meu ver, não tem nenhuma relação com a fixação de mandato. Se a Comissão decidir em sentido contrário, daremos parecer sobre mandato.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSIAgradeço a interferência do nobre Relator.
Entendemos que é da nossa competência e
não o é do Poder Executivo que tem que cuidar
das prerrogativas e jamais do tempo de duração
do mandato do Presidente da República, do Governador ou do Prefeito. No momento em que
Houvediversas propostas que conflitavamcom estamos abordando a questão da periodicidade
a idéia da liberdade de criação de partidos políti- da realização das eleições, no momento em que
cos, quando queriam alguns que constasse do estamos tratando do tempo de duração dos mantexto constitucional as eleições primárias, por datos de Prefeitos, Govemadores, se de quatro
exemplo. Isso é problema de economia intema ou cinco, ou seis anos, do tempo de duração
de cada partido. Se estamos dando liberdade, ca- do Deputado Federal, do Senador Federal, do
da Partido decide de per si se quer ou não fazer Deputado Estadual, por acaso caímos fatalmente
eleição primária, forma de escolher, se vai ser nessa fixação do prazo de duração do mandato
partido fechado ou não. O cidadão que está num do Presidente que, circunstancialmente é hoje o
Partido e sente que esse não atende aos seus Presidente José Sarney. Poderia ser um outro
objetivos tem possibilidade de sair para outro. qualquer. Temos que tratar, no nosso entendimento, do tempo de duração desse mandato.
Penso que seria interessante que se aprovasse
isso como princípio,até para dar uma autonomia Tanto que aprovamos uma votação muito discuquase que total ao partido político. Hoje, com tida, controvertida no âmbito da nossa Comissão
essa nossa proposta, praticamente, fica revogada e estabelecemos para os futuros - e os futuros
a Lei Orgânica dos Partidos. Qualquer legislação eu digo, porque nas disposições transitórias haviaque alguém queira ter a pretensão de que se apro- mos optado pela Incoíncrdêncla das eleições.
Sei que estou sendo repetitivopara aqueles que
ve, poderá ser argüida a sua inconstitucionalidade
na forma como está a nossa proposta. ALeiOrgâ- estiveram participando das subcomissões entendo que o sistema eleitoral é tão mais perfeito
nica dos partidos estabelece até a forma, o moquanto à possibilidade que ele oferece ao eleitor
delo da ata. Isso é um absurdo, uma ingerência
para expressar de forma mais clara o seu voto.
indevida na vida partidária, criando toda sorte de
dificuldade e a todo momento a Justiça Eleitoral Como o eleitor vai ter oportunidade de expressar
"Os partidos têm autonomia para decidirem sobre a sua estrutura interna, critérios
e processos, indicações de delegados e escolha de candidatos, bem como sobre questões
que lhe são pertinentes."
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esse voto, claramente, de uma maneira bem definida, se ele vai ter - de repente - que eleger
o Prefeito e o Presidente da República ao mesmo
tempo? Pela contradição dos temas, dos cargos
disputados, o eleitor terá dificuldade para se definir claramente com relação a um tema de um
e de outro candidato. Esposo, defendo a idéia
de que a eleição deveria se ferir em três patamares, em três níveis: em um ano para Prefeitos
e Vereadores; em um outro ano para Governadores e Deputados estaduais; num terceiro ano
para Presidente da República e para o Congresso
Nacional, dando possibilidade ao eleitor de definir
claramente a sua vontade. O eleitor vai ter oportunidade até de participar da discussão em praça
pública, nos comícios, sobre temas municipais,
estaduais ou federais. No momento em que esposávamos essa idéia nas disposições transitórias,
tínhamos que fixaralguma COisa que cairia, como
de fato caiu, na fixação do prazo de duração do
mandato do Presidente da República que circunstancialmente é o Presidente José Sarney. Essa
a nossa idéia. Procuramos criar o sistema que
se compatilize com o que se ouve muito por ai,
o sistema parlamentarista, que também defendo.
Penso que seria o melhor para o País. Aquilo que
estamos propondo e conjuga com a idéia do parlamentarismo.
Já vou encerrar, Sr. Presidente. A eleição em
dois turnos possibilita a realização de acordos,
antes do resultado final. É um acordo pré-eleitoral
e não pós-eleitoral, como ocorre hoje. Imagino
se, de repente, transformarmos o sistema de Governo em sistema parlamentarista com isso que
temos, essa Almaça Democrática que deveria dar
sustentação ao Presidente da República - estou
esposando uma opinião pessoal- esses acordos
que aí estão, são espúrios e são pós-eleitorais,
ocorridos depois. Quando inimigos conhecidos
a nível de circunscriação, de Municípios, de Estados, de repente se compõem para tentar dar sustentação a um Governo, acontece isso que vemos,
que culminou com o Presidente da República arranhando a soberania da Assembléia Nacional
Constituinte e impondo um mandato de cinco
anose a busca da base de sustentação de Sua
Excelência está sendo feita na base da distribuição
de cargos. Isso compromete todo o processo,
o sistema eleitoral, o regime democrático. É a
nossa opinião.
Agradeço a oportunidade que me deu o Sr.
Presidente para falar desta tribuna e expor o meu
pensamento, a minha opmião. Se houver alguma
dúvida, estou à disposição para esclarecê-Ia.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Agradeço ao Relator Francisco Rossi e estão abertos os debates, naturalmente, esses debates estarão mcídmdo, conforme nossa decisão de ontem,
sobre a exposição do Constituinte.
Tem a palavra o Constituinte Ruy Nedel.
O SR. CONSTITUINTE RUYNEDEL - Sr. Presidente, Sr. Relator da Comissão, Sr. Relator do
Anteprojeto do Sistema Eleitoral:
Tenho diversos pensamentos, raciocínios diferentes, não quero dizer idéias divergentes. Tenho
a convicção de que precisamos, dentro de uma
democracia, deixar liberdade para a estruturação
partidária. Mas precisamos defender a sociedade
de uma série de abusos que se antepõem ao
pluripartidarismo. Todos sabemos que o mandato

majoritário é eleição para cargo majoritário; ela
representa a sociedade, seja no município, no Estado ou na Nação. O proporcional representa uma
idéia, parece-me algo a ser adaptado, no novo
projeto da Comissão, de que se poderia, dificultando esses abusos de espaço na imprensa, impedir que aqueles partidos, no nível da eleição, não
tenham eleitos proporcionais, não tenham representantes do Poder Legislativo numa eleição proporcionai, não possam ter candidatos majoritários. Por exemplo, tomando alguns partidos, o
meu Estado, o Rio Grando do Sul, o município
de lá não tem vereador; ele poderá concorrer com
candidatos a vereador, mas não teria a proibição
de concorrer com candidatos a prefeito. Para o
Governo do Estado valeria a mesma coisa. Um
partido que no Estado não tem deputado estadual, não poderia apresentar candidato a Governador, porque ainda não possui a legitimidade
de ter um representante da sociedade no cargo
maior, mas teria o poder de ter as suas candidaturas para Deputado estadual. O memso seria
válido a nível federal. Acreditamos que seria uma
boa maneira de impedir que haja o uso e o abuso
da vontade de candidatos de negociarem internamente, saltando de um partido para outro, sem
mais e nem menos, usando e abusando de siglas.
Haveria também a redução de espaços e facilitaria
imensamente ao eleitor o seu voto em candidaturas majoritárias. No art. 17 se poderia modificar
e colocar, dependendo da Intenção do Plenário.
Tenho outra preocupação muito grave: de conformidade com essa nossa Carta Magna, teremos
que redigir um Antigo ou Novo Testamento, um
Testamento contemporâneo ou um futuro. Teriamos várias Bíblias. Penso que a Carta Magna deve
ter um enfoque de algo maior. Estamos em determinados pontos, inclusive invadindo totalmente
a seara da legislação ordinária.
A mim me parece um absurdo o art. 13, onde
se exige domicílio eleitoral por 12 meses dentro
da Constituição. Para mim me parece seguramente algo da legislação ordinária.
O art. 12, o processo de votação e apuração
é o eletrônico.
No parágrafo único: onde não for possível a
implantação desse processo, aí sim, nós teremos
uma cédula que terá que sair 120 dias antes das
eleições. Cento e vinte dias antes das eleições,
quando nas últimas não foi cumprida a lei menor
de 30 dias, apareceu 22 dias antes das eleições
uma cédula confusa.
Mas, veja que no processo eletrônico não haveria prazo nenhum para aparecer. Poderia ser uma
semana antes. Mas, isto também me parece que
é algo da legislação ordinária.
Não vejo como adotar um processo de votação,
eletrônico ou não, principalmente dentro do nosso Brasil, onde logo é exigido um parágrafo, "onde
não for possível", porque é gritante a situação
de municípios no nosso País, onde não se pode
pensar em processo eletrônico, onde o processo
eletrônico complicaria muito mais, geraria uma
outra questão muito dúbia.
Veja, o processo deve ser eletrônico; "onde não
for possível". Lá no município X ou Yum escritório
de contabilidade tem um microcomputadorzinho
próprio. Então, ele vai dizer que o município tem
condições de apurações eletrônicas e nós ficamos
dependendo, às vezes, do interesse de um escritório, de um indivíduo, ou de uma empresa.
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Parece muito dúbio e estou convicto de que
não cabe para a Carta Magna esta decisão que
é um tema de legislação ordinária.
O art. 9° "É permitido aos filiados a partidos
políticos o registro de candidatura a dois cargos
eletivos aos Poderes Legislativo e Executivo". Parece-me que pode gerar uma barafunda horrenda.
Não haverá Deputado federal que não acabe também sendo candidato a Deputado estadual, o Senador fatalmente será Deputado estadual; isto poderá ser preservado aos candidatos majoritários.
Se porventura, nós gerarmos essa dificuldade
de partidos pequenos que não têm representatividade proporcional não poderem ter seu candidato majoritário e só participarem da eleição proporcional, para primeiro terem o referendo popular a merecer um candidato a Prefeito, Governador... Se fizermos isso, nós poderemos abrir esta
porta para um candidato a Governador ou a Prefeito, mesmo derrotado, ter uma grande representatividade proporcional e poder continuar a ter
a sua vida pública.
Mas, querer deixar Legisaltivo por Legislativo
me parece que geraremos a barafunda e confusão
no meio do eleitorado e não me parece uma boa
ciência política, porque vai gerar ainda mais o
domínio no microcosmo social, que são as bases
regionais.
No art. 10. "Nenhuma norma referente ao "processo eleitoral poderá ser aplicada em qualquer
eleição, sem que a lei que a instituir tenha pelo
menos um ano de vigência."
Tenho dito na garantia da Constituição que nós
podemos assinar o atestado de óbito da própria
Constítuição, no dia da sua promulgação, se nós
não tivermos competência.
Esse art. 10 me parece bem claro que já no
processo atual, no momento em que promulgarmos a nova Carta Magna, ela já terá que ser modificada em alguma coisa, porque nós teremos eleição antes de um ano de vigência, de qualquer
lei, provavelmente, ou pelo menos isto será certo
bem antes do agudo da campanha eleitoral.
Se, conseguirmos promulgar a Carta Magna,
em 1c de dezembro, nós já não estaríamos cumprindo a lei, porque não poderíamos fazer as eleições municipais em 15 de novembro de 1988.
Parece-me que precisaria alguma modificação
ou verificar melhor o que é da competência da
legislação ordinária ou não.
No art. 7°, eu sou contrário ao sistema da reeleição; é opinião minha, deixo-a aqui clara e sou
favorável a mandato de 5 anos. Sou contrário
à reeleição de todo e qualquer mandatário de
Poder Executivo na nossa Pátria, seja para Prefeito, seja para Governador, seja para Governo
Federal. Nós deveremos saber da nossa vocação,
deveremos saber do nosso espírito e nossa moral,
seja pública ou individual, ou microssocial, ou
empresarial, ou não. Mas, tenho a convicção plena
que se abrirmos reeleições para cargos do Poder
Executivo, seja no Município ou no Estado, ou
para Presidência da República, nós poderemos
sofrer um decréscimo muito grande na nossa já
desgastada moralidade.
Assim, para concluir.

"Art. 21. Os mandatos dos Senadores
eleitos em 15 de novembro ele 82, Governadores e Vice-Governadores, Deputados Federais e Estaduais, eleitos em 15 de novem-
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bro de 1986 terminarão em 31 de dezembro
de 1990."
Acato a idéia de se iniciar no princípio do ano
1° de janeiro o tradicional Ano Novo para o Poder
Executivo, foi bem fundamento pelo Relator. Mas
não vejo por que vincular os Poderes Legislativos,
porque até ao longo da história não têm estado
vinculados.
Sabemos que os Deputados estaduais assumem em fevereiro, os federais início de fevereiro,
os executivos era lá em 15 de março.
Não sei, para mim ISSO aí é uma questão secundária, mas não vejo a necessidade de coincidência
da posse do Poder Legislativo com a posse do
Poder Executivo.
Rapidamente, era isso, para não nos a1onga~
mos, não usarmos mais argumentos dos quais
disporíamos para discussão da matéria.

o SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSIVou-me ater a alguns pontos levantados pelo nobre Constituinte, sei que não foi aprovada a reeleição no anteprojeto, a proposta irucíal, sim, mas,
o anteprojeto, não.
Com relação a essa questão da possibilidade
de registro de candidaturas a dois cargos eletivos,
eu entendi que V. Ex' até concorda, desde que
para um cargo executivo e um legislativo.
Realmente, é questão de V. Ex', talvez, apresentar uma emenda nesse sentido, até acho válida.
A questão do processo de votação e apuração
eletrônica, se nós não pusermos isso como princípio constitucional, simplesmente nunca vamos
ter a implantação desse sistema no País ou, pelo
menos, nos próximos 100 anos, porque pelo sistema que está aí, nós sabemos, ganha-se eleição
durante o processo de votação e ganha-se eleição
no processo de apuração.
Soubemos de diversos casos, por este País afora, quando quem havia perdido no voto estava
tentando ganhar eleição na apuração.
O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO V. Ex"tem razão, nós só conseguiremos um sistema eletrônico de apuração, quando houvermos
aprovado voto proporcional misto com o distrito
e a legenda. Por quê? A explicação é muito simples: pelo sistema atual, cada Partido tem direito
de apresentar duas vezes e meio o seu número.
Então, em Minas Gerais, foram mais de 800
nomes para Deputados federais - além dos deputados estaduais, governadores. Então, existem
mais de 4 mil seções eleitorais, por aí. Não há
como computadorizar, automatizar todas essas
seções eleitorais, porque cada máquina que teria
que se colocar em cada uma dessas milhares
de seções, teria que ter mais de mil dígitos. Isso
a tomaria de um preço proibitivo, seria um custo
incalculável, impraticável não só no Brasil de hoje,
mas em qualquer país até de uma economia sólida.
Com o voto distrital misto aí simplifica demais,
porque a máquina vai ter o máximo, 4 ou 7 dígitos,
e toma-se um equipamento que se vende hoje
nas lojas comerciais.
Era a observação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Gostaria que o Relator me permitisse uma palavra
só para dizer aos poucos aqui presentes, mas
talvez uma questão que facilite a forma de traba-

lhar: nós, no Senado, temos um microfone para
cada um ocupante. E, normalmente, a regra é
que quando se dá o aparte pode se dar sentado.
Quando se fala autonomamente, ao contrário do
que vi ontem na Comissão de Sistematização,
levanta-se o que está falando autonomamente,
para que os apartes sejam dirigidos a ele, senão
fica sentado e ninguém descobre quem está falando, sobretudo quando o Plenário estiver repleto.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSICom relação à referência que o nobre Constituinte
fez, essa possíbrlídade de mudança - que ocorre
mesmo, sai de um Partido e vai para outro e
não acontece absolutamente nada, o Partido fica
totalmente desprotegido em relação a esse procedimento - cuidamos disso na nossa proposta
à medida em que fortalecemos os Partidos, fazendo referência aos seus estatutos. No momento
em que o Cidadão estiver se filiando a um partido
político, dependendo da forma como essa filiação
ocorrer, eleito esse cidadão por essa agremiação
partidária, ele poderá perder o seu mandato se
mudar de um partido para outro, dependendo
do que for estabelecido no estatuto partidário mas é claro que está como prmcípio constitucional. Estamos dando ao partido esse poder de
recorrer à Justiça e até pleitear a cassação desse
mandato. Ora, se o cidadão está entrando num
determinado partido ele tem que assumir um determinado compromisso com esse Partido, seja
através de algum documento, na ficha de filiação
partidária, que dê o poderes ao partido para garantir que a cadeira que esse cidadão eventualmente
possa ocupar, seja não do cidadão mas do partido. Isso vai depender única e exclusivamente do
partido, de como esse estatuto for feito.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOSço a palavra, Sr. Presidente.

Pe-
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nifestação da vontade, em função de questões
hierárqurcas e até disciplinares, essa possíbíhdade
existe em qualquer grau hierárquico. Em relação
à impossibilidade do seu comparecimento, sabemos que a própria norma eleitoral permite o voto
em trânsito, permite outras formas de votação
que danam àquele que presta serviço militar a
possibilidade de cumprir o seu dever. Acho que
poderia haver a tolerância geral, não preservar
esse tipo de restrição, na medida em que atingiríamos um pequeníssimo contingente daqueles que
tiverem a fatalidade da prestação do serviço militar
no ano determinado. Quer dizer, um jovem com
18 anos, presta o serviço militar no ano da eleição
para Presidência da República - só terá uma
outra oportunidade quando estiver com 22 anos.
Acredito que seja um excesso que possa ser perfeitamente contomado, permitindo a todos os brasileiros, qualquer que seja a situação de prestação
de serviço rmlítar, cumprirem seu dever político.
Não pretendo me alongar, mas apenas fazendo
uma referência em relação ao sistema misto, já
que defendo a exclusividade do sistema proporcional. Há o argumento de que com a vinculação
do escolhido à sua base regional, sua localidade,
temos hoje os inúmeros e tradicionalmente chamados currais eleitorais, em que o representante
é sempre escolhido por uma determinada base
e ao longo do desempenho do seu mandato há
a constatação de que não corresponde sequer
à expectativa daquela comunidade, mas o poder
econômico assim determina. Sou um defensor
do voto proporcional.
Vou mais longe na observação feita pelo Companheiro que me antecedeu, dizendo que aquele
que concorre a um cargo de Executivo, se, simultaneamente, ele concorrer a um cargo proporcional, naturalmente, será eleito. Terá uma vantagem muito grande sobre os demais concorrentes.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Tem a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSIMas é este o objetivo.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr.
Presidente, Sr. Relator da Comissão Temática,
Sr. Relator da Subcomissão, Srs. Constituintes:
Eu me atenho apenas a dois pontos, já que o
tempo inclusive é curto e outros podem pretender
fazer uso da palavra.
Temos no art. 2°, § 1°, uma referência aos militares, que considero, num sentido, um avanço, já
que até hoje aos cabos e soldados era privado
o direito político, mas o parecer da Comissão
ainda impede àqueles que estão prestando serviço militar a possibilidade de participarem do processo político.

O SR. CONSTITUINTE PAULORAMOS- Mas
acho, com todo respeito que tenho pelo Constituinte Jarbas Passarinho, cuja referência foi feita
por V. Ex' quando discorreu no parecer, acredito
que é uma vantagem. O processo eleitoral impõe
um risco, a que todos nós quando somos candidatos estamos submetidos. Na verdade, quem
concorresse a um cargo executivo já teria, automaticamente, um assento na outra cadeira do
Legislativo a que estivesse concorrendo. Acho que
esse artigo poderia ser perfeitamente eliminado.
São, praticamente, essas as observações que
gostana de fazer.

Acredito que serão apenados aqueles jovens
que exatamente naquele ano estiverem prestando
o serviço militar. Acho um excesso que poderia
ser eliminado, na medida em que numa eleição
para Presidente da República, por exemplo, que
ocorrerá de 4 em 4, ou de 5 em 5 anos, seriam
apenados exatamente aqueles que no ano da eleição estiverem prestando serviço militar. Não vejo
razão, já que a presunção, o que orienta a fixação
dos conscritos, primeiro, é a possibilidade da influência na sua manifestação de vontade ou a
impossibilidade do seu comparecimento para o
cumprimento do seu dever cívico de escolher os
seus representantes. Em nenhum dos casos a
norma pode encontrar acolhimento; primeiro,
porque se há a possibilidade de influência na ma-

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSIComo já fiz referência a todos esses artigos e
expendi meu ponto de vista e V. Ex' inclusive
os ouviu, não tenho nada a dizer.
O SR. CONSTITUINTE WALDYR PUGUESIQuestão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Concedo a palavra a V. Ex', para a questão de
ordem.
O SR. CONSTITUINTE WALDYR PUGLlESISr. Presidente, o ilustre Relator, durante a sua exposição, produziu uma frase, dizendo que o Presidente da República arranhou a Constituinte com
o seu pronunciamento. Gostaria de dizer a V. Ex"
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que, na realidade, o Presidente da Repúbhca atropelou a Assembléia Nacional Constituinte, não
foi um arranhão Para minha questão de ordem,
peço a compreensão e a toleráncra de V. Ex' para
dizer o seguinte: durante muito tempo neste País
os atos de cassação foram muito constantes.
Lembro-me que determinada época estava na minha residência com o ex-Deputado Alencar Furtado e dizia o ex-Parlamentar da sua esperança e isso aconteceu logo após a famosa presença
dos Companheiros do MDBna televisão,Ele estava acréditando que os atos de cassação não se
verificariam mais neste País. Pois bem, terminou
a sua palestra, vamos dizer assim, a alguns Companheiros que se encontravam lá, quando o telefone bateu e o jornalista do jornal O Estado de
S. Paulo me perguntava se o Alencar Furtado
estava lá, porque ele tinha acabado de ser cassado. Eu também dentro desta Assembléia Nacional
Constituinte, tenho visto atropelamento dela seguidamente. E VImos, no meu entendimento,
quando a Assembléia Nacional Constituinte capitulou, diante do Executivo, através da posição pusílàrume diante da emenda MauríhoFerreira Lima;
no meu entendimento, houve atropelamento desta Assembléia Nacional Constitumte Mais seguidamente esse festival de fisiologia,Sr. Presidente,
de que fazemos constatação com grande mágoa,
porque sou um dos fundadores do MDBe sempre
desejávamos que a fisiologianunca batesse à porta do nosso Partido. O festival de fisiologia a que
o País assiste é outra agressão à Assembléia Nacional Constitumte Portanto, estamos numa escalada: é a presença acintosa do Sr. Carlos Sant'Anna dentro da Assembléia Nacional Constituinte;
é a presença brutal, golpista do Senhor Presidente
da República na televisão, determinando ele, como se fosse um Imperador, o tamanho, a duração
do seu mandato, desconhecendo a existência da
Assembléia Nacional Constituinte.
Agora, Sr Presidente, é aí que entra a minha
, questão de ordem, estamos vendo mais outra
cassação: a extrema direita, não contente com
tudo aquilo que já conseguiu de retrógrado, de
prejuízo para a Nação brasileira, está praticando,
está tentando praticar novas cassações com afastamento de Relatores que foram indicados pela
Assembléia Nacional Constituinte É o episódio
da nossa companheira Cristina Tavares, é o episódto que está aqui no Correio Brasiliense de
hoje: "PDS quer mudar nomes na Sistematização". É um outro golpe.
Sr. Presidente, peço que esta Comissão, de maneira soberana, através da sua Mesa, através do
seu Presidente, através de todos nós, se faça presente junto ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, trabalhando no sentido de que essas
violências, essas cassações não se verifiquem
mais. Acho que é muito pertinente minha questão
de ordem, porque nesta Cormssão mesma se discutiu se tínhamos competência ou não para deliberarmos a respeito da duração do mandato do
Senhor Presidente da República, e a minha Subcomissão, como esta Comissão, fazem parte da
Assembléia Nacional Constituinte, e quando se
macula uma parte do corpo Constitumte, no geral,
esse corpo está maculado. Por isso peço, invocando até a presença liberal do Constituinte Jarbas Passarinho, que ele, com a sua influência,
possa, como todos nós, se fazer presente numa
ação que impeça esse golpismo que está-se insta-

lando dentro da Assembléia Nacional Constituinte.
Muito obngado.
O SR PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Continua aberta a discussão, embora não haja questão de ordem a decidir.
A palavra continua à disposição dos nobres
Constituintes. O ilustre Relator está com a palavra
para alguns comentános finais
O SR. RELATOR (Pnsco Viana) tenha nada mais a comentar.

Não, não

O SR. PRESIDENTE(Asdrubal Bentes) - Nada
mais havendo a discutir, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra para amanhã
às 9 horas e 30 minutos, em local a ser previamente comumcado.
(Encerra-se a reunião às I I horas e 50
minutos)

SUBCOMISSÃO DE TRIBmOS,
PARTICIPAÇÃO E DISTRIB{]IÇÃO
DAS RECEITAS
ANEXO À ATA DA 5" RE(JJY/ÃO, REAUZADA EM 28-4-87 E PUBUCADA NO
SUPLEMENTO AO DANC N° 53, DE
1°-5-87.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Informo
aos Constituintes membros desta Subcomissão
que já encaminhamos sessenta e três propostas,
através da Mesa, num total de oitenta e nove,
com sugestões apresentadas no plenário da Subcomissão e na reunião plenária das três Comissões. As sugestões e propostas estão sendo enca:
minhadas a cada membro da Subcomissão. E
necessário aviso, pois quem ainda não recebeu
as propostas poderá procurá-Ias na Secretaria ou
telefonar para ter acesso às diversas propostas.
Passo a palavra ao Prof. Carlos Alberto Longo,
que fará sua exposição.
O SR. CARLOS ALBERTO LONGO - Muito
obrigado, Sr Presidente d'; Subcomissão, Constituinte Benito Gama, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores, agradeço a V.Ex" o convite
que me foi feito, dando-me oportunidade de expor, ainda que de maneira breve, minhas idéias
sobre essa tormentosa questão da reforma tributária. Imagino que muitas pessoas já me antecederam e debateram esse tema, com idéias que
suponho serem, de certa forma, muito parecidas
com as que vou expor. Isso não impede, naturalmente, que me estenda sobre pontos específicos
que julgar mais interessante, principalmente supondo que esses pontos não foram suficientemente explorados pelos demais companheiros
que me antecederam.
Para entrar imediatamente no assunto, digo que
é muito difícil discutir a questão da reforma tributária sem mencionarmos explicitamente o problema financeiro que as três esferas do Governo
enfrentam. Portanto, antes da questão tributária
é preciso dizer algumas palavras sobre o problema financeiro do Governo. Existem problemas
financeiros nas áreas federais, estaduais e municipais. Vamos tomar o exemplo, que é o mais
debatido, e que aparece mais na imprensa, do
déficit público do Governo Federal. Ora, todas
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as vezes que o Governo precisa de recursos a
primeira questão que se levanta é sobre os impostos Mmha argumentação - esse é um ponto
que gostaria de destacar - é a de que os impostos
constituem uma parcela relativamente insignificante no total da arrecadação do Govemo Federal, para não situar nenhuma esfera de governo.
Vejam, o total da participação do Governo Federal
na renda ou no produto nacional pode chegar
a 50% do Produto Interno Bruto. Desses 50%,
mais da metade é constituído por receitas tarifárias operacionais de empresas do setor público,
sejam empresas produtivas do setor financeiro
ou mesmo subsídios canalizados para o setor privado, através das autoridades monetárias. É, portanto, muito difícil nos concentrarmos exclusivamente no pequenino ponto da receita tributária,
quando temos que enfrentar toda essa gama de
fontes alternativas de recursos.
Começo pela dificuldade de informações.
Quando a Nova República se instalou, tivemos
à disposrção mais informação do que temos hoje.
Nessa ocasião existíarn três orçamentos razoavelmente consolidados, já com uma certa história.
Alguns deles estavam sendo publicados nos últimos quatro anos, como especificamente o Dispêndio Global das Estatais. Eram planos de investimento de gastos correntes, que tinham especificadas suas fontes de recursos e suas necessidades de financiamento e vinham sendo publicados desde 1982. Hoje este plano está suspenso.
Esse orçamento não existe e está basicamente
aguardando informações das autoridades competentes para que possa tornar-se público. Ora,
se esse orçamento representa mais de 100% no
total do Orçamento Geral da União, qualquer mudança, por exemplo, do lado das despesas, nas
tarifas, ou mesmo no lado dos gastos, no total
dos dispêndios, pode provocar variações de receita no Orçamento da União, que representem, talvez, até um imposto de renda. Por exemplo, uma
defasagem em tarifas, hoje, no setor das grandes
empresas estatais, pode representar 50 a 60%
de um imposto de renda. Portanto, acho importante discutir-se com freqüência a questão tributária em face, exatamente, da visão global do que
déficit do setor público.
O déficit, em si, não é um problema muito
complexo, como pode parecer à primeira vista,
desde que seja suficientemente consolidado e trazido a público de maneira articulada. Notem que
no início deste Governo, na chamada era Dornelles, havia a preocupação de consolidação - ainda com alguns problemas de dupla contagem
- mas pelo menos o público recebia informações
todos os meses e os especialistas e interessados
tinham a noção de como evoluía a caixa do setor
público. Hoje, essa informação não está mais disponível. Se o déficit, que é basicamente um orçamento de crédito, não tem conotação pejorativa,
se pode ser divulgado todo mês, temos aí não
só uma informação de natureza estritamente fiscal, ou seja, de onde vêm as receitas, para que
se possa gastar, como uma noção do gasto se o Governo está gastando muito ou pouco.
São duas questões bastante diferentes. Uma
é a questão de onde vêm os recursos, quais são
na verdade os que estão pagando os impostos
ou as tarifas, para quem vão os benefícios, os
subsídios e assim por diante; e a outra é o tamanho do déficit, que tem a ver exatamente com

54

Sábado 27

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

o problema do nível de atividade. Hoje, por exemplo, estamos enfrentando a possibdídade de entrarmos num movimento recessivo. A questão do
déficit deixa de ser uma prioridade porque ele
é exatamente a forma de adotarmos uma política
que possa compensar eventuais movimentos cíclicos, no sentido recessivo. Mas há um mês, ou
há seis meses, era claramente o momento ideal
para que se fizesse- reduções de gastos e até aumento de impostos - se fosse o caso - porque
havia uma consciência quase generalizada de que
a economia estava superaquecida.
Essas são as colocações iniciais, antes de entrar
na questão da reforma tributária propriamente dita. Este é essencialmente um capítulo financeiro
que está sempre associado à discussão da reforma tributária, mas não suficientemente esclarecido quando se discutem altemativas de fontes
de financiamento para os orçamentos das três
esferas de Governo.
Diria que na área do Governo Federal, no que
se refere ao projeto de reforma tributária - assim
como a visualizo - pois participei da Comissão
presidida pela Secretaria de Planejamento e, portanto, compartilho com grande parte das idéias
que ali foram adiantadas - a principal preocupação é tomar o Imposto de Renda algo verdadeiramente abrangente, ou seja, fechar aqueles vazamentos e aquelas brechas fiscais que hoje ainda
permanecem nessa base de tributação. Se pudéssemos sintetizar, a principal idéia seria a de simplificar o número de impostos, tornar o imposto
que remanesce verdadeiramente abrangente, e,
na medida do possível, progressivo. Numa proposta dessa natureza o que se procuraria fazer
transformar o Imposto de Renda num imposto
que incidisse efetivamente sobre os ganhos de
capital- o que não ocorre hoje - na declaração
das pessoas físicas. Paradoxalmente, se observarmos bem, o Imposto de Renda, no Brasil ele
ainda é um imposto indireto, porque grande parte
desse imposto - diria até quase 80%, é arrecadado através das empresas ou através do mercado financeiro - e está claro que em nenhuma
dessas formas ele atinge as pessoas físicas Nesse
sentido ele pode ser repassado para o consumidor, para o mutuário, transformando-se em imposto de natureza indireta. Essa é claramente uma
das grandes brechas fiscais que existem, hoje,
na nossa legislação. O Imposto de Renda que
é pago no progressivo resume-se simplesmente
ao imposto que é arrecadado em cima dos salários. Os assalariados são os únicos que pagam
efetivamente Imposto de Renda nas suas declarações. Portanto, a nível de Governo Federal, o que
se propõe é tomar o Imposto de Renda mais sólido, mais robusto, que alcance todas as fontes
de rendimentos e que estas sejam explicitamente
incluídas na declaração do Imposto de Renda das
pessoas fisicas. Em vez de imposto incidir sobre
a produção ou sobre os empréstimos, se transformaria em um imposto sobre os rendimentos individuais, independentemente da fonte de renda das
pessoas físicas. Essa seria uma das principais
contribuições da Comissão do Sistema Tributário,
Orçamento e Finanças.
Esse capítulo do Imposto de Renda está essencialmente ligado à problemática da regressividade
que existe na atual estrutura de arrecadação. Sempre que se fala em reforma tributáriá é preciso
imaginar que devemos diminuir a regressividade

dos impostos. Isto porque o Brasil, não só no
Governo Federal, mas como um todo, se apóia
ainda significam ente nos impostos indiretos; os
Estados, por exemplo, no seu ICM e o Governo
Federal - como acabei de dizer - se apóia no
IPI, no Finsocial e em outras contribuições parafiscais legisladas recentemente, como os empréstimos compulsórios. Portanto, a preocupação na
questão da reforma tributária é fazer com que
o Imposto de Renda se tome efetivamente progressivo e, se possível, substitua o maior número
possível de impostos e contribuições criados recentemente.
Existe também o problema da descentralização
do federalismo fiscal. Como ficam os estados e
municípios na divisão do bolo fiscal nas diferentes
esferas de Governo. Dois pontos na questão da
reforma estão sendo e foram muito considerados:
o problema da regressividade e o da autonomia
dos estados e municípios. A dificuldade - pelo
menos é assim que vejo - é mais uma questão
de evolução de cultura, de mentalidade da problemática de como arrecadar no País. Existem duas
concepções diametralmente opostas, mas que
têm implicações de natureza financeira muito importantes. A primeira é simplesmente centralizar
todos os impostos e distribuir, de acordo com
as necessidades ditadas pelo Congresso, através
de fórmulas de repartição. Devolve-se uma parte
do imposto por exemplo, à origem, onde o imposto foi arrecadado, considerando renda per capita,
espaço, população, área territorial etc. Seria uma
forma extremamente centralizada e que se poderia, eventualmente, adotar. Diria que, neste caso,
restaria muito pouca autonomia a nível local de
administração porque a redistribuição sena feita
de acordo com uma fórmula que, por definição,
teria que ser única e definida politicamente
Uma alternativa para esse sistema, caminho para o qual acredito que o Brasil, por razões históricas, nos últimos vinte ou vinte e cinco anos está
caminhando - é provocar uma descentralização
de tributos, de tal forma que os estados e murucípíos tenham autonomia e recursos financeiros
potenciais para tributar ou não, de acordo com
as suas necessidades ou vantagens comparativas
específicas. Nesse caso, o papel desempenhado
hoje pelo ICM parece extremamente positivo. O
ICM cobre, em alguns estados, como São Paulo,
quase 80% do total de seus recursos. É um Imposto modemo; na verdade ele se constituiu num
avanço significativo em relação ao antigo Imposto
de Venda de Consignações, que era o imposto
em cascata. Pode ser modernizado ainda mais.
O que sigmfica modernizar o ICM? Simplesmente transformá-lo num verdadeiro Imposto Sobre Consumo, com suas mercadorias e serviços
de todas as naturezas, eliminando, portanto, imunidades, isenções que hoje existem em sua base,
alterando a sistemática de ajustamento de impostos na fronteira. Bem, isso não é jargão, mas podemos transformá-lo em palavras mais simples: o
que existe hoje é uma preocupação muito grande
de centralização da administração do ICM a nível
federal, inclusive a nível constitucional. As alíquotas são razoavelmente uniformes; as Isenções e
imumdades são ditadas algumas por Lei Federal,
outras pela própna Constituição. Esse é um esquema extremamente rígido que se adaptava à
folosofia da reforma de 1964/67. Hoje juntamente
com a preocupação de descentralizar os tributos,
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constitui um problema dá efetivamente liberdade
para que assembléias de executivos a nível estadual e talvez até municipal, passem a influir mais
fortemente sobre a sua base .de tributação. Nesse
caso, o que estaria propondo seria uma revisão
sigmficativa em relação ao que se faz hoje. Talvez
a idéia força seja basicamente a seguinte: cada
Estado fixaria as suas próprias alíquotas e isenções, de acordo com suas necessidades, sendo
que teria por definição como base potencial, como fato gerador, todo e consumo naquele território. Se isso fosse feito teríamos evidentemente
que adotar algumas medidas de caráter financeiro
que harmonizassem essa potencial diferença de
alíquotas como tratamento tributário sobre fatos
geradores A forma de harmonizar isso seria adotar o princípio do destino ou do consumo, para
a segmentação das receitas tributárias entre os
diferentes estados da Federação. Vaiaí a proposta
de zerar a aliquota de todos os produtos que passem de um estado para o outro, seja no comércio
interestadual ou no internacional. Tributar-se-ia
integralmente, pela alíquota daquele Estado, todas as importações, seja do interior, ou importações de outros Estados. Nesse sentido haveria
uma relativa flexibilidade, para que cada Estado
pudesse, dentro do seu território, estabelecer uma
alíquota, ou isenção, de tal forma que não provocasse exportação de impostos e pudesse fazer
com que, sem importação, a sua receita financiasse basicamente as necessidades locais. Há
um relativo consenso de que essa forma de ajustamento de imposto na fronteira dá a cada Estado
uma contrapartida para suas próprias necessidades. Em geral, a necessidade de arrecadação está
essencialmente ligada à população, onde as pessoas residem de uma maneira geral; sem entrar
em muitos detalhes é basicamente o que gera
necessidade de receitas públicas para poder financiar serviços, proporcionar infra-estrutura de
natureza estritamente fiscal.
Essa é uma solução que está sendo encaminhada no sentido de ser analisada pelos Constituintes. Teremos que imaginar algumas alterações na atual Constituição, como por exemplo
a transferência de uma parte do IPI para os Estados e Municípios, para que incorporem nas suas
bases tributárias produtos que hoje-são captados
pelo IPIcomo produtos manufaturados. Cada Estado poderia fixar alíquotas não só diferenciadas
em relação a outros Estados, como diferenciadas
entre produtos, como se faz hoje quando se integra o ICMe o IPI.
A idéia é também transferir aos Estados definitivamente, de maneira explícita,o imposto que hoje
é arrecadado através dos combustíveis, da eletricidade, enfim, os impostos úrucos, Esses seriam
extintos se transferida essa base esse fato gerador,
para os Estados que tributariam esses produtos
no novo leM, que poderia ser, por exemplo, imposto sobre CIrculação de mercadorias e serviços.
Nos serviços estariam incluído aqueles hoje imunes, isentos ou incluídos na base do ISS, que
também seria transferido para o Estado.
Neste ponto entraria exatamente a problemática das finanças rnunícipaís. Vamos transformar
o Estado num grande arrecadador, dar a ele um
imposto extremamente dinâmico. Como ficam os
Mumcípios? Ora, os Municípios também participariam desse imposto dmâmico. Hoje eles têm
uma quota parte do ICM. Essa quota poderia ser
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revista, de acordo com alguns trabalhos de simulação sobre qual seria o impacto financeiro de
uma reformulação desta natureza.
Antes de passar à questão dos MunicípIos, gostaria de dar uma pequena informação sobre o
impacto financeiro dessas modificações a nível
de Estados. Se, por exemplo, todas as exportações, de produtos mdustriais ou agrícolas, fossem
isentas, certos Estados do Nordeste, bem como
do Extremo Sul, iriam perder receita, porque exportam muito para o resto do mundo e Importam
do resto do País. A idéia é de que se o princípio
do destino vigorasse nos dois mercados haveria
uma compensação. Aquilo que perdesse no mercado exterior. Seria recuperado no mercado doméstico.
Da mesma forma, existem critérios diferenciados, interesses distintos de como tratar a base,
o fato gerador consumo, numa questão de de
produtos de primeira necessidade, Produtos que
compõem uma cesta básica poderiam facilmente
ser isentos de imposto e o seriam hoje, se fosse
permitido, no Estado de São Paulo, que dependem muito pouco da arrecadação de produtos
agrícolas, pnncipalmente aqueles voltados para
uma cesta de consumo báSICO. Mas ele não pode
fazê-lo porque tem que se submeter a um conselho, à política fazendária que determina unanimidade no tratamento desse tributo. E por que isso
se faz? Faz-se exatamente para proteger Estados
que dependem significativamente dessa fonte de
arrecadação. Certamente Estados agrícolas, como Goiás e alguns Estados do Nordeste, não
poderiam facilmente abnr mão da tributação de
produtos de primeira necessidade. Ainda existe
a necessidade de se definir o que são produtos
de primeira necessidade no Sul e no Norte. De
qualquer maneira, se pensarmos em arroz e feijão,
por exemplo, não é fácil para um Estado do Nordeste e certos Estados que dependem de 30 a
40% da tributação desses produtos abrirem mão
dessa tributação. Portanto, se houvesse flexibilidade para fixar alíquotas e isenções, São Paulo
certamente abrina mão desse trIbuto. Um Estado
como, por exemplo, Goiás ou Estados do Nordeste não o fariam, e se compensariam de outra
maneira, tributando as importações que fazem
não só do exterior como também do resto do
País. De maneira que, quando compensamos e este é o ponto principal - São Paulo perderia
nas exportações que faz para o resto do País,
mas recuperaria na tributação de combustíveis
e lubrificantes, que ele não faz hoje. Quando
compensamos todas essas modificações - e
notem a importância de se discutir a reforma tributána num contexto global e integrado - o impacto sobre a arrecadação, sobre as finanças de
cada um desses Estados não é tão significativo.
Existem alguns estudos empíricos, feitos de cinco
a dez anos para cá, que demonstram uma certa
robustez nesse resultado, isto é eles não se alterariam significativamente, desde que aqueles critérios bem gerais, que aqui apontei fossem adotados integralmente.
Passarei agora à discussão sobre finanças municipais. Nesse capítulo, o que me parece mais
significativo é a ausência de esforço de arrecadação por parte dessas esferas de Governo. O
que se nota mais, o barulho que soa, é sempre
das reformas tributárias de emergência promovidas, digamos, pelas frentes municipalistas. Aí

a preocupação - como disse no início- é essencialmente de resolver problemas de caixa, mas
se estamos no Congresso discutmdo uma reforma tributána, o problema de caixa deve ser visto
como emergencial - o próprio nome diz, uma
questão de curto prazo. Temos que pensar para
o futuro. E se o fizermos observaremos que os
prefeitos não gostam de forma alguma, de explorar suas próprias bases. Por razões históricas, culturais, enfim, justificam-se sempre. Mas se temos
que olhar para frente e modernizar a atual estrutura de arrecadação, uma fonte potencial riquíssima de recursos para os Municípios é o Imposto
sobre a Propriedade. Hoje ele está seguimentado
em propriedade rural e propriedade urbana. A
propnedade rural é administrada pelo Govemo
Federal de uma forma extremamente indireta,
centralizada, diria até platônica, porque pretende-se adotar uma política fundiária com um ímposto que, na verdade, é de um município, com
criténos extremamente complexos e, na verdade,
impossíveis de serem Implementados. Isso é um
fato, não uma especulação E esse imposto não
gera receita nenhuma. No entanto, ele é extremamente produtivo e poderia ser explorado adequadamente pelos Municípios se fosse transferido aos
Municípios a competência para arrecadar esse
Imposto. Se, por razões administrativas, eles não
têm hoje competência envolve sempre um problema de transição. O Município poderia ser auxiliado nessa tarefa pelos Estados, por exemplo,
com programas similares ao Projeto Ciata era que
uma forma de ajudar os Municípios a atualizarem
ou montarem, se for o caso, plantas genéricas
de valor.
Enfim, a concepção básica de como vejo a
questão na área municipal é essencialmente a
realização de um maior esforço de arrecadação
por parte dos prefeitos e das próprias Câmaras
Municipais. Se nos concentramos exclusivamente
na habitação de imóveis urbanos, e fizermos o
cálculo para ver quanto pagamos por ano, ainda
assim a aliquota efetiva é extremamente baixa:
não passa de 0,5% sobre o valor de mercado
da propriedade por ano, o que representa uma
décima parte do que se aplica em alguns países
que exploram suficientemente essa base tributária. Podemos imaginar que uma propriedade
rende no mínimo. 10% ao ano, se não de aluguel
pelo menos de consumo implícito, da residência
de pessoas que, por exemplo, possuem uma propriedade. Poderíamos tributar esses 10% ao ano
com uma alíquota de 20%; como é tributado o
salário. Isso representaria um valor de 2% sobre
o valor de mercado da propriedade. No entanto,
o valor efetivo de qualquer imposto sobre propriedade não passa de 0,5%, em termos médios, não
de uma maneira simplificada. Não passa efetivamente disso.
Portanto, quero destacar que os Prefeitos e Municípios poderiam e deveriam, numa concepção
mais moderna de estrutura tributária, explorar melhor sua base. Isso se faria integrando o ITR ao
lPTU e procurando transformar esse imposto na
principal fonte de arrecadação dos Municípios.
Além disso, eles teriam uma parte siginificativa
no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços, talvez um quarto no total da arrecadação. Haveria, então, uma economia de escala na
administração desse imposto, na medida em que
grande parte do esforço de arrecadação do Muni-
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cípio e do Estado estivesse concentrando na arrecadação desse Imposto abrangente sobre mercadorias e serviços. Depois, drscutír-se-ia, naturalmente, a parte que cabe ao Município - 25%
- e qual seria, eventualnente, o fator redistributivo
embutido nessa quota-parte de 25%. Como todos
sabem, existe hoje uma quota de 20%, sendo
que 5% dessa quota é repartida entre os Municípios, de acordo com alguns critérios políticos de
redistribuição da população, renda per capita,
esforço de arrecadação e coisas dessa natureza.
Vou finalizar fazendo uma síntese sobre o que
disse e procurando destacar os pontos que me
parecem essenciais na discussão da reforma tributária. Em pnmeiro lugar, acho que a questão
deve se concentrar em princípios, nessa fase pelo
menos, mais do que em problemas financeiros
e de caixa imediato das diferentes esferas do Governo. Uma maneira construtiva de ver a questão
de reforma tributária e pensar basicamente em
dOIS problemas: o problema do federalismo, da
descentralização e como fazê-Ia num SIstema tributário artIculado que respeite, ao mesmo tempo,
a história dos nossos tributos Nada adianta, por
exemplo, chegarmos aqui com propostas das
mais diferentes naturezas, tentando reformular 10teiramente a atual estrutura de arrecadação Isso
me parece utópico, desnecessário e extremamente custoso, porque sabemos que este é o País
da letra morta. Nada adianta querermos adotar
um sistema maravilhoso que se adota nesse ou
naquele país, quando não respeitamos um mínimo de história daquilo que já existe. É preciso
reconhecer que o que foi feito em 1967 representou um grande salto adiante em relação ao
que existia anteriormente. O que temos que fazer
hoje repetir é 1964, 1967, aproveitando o que
temos Portanto, a questão do Federalismo é um
ponto e entendo que dar aos Estados e Municípios
mais flexibihdade, através da administração de
suas próprias bases, é a maneira mais construtiva
e produtiva de fazê-lo.
O segundo ponto prmcipal na questão de pnncípios é o da reqressrvídade dos impostos. Esse
problema pode ser, de certa maneira, atenuado,
através da maior ênfase e preocupação com o
Imposto de Renda Propostas que estão sendo
adiantadas hoje, como por exemplo tributar integralmente os rendimentos de capital, já foram
ventiladas na Refoma de 1967 e, naquele tempo,
o País não estava suficientemente amadurecido
para dicutir esse tipo de coisa. Os títulos ao portador, os granhos de capitl em bolsas de valores,
a isenção completa de tributação de ganhos de
capital de ativos financeiros são retidos por mais
de cinco anos, o tratamento dos ganhos de capitais reais em doação e heranças - não a doação
em si, mas os ganhos embutidos nas transferências íntegras de causa mortis - são apenas
alguns exemplos de como a questão da tributação
de ganhos de capital não foi,por enquanto, tocada
na sua essência. Portanto, o problema da reforma,
em questão de princípios, é exatamente o da descentralização e da regressividade dos impostos
que poderiam ser atenuados, de acordo com minha modesta visão, atacando príncipalernnte a
descentralização dos tributos. via maior autonomia e maior progressividade do Imposto de Renda.
Resta dizer algumas palavras sobre o problema
da constituição e da lei ordinária. Sabemos que
a Constituição, em si, teria muito pouco a ver
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com uma estrutura de arrecadação amadurecida,
como a que acabei de propor. Pequenas seriam
as alterações que teríamos que fazer, hoje, na
atual Constituição para que se adotasse um sistema de tributação como a mencionado. O Projeto
de reforma tributária, em geral, está em hvros
grnades, grossos, massudos que devem ser debatidos suficientemente no Congresso. Mas a implicação que isso tem sobre a Constituição não
é tão grande assim Talveza questão dos impostos
únicos, das alíquotas que têm que ser fixadas
a nível de Senado Federal, da isenção de alguns
produtos, por exemplo, na questão da importação, da isenção para produtos industrializados das
exportações, do ICM é explicita,sendo que a dos
produtos de primeira necessidade - no caso produtos agrícolas - não foi prescrita na Constituição. Enfim, são apenas algumas rebarbas da
problemática maior de reforma tributária que têm
uma interface a questão da reforma constitucional. O mais, é basicamente uma questão de lei
ordinária. Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Benedito Gama) - Temos quatro Constituintes inscritos para debater
com o professor Carlos Alberto Longo. Pela ordem, passo a palavra ao Constituinte Adhemar
de Barros Filho
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO: Obrigado, Sr. Presidente, Professor
Carlos Alberto Longo, foi um prazer ouvi-lo, embora deva reconhecer que o V. S' passou á jato
sobre problemas muito sérios, mas o tempo da
Subcomissão realmente obriga a isso. Pareceume encontrar, na sua exposição, alguns pontos
comuns como Projeto de Reforma Tributária do
IPEA, ou a da Seplan, tendo, num nívelde autonomia municipal, simplificadas de estrutura tributária. É esse seu pensamento? Professor Carlos
Alberto Longo, gostaria de ouvir um pouco sobre
problemas mais específicos como da figura dos
empréstimos de emergência decorrentes de situações anormais - isso tem que ser previsto
constitucionalmente em caso de guerra ou de
ameaça de guerra - ou 05 problemas de tributos
especiais criados a nível regional, a nível de Estados, em caso de calamidade pública, V. Ex' não
abordou essa área e gostaria de ouvi-lo sobre
isso. Qual é seu pensamento a este respeito?
Concluo. Estou de pleno acordo sobre os ganhos de capitla, que o senhor abordou. Achou
que é uma área em que a Constituinte deve e
precisa penetrar. Entendo que o agrupamento do
ITR e do IPTU, a nível de imposto municipal, é
perfeito. Chegou a hora de caminharmos nessa
direção. Concordo quanto à modernização do
ICM.
Outro ponto sobre o geral gostaria de ouvi-lo,
pois passou muito rapidamente, é a questão da
destinação do ICM, ue inclusive é desta Subcomissão e tem extrema importância porque representa os ganhos de Estado. Em relaçõ do ICM
da exportação interna, como V. S' vê o problema
do Estado produtor e do Estado consumidor?
É especialmente importante - e não se esqueça
que nosso Presidente é baiano, o que dá contorno
especial à problemática. Esses são os pontos sobre os quais gostana de ouvi-lo. Muitoobrigado.
O SR. CARLOS ALBERTO LONGO - Nobre
Constituinte Adhemar de Barros Filho obrigado
pelos seus comentários e por seu interesse. Diria
que são três pontos importantes levantados por

V Ex' Primeiro, a questão dos empréstimos emergenciais e das contríburções parafiscais, - colocaria tudo dentro de um mesmo tema; segundo,
os ganhos de capital, o ITR, o IPTU e o lCM,
diria que é basicamente uma questão de explicar
melhor. Não me preocupei muito com as questões específicas da mecânica do que estou propondo, porque supunha que o Sr. Fernando Resende e outros que me antecederam se teriam
esmerado nessa questão.
O terceiro ponto levantado por V. Ex' é sobre
como fica a distribuição de receitas entre Estados
produtores e Estados consumidores, em uma
eventual transformação dessa natureza no ICM.
Em relação à questão dos empréstimos emergenciais, tenho, em princípio, um verdadeiro preconceito negativo contra esse tipo de empréstimo.
Se é emergencial, ou não, se pode ser tratado
por decreto-lei, ou o que for, parece-me uma
questão de natureza jurídica para a qual não me
sinto preparado, nem efetivamente competente
para discutir. Mas, quando penso em impostos
emergenciais, penso em contribuições parafiscais, empréstimos de compulsórios recentes e
IPI. Aliás, estavam pensando em elevar o IPI por
causa da queda do Imposto de Renda, sobretudo
de pessoa física,em função da sua não-indexação
e aceleração do processo inflacionário.Agora não,
pois o Ministro Funaro saiu. Enfim, quando imagino esse tipo de coisa estou me centrando na
questão orçamentária sobre a qual comece: esta
intervenção.
Entendo que precisamos de uma programação. Tendo a programação, automaticamente, teremos o lado da receita e o lado da despesa.
Como qualquer empresa que tem um dispositivo
de origem e aplicação de recurso ela decidirá
se pega dinheiro através de receitas operacionais
ou no banco, que tipo de receita, para que tipo
de cliente e em que região vai vender. A mesma
coisa ocorre com a questão da reforma tributária.
Parece-me que a questão de impostos emergenciais está essencialmente ligada à questão orçamentária. Quanto menos orçamento tivermos
maior será o imposto emergencial. Essa é a contribuição que um economista pode dar à questão
de impostos emergenciais, independentemente
da questão jurídica.
Na questão de ganhos de capital, ITR, etc., parece-me que não é o caso de entrar na discussão
específica, porque é realmente um problema
complexo. Esse é apenas um exemplo, tanto que
não o mencionei. Quando digo que o Imposto
de Renda tem que ser simplificado e tomado mais
abrangente, envolvo, inclusive, diminuição de alíquotas. Pode parecer paradoxal, mas, se incluo
na base algo que hoje está totalmente ausente,
posso dar-me ao luxo de, inclusive, reduzir alíquotas, - nominais é claro, as efetivas continuam
as mesmas. Essa é uma alteração que tem que
ser estudada com modelos, fazer algumas assimilações com cuidados e ouvir os especialistas ou
administradores.
Não me considero ':Imespecialista em administração de impostos. E preciso consultá-los e ver
qual será a repercussão. Dou um segundo exemplo na área do Imposto de Renda, quando se
discute a questão da tributação dos ganhos de
capital. Se incluirmos na base, como por exemplo
os ganhos de capital em bolsa de valores, será
preciso atenuar a tributação sobre o rendimento

Junho de 1987

das empresas, que hoje é tributado nas empresas
e amanhã na bolsa. Aí entraria uma discussão
de integração do IRPJ ao IRPF. A integração, em
palavras muito SImplesmente permitir que as empresas deduzam os dividendos distribuídos como
juros, como se fossem encargos financeiros, de
tal maneira a tratar uniformemente dividendos e
juros. Eliminar-se-ia, assim, uma distorção e
acrescentar-se-ia um elemento de eqüidade, de
justiça fiscal, porque esses dividendos iriam ser
tributados nas mãos do senhor acionista. Se fosse
um acionista pobre, não iria pagar esse írnposto
e se fosse um acionista rico pagaria de acordo
com sua alíquota progressiva. Esse é mais um
exemplo de como é complexa a discussão da
distnbuição dos ganhos de capital.
Vou finalizar com a discussão do ICM mais especificamente e de como ficam os Estados produtores e os consumidores. De fato, em tese, toda
vez que um Estado não está perdendo nem ganhando renda, através de suas atividades privadas,
não há razão para que sua balança de pagamentos com o comércio exterior ou estadual seja equilibrada. Se assim for, tanto faz ele tributar na origem como no d~stino. O importante é que tudo
aquilo que passa pela fronteira tenha um tratamento uniforme.
Pensemos nesse sistema que a Comissão e
eu haviamos sugerido. Tributar-se-á todo produto
que passa de um Estado para outro no destino.
Significa dizer tudo aquilo que perde nas exportações, recupera, necessariamente, nas importações. É só pensar no Estado como um país, uma
nação ou uma jurisdição fiscal. Então, se está
perdendo, hoje, nas exportações dos produtos
agrícolas, recuperará na importação. Estou pensando especialmente em alguns Estados do Nordeste que são exportadores líquidos para o resto
do País e importadores líquidos dentro do País.
Teoricamente essa recuperação funciona até em
Estados produtores, como Goiás, que é um caso
muito específico, e acaba perdendo muito. Goiás
teria que introduzir mecanismos compensatórios,
ele exporta muito. Toda a produção agrícolao arroz e o milho - vai para outros Estados.
Se ele isenta de imposto, fica sem receita. Como
ficará o Estado de Goiás? Terá que se recuperar.
Ele certamente importa. Se as pessoas que residem lá forem importar, necessariamente, ao fazer
as importações, teriam que ser tributadas. Essa
tributação neutralizaria aquilo que o Estado perde
nas exportações.
Isso acontece em tese. Cada caso tem que ser
estudado em particular. A idéia que vale é a de
que ainda estamos em um contexto preliminar
na discussão da reforma tributária. Existe sempre
um caso que se traz à luz quando se discute a
problemática de como ficam as zonas de tratamento preferencial, de tratamento fiscal especial,
como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus,
que tem isenções de impostos, tanto de natureza
federal, como de natureza estatal. Na verdade,
não conheço muito bem a problemática da Zona
Franca de Manaus. O que sei é que em São Paulo
e em outros Estados, existe uma tendência. O
que é um problema administrativo - de exportar
produtos para o Amazonas, que na verdade nunca
chegam lá, porque o produto sai do Estado com
uma alíquota reduzida. Se o Amazonas é, hoje,
um pólo industrial que exporta para o resto do
País, preponderantemente, e importa pouco, essa
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jurisdição perderia a receita liquidam ente, pois
não importa o suficiente do resto do País com
alíquotas integrais.
Em princípio, a única defesa que tenho é sempre me voltar à questão da balança equilibrada
se uma indústria situada em Manaus importa e
paga Imposto de Importação, está recuperando
neste processo aquilo que perderia nas exportações. Tudo aquilo que se perde nas exportações
está sendo recuperado nas Importações Isso se
nos limitarmos à questão do ICM.
Isso, era basicamente o que tinha a dizer. Penso
que não respondi, integralmente, mas era o que
podia fazer.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte José LUIZ
de Sá.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ DE SÁ Sr. Presidente, Professor Carlos Alberto Longo,
a minha indagação é sobre o aspecto do Imposto
Sobre Propriedade. Sabemos que em muitos Municípios, hoje, o IPTUrepresenta muito pouco em
relação à receita desses municípios. O ICMrepresenta, de forma abrangente, um maior percentual
sobre as receitas.
Sabemos que, nos aspectos políticos, os Executivos Municipais e as Câmaras Municipais terão
dificuldades em taxar maiores impostos sobre
propriedades, devido ao aspecto político, assim
como' temos hoje dificuldades em acabar com
o déficit público pelo posicionamento político do
Governo Federal. Gostaria de perguntar se não
seria necessário ou conveniente melhor distribuição da receita dos impostos - o que já foi dito
hoje pelo Prof. Fernando Resende. Perguntaria
ao digno Professor se tem a mesma idéia e se
a distribuição dessa receita em termos estaduais
e municipais não seria mais conveniente do que
taxarmos ainda mais os impostos nos municípios.
O SR. CARLOS ALBERTO LONGO - Nobre
Deputado, na questão de distribuição de impostos, minha visão é um pouco diferente daquela
que V.Ex"expôs aqui. Minha preocupação é exatamente evitar que haja uma redistribuição de natureza estritamente ou preponderantemente política, na medida em que parto da premissa de que
os impostos não estão sendo suficientemente explorados, ainda, a nível estadual e municipal; a
nível estadual talvez por dificuldade de legislação,
e a nível municipal talvez pelo motivo já mencionado de que é uma tradição no Brasil, tanto da
Câmara quanto do Executivo, ajustar na medida
do possível, suas necessidades financeiras através
de maior distribuição de recursos, de esferas superiores de governo. Parto desta premissa, mas
nem todos concordam com ela. E passo a concluir que o IPTU deveria ser elevado. É fácil verificar que o IPTU não está sendo explorado, tanto
que nos últimos anos caiu, na maioria dos municípios, quando historicamente já tinha partido de
uma base extremamente reduzida, por razões facilmente explicáveis. Mesmo no tempo das Capitanias, não eram os donatários que iriam tributar
em primeiro lugar. Enfim, parece-me que isso
acontece até hoje através de um processo histórico. Na discussão deixei de lado os juros de participação, pois entendo que o Prof. Fernando deve
ter enfatizado esse ponto. Parece-me importante
idéia de a Comissão fazer com que o fato gerador
do fundo, ou seja, a base sobre a qual o fundo

vai incidir, deixe de incluir somente dois impostos
da União, mas passe a ser de todas as fontes
de recursos da União Na medida em que estou
propondo que as fontes de recursos da União
se resumam preponderantemente a um ou dois
impostos, esta discussão se toma um tanto ociosa, redundante. Entendo que o fundo de participação, do ponto de vista estritamente administrativo,merece atualização, principalmente no que
diz respeito às necessidades de recursos das grandes Cidades, das grandes capitais, e isso está sendo cuidado. Estão sendo propostas algumas alterações, de maneira a premiar as grandes capitais,
e frente aos municípios de pequena densidade
populacional. É uma questão simplesmente administrativa de alterar a forma de redistribuição.
Acredito que há realmente uma preocupação de
se dinamizar os fundos - que são os elementos
preponderantes de redistribuição de recursos entre regiões - das regiões ricas para as regiões
pobres. Certamente uma região relativamente rica
recebe hoje pouco, no fundo, e deve continuar
a receber pouco; uma região pobre deve receber,
se possível, ainda mais. Trata-se de uma problemática essencialmente de dinamização de um
fundo que existe para discutir recursos entre regiões, no caso, com diferentes capacidades de
arrecadação. Mas isso não impede que se proponha, paralelamente, uma estrutura de arrecadação que enfatize mais as bases tributárias, que
não estão sendo suficientemente exploradas hoje,
diante do que poderia ser no futuro.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte Mussa Demes.
O SR. CONSTITUINTE MUSSADEMES - Sr.
Presidente, Prof. Carlos Alberto Longo, dispenso-me de fazer indagação a respeito da reforma
em si, proposta pela equipe do Prof. Fernando
Resende, porque também fiquei com a impressão, a exemplo do Deputado Adhemar de Barros,
de que o pensamento de V. S' coincide quase
integralmente com o da equipe do IPEA.lndagarei
apenas sobre o problema do Imposto de Renda.
No Brasil, diz-se que só quem paga Imposto
de Renda são os assalariados, e que os rendimentos de capital nunca foram e nem estão sendo
adequadamente taxados. Permito-me discordar
dessa opmíão, porque os números não dizem exatamente isso. Explícarei por quê. O Imposto de
Renda responde hoje por cerca de pouco mais
de 56% da arrecadação tributária total da União.
Isso significou, no ano passado, algo em tomo
de cento e noventa e um bilhões de cruzados.
Desse total, os rendimentos pagos pela pessoa
física, na declaração, somaram pouco menos de
seis bilhões de cruzados, ou cinco bilhões e setecentos e poucos milhões, se não me engano.
Os rendimentos descontados na fonte, sobre o
trabalho assalariado, foi algo em tomo de trinta
e sete bilhões, Portanto, temos aí aproximadamente quarenta e três bilhões de cruzados, que
foi efetivamente o rendimento pago pelas pessoas
físicas no decorrer do ano de 1986. O restante
foi rendimento pago por pessoas jurídicas; se não
me engano, cento e um bilhões de cruzados foram pagos pelas empresas nas suas respectivas
declarações e o restante, rendimentos retidos na
fonte sobre lucros de remessas para o exterior,
que são, evidentemente, rendimentos de capital
Finalmente, para fechar a conta, o Imposto de
Renda retido também sobre rendimentos de capí-
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tal, representados por ações e por títulos ao portador, CDBs, etc. De um total de cento e noventa
e um bilhões, temos perto de quarenta e dois
bilhões de cruzados apenas para pessoas físicas.
Ora, V. S' disse, na sua exposição, que o Imposto
de Renda, na forma como é cobrado das empresas, se assemelha a um tributo indireto. Não vejo
como isso possa ser conceituado assim e não
vejo por que o Imposto de Renda pago pelas
empresas não é sequer dedutível como despesa
operacional, na apuração do resultado, uma vez
que o pagamento registrado na contabilidade como despesa, acredito depois ao lucro efetivamente apurado para efeito de tributação. E não vejo
como esse imposto possa ser repassado, uma
cido ao preço de nada, como é o caso dos tributos
indiretos: do ICM e do IPI.
Por outro lado, ficam muito pouco, hoje ao
alcance da legislação, operações que possam ainda ser tributadas nessa área. Recordo-me que,
até pouco menos de dez anos, os rendimentos
obtidos pelas pessoas físicas na alienação de bens
imóveis, por exemplo, e na alienação de participações societárias, eram totalmente dispensados
de imposto. Esses rendimentos, hoje, são totalmente tributados. No meu entender, o que falta
para completar os ganhos de capital, realmente,
o que não foi ainda taxado e que poderia ter sido,
são os rendimentos em bolsa de valores. Também
não entendo por que se dispensa a tributação
sobre eles. Concordo plenamente com V.S' quando diz que os rendimentos do Imposto de Renda
deveriam ter uma tributação uniforme, ou seja,
todos irem para a tabela do imposto progressivo,
a fim de evitar distorções e impedir que as pessoas
de maior renda se beneficiem de uma alíquota
diferenciada, na faixa de 23 a 25%, que é o que
ainda resta nesse setor. Imagino que V. S' não
concorda com minhas opiniões, pelo que disse
há pouco em relação à distribuição da carga tributária entre os rendimentos de capital e os rendimentos do trabalho. Então, que soluções. efetivamente, V. S' poderia nos dar, para que pudéssemos fazer alterações, de maneira a aperfeiçoar
ainda mais o sistema?
O SR. CARLOS ALBERTO LONGO - Obrigado Deputado Mussa Denes, são muito interessantes suas observações e são provocativas também.
Minha concepção original é de que, hoje, do
total da arrecadação do Imposto de Renda, 80%
seriam considerados impostos indiretos - vou
me alongar um pouquinho sobre isso - e 20%
seriam de pessoa física.Minha concepção - para
começar por onde V. Ex" concluiu - seria exatamente reverter este processo, ou seja, fazer com
que 80% do Imposto de Renda fosse arrecadado
das pessoas físicas, e 20% de maneira indireta,
que poderia ser a empresa, como se fazem alguns
países mais desenvolvidos. Mas como chegar a
isso? Teríamos que passar por alguns problemas
de natureza estritamente técnicas, levantadas por
V. Ex", como a questão de quem paga o imposto
da empresa: o consumidor, o trabalhador ou a
própria empresa, sem repassar os custos àquele
imposto que ela estima pagar todos os anos. É
uma discussão controvertida, e acho que não é
o caso de nos alongarmos. Basta dizer que esse
imposto, se pago ou não pela empresa, dificilmente chega até a declaração individualdo contribuinte. Se esse imposto é progressivo ou não
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é algo a ser discutido, porque, provavelmente,
não podemos resolver isto aqui, nos alongando
nesta discussão Outro probleminha técnico levantado por V.Ex' é sobre poder ou não deduzir
imposto dos custos. Parece-me também que é
este um ponto bastante polêmico. Mas, se analisarmos bem, verificaremos que está se concedendo, hoje, às empresas, possibilidade de deduzir a correção monetária do lucro tributário do
ano do exercícto corrente. Acho que é uma contradição em termos, porque Imposto incide sobre
um fato gerado no passado e deve ser pago com
recursos do exercício do ano anterior. Vamos pagar o imposto que não fOI pago no passado e,
portanto, que está sendo pago com defasagem.
Então, se vamos deduzir do custo operacional
deste exercício, estamos, na verdade, pagando
imposto com receitas geradas no exercício seguinte. Parece-me que esta não é a forma mais
adequada, de acordo com as técnicas tributárias.
Mas, deixando essas questões essencialmente
técnicas de lado - possivelmente poderíamos
conversar sobre isso depois - poderia alongarme sobre a questão de como tornar o Imposto
de Renda efetivamente progressivo. V. Ex' mencionou que as pessoas físicas pagam uma parte
muito pequena do Imposto de Renda. Isso é como
aparece na declaração. Na estrutura de arrecadação, nos informativos de recolhimento, o que
aparece é uma parcela muito pequena do imposto
sendo recolhido diretamente das pessoas físicas.
Se observarmos bem e somarmos aquela pequena parcela arrecadada dos trabalhadores, através
do rendimento do saláno, na fonte, podemos dizer
que é a contribuição da pessoa física não somente
aquilo que é pago na declaração. Quando o sujeito computa o que pagou na declaração, já pagou na fonte, através de trabalho assalariado e
outros rendimentos, quase todos excluídos automaticamente, porque são tributados exclusivamente na fonte. O que se faz é artificialmente...
Tem V.Ex' a palavra.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível)

o SR. CARLOS ALBERTO LONGO - Exatamente, esse número, parece-me não é significativo diante dos cento e noventa e um milhões:
o que eu gostarIa de sugerir é que dos cento
e noventa e um milhões, 80% fossem pago pela
pessoa física É essa a rmnha concepção.

O SR. CARLOS ALBERTOLONGO - São trinta e sete bilhões, seis de pessoas físicas que não
são assalariados. Parece-me que a questão...
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - O
que é identificado perfeitamente como rendimento mesmo do trabalho assalariado são os trinta
e sete bilhões de cruzados retidos na fonte dessa
categoria de pessoas. Dos seis bilhões restantes,
ou pouco menos do que isso, parte é rendimento
e parte não o é, porque aí entra tudo: rendimento
do trabalho, do aluguel, de propriedades rurais.
Admitindo-se que tudo isso fosse do trabalho assalariado, chegaríamos a quarenta e três Sobre
os rendimentos de papéis, não há como identificar
se são de pessoa física ou não. Mas, o que importa
saber é se é rendimento de capital. Estamos discutindo se o rendimento de capital é pequeno,
em relação ao rendimento do trabalho assalariado. Foi essa a indagação que fIZ. Para mim,
é indiferente que seja pago por pessoa física ou
jurídica o Imposto de Renda sobre rendimento
de papéis, porque é rendimento de capital. Na
medida em que o que está gerando esse imposto
não é o trabalho da pessoa, mas o capital que
ela aplicou naqueles papéis.
O SR.PRESIDENTE (BenitoGama) -Deputado
Mussa Demes, entendi que o assalariado realmente
é quem é penalizado, porque tem um instrumento
para ser tributado, enquanto esses seis btlhões da
pessoa física, que são profissionais liberais autônomos, têm mais liberdade de pagar, ou não. É isso
que V. Ex" quis dizer?
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES Não...
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sim,
é outra coisa, mas parece-me que há duas questões, uma é entre as pessoas físicas. No perfil
das pessoas físicas, o assalariado paga mais ...
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DAMES Com a devida venia, quero afirmar que é uma
ficção essa estória de dizer que só o assalariado
paga imposto. Há realmente uma tributação, que
não é pequena, sobre os rendimentos de capital.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Mas,
entre as pessoas físicas o assalariado também
paga quase 90%.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível)

O SR CARLOSALBERTO LONGO - A outra
questão que eu entendi era que dentro do trabalho
tinha o assalariado e o profisstonal liberal...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. CARLOS ALBERTO LONGO - Sr.
o SR. CARLOS ALBERTO LONGO - Não, Constituinte,
partimos de dois pontos de vista difecento e noventa e um é o Imposto de Renda.
rentes. Uma vez que a empresa e o mercado finanO SR. CONSTITUiNTE MUSSA DEMES ceiro, com o rendimento daquele título, estão paNão, 43% são praticamente do trabalho assalagando imposto, V. Ex' admite que este imposto
riado. E a discussão não é se Incide ou, não,
está sendo pago pelo capitalista, certo? Eu díscorsobre pessoa jurídica, ou sobre pessoa física, mas . do. Está bem clara, então, nossa diferença. Na
sobre o que é o rendimento de capital e o rendi- minha opinião quem paga imposto sobre Letra
mento de trabalho.
de Câmbio, CDB e outros rendimentos tributados
exclusivamente na fonte, é o mutuário seja ele
O SR. CARLOS ALBERTO LONGO - Mas,
uma empresa ou uma pessoa física consumidora.
na opinião de V Ex', aquele imposto pago pelo
Se pensarmos bem, quem paga imposto sobre
mercado financeiro, por exemplo, é rendimento
pessoa jurídica efetivamente não é o acionista,
de capital?
mas o consumidor. Esta é uma proposta claramente empírica, pode ser verificada. Tenta-se veriO SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - O
ficar, mas não se consegue chegar a resultados
que é pago pelo mercado financeiro, pode ser
conclusivos. Parece-me que a probabilidade que
por pessoa jurídica ou pessoa física...
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES Cento e noventa e um é o rendimento do trabalho
assalariado, praticamente.
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uma pessoa física - o trabalhador, o profissional
hberarl - tem de repassar impostos, quando vai
fixar seu saláno, é quase Impossível. Quando um
médico ou dentista vai fixar uma tarifa, é um pouco menos dificrl, mas ainda asstm muito menor
do que de uma empresa Esta, quando faz seu
cálculo de rentabilidade, no País, no exterior, onde
for, quer saber do seu retomo líquido, depois dos
impostos. Da mesma forma que o capitalista
quando corre ao mercado financeiro, e quer saber
quanto ele ganha no CDB, não lhe interessa saber
quanto é o imposto, porque ele não pode cruzá-lo
como uma compensação na sua declaração do
Imposto de Renda. N está claramente a nossa
diferença entre duas concepções de incidência.
Daí decorre a diferença de pontos de vista. Na
minha opinião, enquanto não procurarmos dinamizar o conceito, todo o processo de declaração
de Imposto de Renda como sendo efetivamente
o balanço que resume todas as atividades das
pessoas físicas, não podemos chegar ao Imposto
de Renda relativamente progressivo.
(Fora do microfone. Inaudível)
O SR. CARLOS ALBERTO LONGO - Uma
delas seria. todos os rendimentos são levados ao
progresivo. Segundo, cédula "G", um ponto que
não mencione; até aqui. As barbaridades que se
cometem, hoje, nesses sub capítulos do Imposto
de Renda, são enormes. Basta alguém produzir
qualquer coisa em uma propriedade, que ele não
só não paga em ITR como não paga Imposto
de Renda, fora os estímulos que tem para, em
outras profissões, se dedicar paralelamente à atividade agrícola e poder transferir rendimentos. Há
muitas deduções hoje no Imposto de Renda referentes à atividade agrícola, que fazem com que
essa atividade, independentemente da sua escala,
pague esse Imposto. Sabemos que se deduz no
mínimo 80% de todos os rendimentos tributados,
uma vez que, apurado o lucro tributado, 80% é
deduzido, por força da dedução imediata dos investimentos realizados. O conceito de investimento é muito amplo; inclui, inclusive, a compra de
insumos e gastos correntes. Depois, ainda se tira
mais 50% . Então, o que se leva para o progressivo,
independente da escala, do nível de renda do proprietário e da sua atividade? Em muitos casos,
ele só leva 10% do que ganha para o progressivo.
O progressivo pode ser 50%, e esse indivíduo
nunca pagará mais do que 5%. Esse é um caso
específico do que fazer sobre a questão da tributação dos bens de capital
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Osmundo
Rebouças.
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS - Prof. Carlos Alberto Longo, não adianta
nem parabemzá-lo pelo seu pronunciamento, porque V. Ex" já tem um conceito alto demais. Gostaria de lhe formular curtas perguntas.
Primeiro, em relação ao imposto interestadual.
Quanto às transações interestaduais, sabemos
que não temos Estados perfeitamente equilibrados na balança: alguns são superavitários, outros
são deficitários. Sempre ha um desequilíbrio na
balança comercial. Portanto a alíquota de cobrança de imposto na transação interestadual é importante para o Estado vendedor ou comprador. Muitos, inclusive o Sr. Fernando Rezende, propõem
o princípio do destino, ou seja, a alíquota zero
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na transação de um Estado para outro. Uma das
mdagações que se faz é que o Estado que tem
um parque industrial produtor, por exemplo, e
que vende para outro, comprador, tem uma série
de despesas públicas devido à existência do parque produtor. O Estado de São Paulo, por exemplo, deve gastar com despesas públicas por causa
do parque industrial paulista: a polícia, o asfalto,
a segurança pública, a justiça, a saúde para o
operário da fábrica, enfim, o Estado tem alguns
gastos devido à existência do parque industrial.
Pergunto: a alíquota deveria ser realmente zero
ou não-zero, uma alíquota positiva que dê alguma
receita para o Estado que tem um parque produtor?
A segunda pergunta relaciona-se com uma
questão que aqui se discute há muito tempo, sobre a qual é muito fácil levantar indagações até
filosóficas. O que se deve pôr realmente em uma
Constíturção? Até que ponto ela vai ser sintética
ou analítica nessa parte tributária? Que tipo de
princípio incluir numa Constituição, na parte tributária, tendo em Vista que se pretende que a Constituição seja duradoura? Ela pode ser um documento para cmquenta anos de nossa Vidaeconômica, social, política. Então, devemos comprometer uma estrutura rígida de tributos e dzer que
os tributos são somente esses? Os percentuais
de distribuição já deveriam constar da Constituição? Os Estados e municípios devem ter ou não
autonomia para criar algum imposto? Daqui a
trinta anos pode surgir uma atividade que justrfique o imposto e que é impossável prever, nesta
Constituição?
Deve-se deixar essa margem de liberdade para
o Estado, município e Governo federal criarem
algum imposto novo, mexer em alíquotas? Se
houver essa liberdade, deve-se fixar a margem
da liberdade? Até que ponto se pode chegar a
essa liberdade, já que há muita tendência de olharmos a Constituição como um documento de curto prazo, conjuntural? Argumenta-se muito que
hoje a Situação é essa. Hoje, São Paulo produz,
tem um superávit tremendo; os Estados do Nordeste são consumidores, por ISSO a alíquota deve
ser fixada pelo Estado consumidor. Mas isso
olhando o hoje. Pergunto: daqui a cinqüenta
anos essa Constituição vai valer? Teremos que
pensar em outra Constituinte? Até que ponto devemos entrar em detalhes na Constituição no capítulo tributário? Não seria melhor fixar somente
princípios mais gerais e deixar que a lei complementar, com o tempo, as vá adaptando pelas circunstâncias que vão surgindo?
Basicamente, são estas minhas perguntas.
Qual é a opinião de V.S' a respeito? Esses questionamentos nos confunde, no dia-a-dia da elaboração da Constituição.
O SR. CARLOSALBERTO LONGO - Meu caro Constituinte Osmundo Rebouças, V. Ex' é um
dos precursores dos estudos de reforma tnbutána
neste País, conhecido de longa data, em quem
me inspirei inúmeras vezes no passado. As perguntas de V. Ex', como não poderia deixar de
ser, são das mais dificeis de ser respondidas pelo
fato de tocarem em pontos que são absolutamente irrespondíveis. Primeiro, a questão da rigidez com que abrodei aqui o princípio de destino
e, segundo, o problema de quanto sintética deveria ser a Constituição. A minha proposta e direcionamento desse projeto de reforma da Secretaria

do Planejamento são um ponto de partida. Claramente prejudicam esse critério do destino de alguns Estados.
Diria que, mais do que o Nordeste, um Estado
do Centro-Oeste, como Goiás, por exemplo, certamente provê, como V. Ex' disse, infra-estrutura
para a produção de produtos de natureza primária, produtos agrícolas dos quais é um grande
exportador. Poucos são os residentes no Estado
- os produtores que existem no Estado, principalmente os grandes, residem em outros Estados
- de tal forma que não prevalece aquela hipótese
básica de trabalho que coloquei aqui: a balança
comercial está equilibrada. Portanto, devemos
considerar o fluxo de renda, também. A discussão
não pode, evidentemente, nesse ponto, se tomar
técmca; é preciso, sim, concordar com sua qualificação de que, quando o Estado é eminentemente
exportador, uma alíquota zero iria prejudicar demais Ou ele encerra suas atividades como fornecedor de infra-estrutura básica para aquelas atividades que ali estão, u tributa na Origem. Ou seja,
o princípio da origem passa a vigorar novamente.
Ao sair, o produto já é tributado, porque, necessanamente, tem de ser incorporado ao seu preço
o custo da infra-estrutura básica oferecida pelo
Estado. Se foi oferecida pelo Estado, o setor privado não se apropria, portanto, não cobra no preço,
quem cobra é o Estado, no caso, tributando aquele produto que foi exportado na origem. É preciso,
sim, serem abertas algumas válvulas para compensar alguns Estados. Fernando Rezende talvez
tenha dito que há um problema de transição, que
seria compatibilizado com uma permissão para
que alguns Estados - principalmente os do Centro-Oeste e alguns do Nordeste - na fase de
transição, ainda continuassem a receber recursos
de um fundo de partktpação, criado especialmente por força da transição do princípio da origem
ara o princípto do destino.
A segunda observação de V. Ex' é extremamente polêmica e, por princípio, sou a favor de
uma Constituição sintética. Penso que mínimas
considerações devem ser observadas na Carta
Magna no capítulo da questão tributária. Diria que
o mais importante, do ponto de vista tributário,
é que a Constituição seja cumprida, a atual inclusive, no que diz respeito aos princípios da unidade,
universalidade e anterioridade do processo orçamentário. Feito isso, já temos grande parte do
problema tributário equacionado, na medida em
que fique bem claro quais seriam as necessidades
de recursos, principalmente a nível federal; inclusive suas dificuldades financeiras se tomariam explícitas para que as demais esferas de governo
tenham que considerar, quando propõem reformas de natureza estritamente financeiras, o que
seria basicamente um aumento da sua participação no bolo já existente.
Feita esta consideração, diria que, em uma proposta como esta que encaminhamos e estudamos, o importante é fixarcompetências. O Governo Federal, em uma Constituição, se deve restringir, no caso, ao Imposto de Renda e, talvez, naturalmente, tenha sua competência residual preservada, mas aos Estados seria dada total liberdade
para tributar o consumo, como foi dito aqui. Essa
é uma prerogativa constitucional que me parece
extremamente válida. Da mesma forma, pareceme que seja válida eventualmente a prerrogativa
de que os Municípios poderiam tributar a propríe-
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dade como bem entendessem, até com objetivos
de uma política fundiária, mas a nível local, o
que parece muito mais prático, mais transparente
e mais fácil de ser negociado, de tal forma que
tivessem plena liberdade para exercer seu poder
arrecadatário em cima dessa base que, pareceme, é extremamente produtiva. Esse é um requisito de natureza constitucional. Também me parece um requístto de natureza constitucional fixar
na fronteira o tratamento daqueles impostos que
têm a possibilidade de ser transferidos de uma
jurisdição para outra. Mas, especificamente, a harmonização dos impostos mdiretos na fronteira poderia ser uma prerrogativa constitucional, como
se faz hoje na questão das exportações em relação
ao mercado exterior, em que vigora o princípio
do destino atenuado. Já não vigora para produtos
agrícolas e, sim, para produtos industrializados.
Na Constituição isso passaria a vigorar tanto na
comercialização de produtos internos quanto internacionais.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Nion Albernaz,

o SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ Prof. Carlos Alberto Longo, Srs. Constituintes, volto a um assunto já abordado, que é O problema
do IPTU e do ITR. Há a mentalidade, hoje, nos
mais de quatro mil Municípios brasileiros, de que
no máximo cem cobram o IPTU, e os demais
não cobram. V. S' acha fácil mudar essa mentalidade? O Prefeito tem dificuldade para essa cobrança. Já tivemos a experiência a respeito no
ITR, tanto assim que passou a ser cobrado pelo
Governo Federal através do !ncra, sendo transferida parcela dessa arrecadação para os Municípios, porque os poderosos pressionam. Se o poderoso vai pagar pouco, o não poderoso reclama
e com razão - para que seja reduzido seu imposto. Chega-se a um ponto em que não vale a pena
cobrar. Nesse caso, pergunto a V. S' não seria
mais justo que o imposto dos imóveis rurais e
urbanos fossem cobrados através do imposto do
patrimônio, não do IPTU? O cidadão faria a relação de todo seu patrimônio em uma declaração.
Aí se faria justiça social àquele cidadão que só
tem uma casinha, o salário, poderia ser isento
mais facilmente, porque teria o global do seu patrimônio. Há outro fato que dificulta a cobrança
do IPTU: às vezes a pessoa compra um um imóvel
na periferia, mas com a expansão do crescimento
da cidade, logo aquele patrimônio passa a ser
beneficiado por água, esgoto, asfalto, energia elétrica e a ter um valor venal alto. Mas ele comprou
no subúrbio porque o salário dele era baixo. Então, a situação financeira e econômica está em
desequilíbrio. O que vai acontecer, é que ele é
pioneiro na cidade e vai ser jogado mais para
a periferia, não vai ter condições de usar dos beneficios da água, do esgoto, do asfalto, porque não
tem situação financeira para pagar um imposto
tremendamente alto. Neste caso, entendo que seria válido estudarmos a possibilidade de cobrar
patrimônio como imposto do patrimônio e não
o IPTU, que já está demonstrando impossibilidade
de ser cobrado.
Segundo ponto: estamos falando aqui, não apenas sobre uma reforma tnbutária, mas na divisão
do poder. O poder é que precisa ser descentralizado é preciso haver uma descentralização e
uma descontração da União. Hoje, o Estado fél7
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todas as obras, tem todo o poder político. É preciso haver uma descentralização dISSO. Teríamos
que dar competência tributária aos Municípios e
aos Estados. Pergunto: V.S' acha que o Município
podena fixar, criar tributos, como, por exemplo,
o imposto sobre Iluminação pública, já que ISSO
não pode ser encaixado como taxa, porque não
é algo divisível, e é serviços?
Estas as observações que eu tinha a fazer. Não
sei se V. S' entendeu a última indagação.
O SR. CARLOS ALBERTO LONGO - Muito
interessantes suas observações, Deputado Nion
Albermaz. V. Ex' conhece bem o problema já que,
segundo estou informado foi Prefeito de Goiânia.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ Como V. S' está se referindo sempre a Goiás,
- que, pela primeira vez, estou vendo citado aqui
- temos um problema: é que o produto primário,
V. S' disse bem, quando é exportado, vai com
zero mesmo, mas o produto industrializado não
vai com zero. Vamos admitir o caso de uma montadora de carros Quando a fábrica compra as
peças, ela paga um imposto para o Estado, muito
embora vá com zero, mas o Estado recebeu um
tnbuto. A fábrica vaiter uma crédito, mas o Estado
recebeu um tributo. No caso do produto pnrnárlo,
esse vai com zero mesmo.

o

SR. CARLOS ALBERTOLONGO - É verdade. Há três pontos a levantar a respeito do IPTU:
os problemas administrativos, alocativo e de distribuição de renda, eqüidade, justiça fiscaL O administrativo é essencialmente a constatação de que
cem Municípios pagam, em quatro mil que existem no País. Então, é impossível propor aumentar
a arrecadação de um imposto que não é arrecadado. Aí. é um problema, como disse V. Ex', dos
poderosos, da história que eu mencionei. É uma
questão de discutirmos na Constituinte - este
me parece o forum adequado - para ver se
queremos ou não manter esse tipo de vazamento
- se assim o quisermos chamar - ou de tratamento especiaL Se não quisermos manter esse
tipo de vazamento, teríamos de encontrar formas
a1temativas.Aquestão do flnancíamento de atualização de plantas, através de mecanismos a serem
criados, como já existia no passado, e coisas dessas natureza. Então, vamos discutir os pontos não
administrativos, que seriam basicamente a questão alocatíva e a questão de justiça fiscal. Vamos
examinar um de cada vez. A questão a1ocativa,
por exemplo. Amaneira pela qual concebo o lPTU
e ITRjá juntos. Inclusive, aquele patrimônio que
foi adquirido na fronteira da cidade, onde não
existia infra-estrutura e hoje existe, passa a ser
um problema territonal rural e territorial urbano,
na medida em que não haveria mais a preocupação de aquela propriedade estar ou não na
fronteira da cidade. Pensando em imposto sobre
a propriedade como um consolidado desses dois
impostos, vejo o imposto sobre propriedade como uma contribuição de melhoria mdireta. Essa
é uma maneira bem genérica de ver a questão,
vindo de cima para baixo. V. Ex' mencionou o
problema da infra-estrutura, da iluminação, que
não é divisível, portanto, não é taxa, e coisas dessa
natureza. Se se pudesse tributar, independente
do problema de justiça fiscal levantado por V.
S', propriedade de acordo com o valor de mercado, esse problema não existiria, se é taxa, se é
contribuição de melhoria, se é um imposto sobre

a propriedade. Na verdade, dá-se à propriedade
uma infra-estrutura. Anteriormente ela estava na
fronteira e não tinha benefício social algum, valia
um preço mais baixo. Depois dessas melhorias,
ela passa a valer outro preço. Aquela diferença
pode ser captada através de um imposto sobre
a propriedade. Na verdade, seria um imposto sobre o fluxo potencial daquela propriedade, nos
anos seguintes.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ Quem faz o asfalto pode cobrar como contribuição de melhoria. Temos uma lei em Goiânia, que
foia julgamento no Tribunal, foiconsiderada legaL
Funciona. Esse caso, o proprietário está pagando
a contribuição de melhoria, por um fator que vai
valorizar seu patrimônio. Se se coloca rede de
água e de esgoto, a companhia também cobra
a contribuição de melhoria, porque é uma obra
que valorizou o patrimônio. É essa valorização
que vou cobrar pelo o IPTU.
O SR CARLOS ALBERTO LONGO mente, é como V. Ex' diz.

Exata-

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ No caso, o Imposto é anual, porque já o proprietário pagou os fatores que valorizaram seu imóveL
Além disso, ele paga, anualmente, o IPTU dessa
valorização.
O SR. CARLOS ALBERTO LONGO estaria contra essa dupla tributação?

V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ Acho muito difícil ser paga, porque a situação
financeira do proprietário talvez não permita porque ele morava na periferia ..
O SR. CARLOS ALBERTO LONGO - Sim.
Mas a situação financeira entra um pouco naquela
problemática que eu chamei de justiça fiscal, de
eqüidade, e que V.Ex' mencionou como imposto
ao patrimônio. Acho que ganharíamos em esclarecimento na discussão se separássemos os dois
argumentos. Uma questão é como vamos fmanciar os serviços públicos locais, a infra-estrutura.
Estou propondo uma contribuição de melhoria,
quando a remuneração se dá de uma só vez.
Se aquilo custou 100, e recebo 100 do proprietário e estamos quites, ou simplesmente gasto
100 como prefeito e os recupero, ao longo dos
anos, através de um imposto módico sobre o
valor adicionai que aquela propriedade adquiriu,
pelo fato de ter hoje infra-estrutura que não tivera
antenormente. Claramente, o valor da propriedade não precisa mudar, nesse caso, se for dela
retirado tudo aquilo que se adicionou. Tomamos
como exemplo uma propriedade que valia 100.
Depois da benfeitoria, ela passa a valer 200. Mas
se se retirar os 200 através do imposto sobre
propriedade, o preço dela volta novamente a ser
100, porque a pessoa que vai morar naquele local
tem de pagar um condomínio mais elevado É
uma forma de se recuperar o preço dos serviços
prestados. Em última ínstància, estamos falando
de troca, de um preço pelos serviços oferecidos
Se sou o prefeito, vou dar infra-estrutura, mas
ela terá de ser paga. Uma das formas de se fazer
ISSO - parece-me a mais eficiente, no caso seria através do imposto sobre propriedade, independente do valor da propnedade. Simplesmente,
trata-se de dizer que quem mora nessa cidade,
como quem mora em Nova York,paga um preço
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maior, porque tem mais infra-estrutura. Foi isso
que chamei da tributação com preocupação alocativa, que pode ser vista, de maneira muito generahzada, como sendo uma contribuiçãc de melhoria indireta. Esta é a forma racional, é a justifIcativa
para dizer que Imposto sobre propriedade deve
ser mais explorado.
Nesse contexto entra o problema da senhora,
da velhinha, da pessoa que morava na periferia
e comprou seu terreno com salário rnírurno, mas
agora não pode pagar. Esse é um problema de
caixa, um problema financeiro, muito parecido
com o problema administrativo anteriormente
mencionado, pelo fato de as prefeituras não estarem preparadas para atualizar a planta genérica
de valores. Além destes, há os problemas jurídicos, de não poder atualizar acima da correção
monetária ou coisa dessa natureza.
Quanto ao problema do patrimônio, em geral
é discutido mais a nível de federal, porque, no
caso, trata-se de equalizar diferentes capacidades
de pagamento, que é um problema de natureza
nacional e não exatamente local. Não se concebe
que uma comunidade local vá tentar fazer redistribuição de renda entre pessoas, quando elas podem facilmente se locomover de uma jurisdição
para outra. O importante é que isso seja feito
a nível federaL
TalvezV.Ex's já tenham ouvido aqui a proposta
de que seja criado um imposto sobre patnmômo
líquido, a nível federal. Não mcorporei essa proposta - não são idéias mmhas - porque estou
muito preocupado em tornar o Imposto de Renda
efetivamente abrangente. E, se tributo a renda,
não preciso tributar o patrimônio. Mas, no caso,
entra o problema admmistrativo. Suponha que
neste País não se consiga, a curto prazo, tributar
a renda, o que me parece provável. Teremos que
compensar isso com imposto sobre estoque. No
caso, seria o patrimônio. Vem aí a concepção
de um Imposto sobre patrimônio líquido, porque
se deduz dos ativos das pessoas físicas fínancelras
o seu passivo, ou seja, aquilo que ela deve. Mas
isso tem de ser feito a nível de declaração de
Imposto de Renda. Parece-me uma questão extremamente complicada.
Notem V. Ex's que este é o ponto: a diferença
que existe no imposto de patrírnômo, quando se
discute a questão de equidade, que é estritamente
alocatíva e penaliza, inclusive, as pessoas menos
favorecidas. O que se está procurando na questão
alocatíva é simplesmente um retorno pelos serviços prestados. Nessa discussão sobre reforma
tnbutána manifestei-me contra. Inclusive minha
opinião deve estar no relatório final, em que se
coloca o IPTU e o ITRcomo impostos sobre patrimônio. Acho, terminologia à parte, que há aí uma
pequena confusão. Patrimônio é outra coisa. Posso ser muito pobre, dever muito, mas ter uma
propriedade, e pagar muito imposto - ITR, por
exemplo. É só mudar a legislação, os coeflcíentes,
e não estar tributando o patrimônio, mas estar
tributando uma a propriedade
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
relação ao IPTU, apenas para acrescentar. V. S'
falou que cem municípios devem cobrar. Penso
que a capacidade contribuitiva do cidadão em
relação ao IPTU é muito baixa. Temos a experiência, no Brasil, citada pelo professor Carlos Alberto Longo, o Projeto CIAP, que foi uma experiência extremamente positiva. Cada Estado que
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administrou esse projeto pode realmente demonstrar e provar que o prefeito cobra e que
o contribuinte realmente paga dentro da sua capacidade. Questiona-se a competência do Município
de gerar receitas com tnbutos de baixíssírna capacidade contributiva. Sou contrário a que o Município fique somente com o IPTU Realmente, a
base tem de ser aumentada. Mas, do ponto de
vista de que é difícila cobrança e de que o prefeito
não gosta de cobrar, essa mentalidade tem evoluído bastante nos últimos dez anos, tem mudado
muito. O Projeto ClAP é realmente um exemplo
fantástico.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ Sr. Presidente, acho que é um imposto muito
difícil e caro para ser cobrado.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sim.
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ Ele consome, no mínimo, 50% do fIXO, porque
é preciso fazer o parcelamento, é preciso rever
os lançamentos que a pessoa requer.
O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) -Amanutenção de um cadastro, hoje, é caríssima
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ Penso que se poderia, inclusive, dar competência
ao Município para arrecadar, ficando o Imposto
sobre o Consumo de Combustíveis Líquidos e
Gasosos. É uma forma muito mais barata de se
cobrar do que o IPTU, que é realmente complicado.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Uma
base econômica, inclusive, possível de ser tributada. Inclusive, a União quer transferir o ITRpara
os Municípios. Informalmente já se falava, desda
a semana passada, em mudar: sena o IPTUR Territorial, Urbano e Rural. Tudo isso é assunto
para discussão. É interessante e bom que nesse
foro seja colocada toda esta questão.
O Relator Fernando Coelho está fazendo uma
pergunta ao Prof. Carlos Alberto Longo: como
S. S· vê a proposta, já feita na semana passada,
a que o Constituinte Nion Albernazse refere agora,
sobre tributar o varejo nos Municípios?
O SR. CARLOS ALBERTO LONGO - Dentro
do capítulo das questões administrativas, acho
extremamente positivo. Realmente, é a solução,
a curto prazo, para esse tipo de problema. Não
se pode imaginar que Municípios totalmente despreparados, tanto financeira quanto historicamente, para a atualização de plantas, possam adotar
imediatamente uma solução, que deve ser tomada a longo prazo. Mas seria claramente uma bítríbutação. Se já estamos tributando em outros ínsntutos, por exemplo, o ICM, e vamos tributar o
Município, é bitributação. É o preço que se tem
de pagar para as dificuldades financeiras de curto
prazo.

o SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Prof.
CarIos Alberto Longo, agradeço a V.S· sua participação e o brilhantismo da sua palestra nesta Subcomissão. Convido-o a permanecer no plenáno
para ouvir a palestra do economista Pedro Jorge
Viana, chefe do Escritório Técnico dos Estudos
Econômicos do Nordeste.
Com a palavra o Prof. Pedro Jorge Viana.
O SR. PEDRO JORGE VIANA - A princípio,
gostaria de agradecer ao Presidente Benito Gama

o convite para participar desta reunião. Sinto-me
honrado e espero trazer algumas sugestões que
possam aclarar um pouco a questão da reforma
fiscal. Refiro-me à reforma fiscal porque não gostaria de me cingir apenas ao problema tributário.
Gostaria de falar um pouco também, pelo menos,
em termos de princípios, sobre os gastos entre
as diversas esferas do Governo.
Se estamos falando em reforma fiscal, duas
perguntas são básicas: primeira, por que fazer
a reforma fiscal? Segunda: para que esta reforma?
Responder ao porquê da necessidade de uma
reforma fiscal é mostrar, obviamente, os erros
ou distorções que exrtem no sistema atual. Em
termos gerais, nosso sistema fiscal tem as seguintes características: primeira, anula o federalismo
político, porque, basrcamente, acabou com o federalismo econômico - temos o exemplo dos
Municípios e Estados praticamente falidos. Segunda característica: existe um excessivo poder
decisório nas mãos da União não só em termos
de tributo, mas de gastos. Nosso sistema fiscal
é extremamente injusto, porque a carga tributáría
é centralizada em impostos diretos, que são impostos regressivos - mais de 50% da nossa carga tributária é centralizada em impostos diretos.
Terceira, nosso sistema fiscal leva à má alocação
de recursos.
Aqui quero chamar a atenção para o problema
específico do Nordeste. Não se entende que uma
região, com 18% da área geográfica do País, abrigue entre 30 e 32% da população brasileira e
receba per capita, em educação, por exmplo,
apenas 65%, em 1970, do que o brasileiro recebeu, quando é nessa região que habitam 50%
dos analfabetos do País. Também não se entende,
por exemplo, que os gastos totais da União, de
formação bruta de capital, para o ano de 1980,
por exemplo, tenha sido de apenas 12%; gastos
da Umão com pessoal, apenas 15%; educação,
não per capita - não me lembro agora do total
- 12,5%; saúde e saneamento, 7,7%. Destes dados se conclui que, na realidade, a alocação de
recursos da Umão não está sendo utilizada, pelo
menos de modo socialmente justo, dado seu poder de distribuição da renda
Outra característica do nosso sistema é que
não obedece ao príncípio do imposto pelo beneficio, ou seja, o contribuinte não paga o imposto
pelo seu benefício. Temos a discussão sobre o
IPTU, exemplo clássico de que não se cobra o
imposto pelo benefício, um dos princípios básicos
da teoria de finanças públicas.
Nosso SIstema fiscal também não leva à progressividade. Ou seja, o princípio da incidência
do poder do imposto pela capacidade de pagamento do contribuinte também não é obedecido
no atual sistema financeiro. O Prof. Longo mostrou claramente o grau de regressividade, inclusive do Imposto de Renda, que deveria ser o mais
progressivo possível.
Nosso SIstema fiscal ainda apresenta a característica de ser confuso, porque exige um excessivo
número de convênios entre os Estados. O Estado
do Ceará, por exemplo, é signatário de 400 convênios. Ora, isso acarreta uma confusão generalizada, um problema operacional tremendo para
a máquina administrativa, porque convênios devem ser assinados por todos os Estados e aprovados no Confaz.
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Nosso sistema apresenta também um excessivo número de isenções, subsídios e outras benesses. Nossa incidência do imposto - vimos
uma discussão a respeito - também é bastante
confusa, porque para o comércio exterior usamos
o princípio do destino, e para o comércio interno
usamos o princípio da origem.
A proposta da Comissão de Reforma Interministerial, comandada por Fernando Resende, é
transformar o imposto apenas em princípio de"
destino. Ou seja, o ICM, que hoje incide basicamente sobre a produção, passaria a ser um imposto sobre o consumo. Lembro aqui o problema
levantado por Osmundo Rebouças. Hoje queremos sair de um sistema injusto, porque penaliza
os Estados ditos consumidores, para um imposto
igualmente injusto, que irá penalizar os Estados
produtores. Ora, como economista não posso ter
dOIS pesos e duas medidas Não advogo a mudança simples do principio de origem para o princípio de destino.
Nosso sistema tributáno também é bastante
confuso em termos de taxação de ganhos de capital. O que existe de normas na Secretaria da Receita Federal, de resoluções do Banco Central,
tratando do assunto, é de estarrecer. Para que
os senhores tenham uma idéia, apenas na definição do que é aplicação de curto prazo, no período
de um ano, mudou quatro vezes. É impossível
uma empresa, ou qualquer aplicador financeiro,
tentar, realmente, com base na legislação, aplicar
da melhor maneira seus recursos, isso além de
ser regressiva a tributação de ganho de capital.
O sistema fiscal brasileiro, hoje, é extremamente confuso Ele envolve ainda um número excessivo de tributos e, mais do que isso, envolve a
bitributação. O Finsocial, por exemplo, nada mais
é do que uma bitributação, da mesma forma que
a tributação do Imposto de Renda sobre pessoa
juridica é uma bitributação. Temos, por exemplo,
aquela discussão de como taxar a pessoa jurídica.
Na realidade, o que deveria ser taxado, em termos
de lucro, seria a distribuição dos dividendos. Neste
caso, se estaria taxando somente a pessoa física,
porque a empresa não deveria pagar esse imposto. E claro que sobre isto há uma controvérsia
muito grande. Nos Estados Unidos há duas correntes fllosóficas em termos dessa discussão: a
corrente abolucionista, que advoga que a empresa deve pagar o imposto, e uma outra corrente
que afirma que a empresa não deveria pagar o
imposto. Em termos de justiça fiscal, na minha
opinião, apenas o ganho do dividendo é que deveria ser taxado.
Nosso sistema tributário também não é neutro.
Quando a reforma de 1965 foi elaborada, um
dos argumntos era o de que o ICM, por ser agora
um imposto sobre o valor adicionado, não levaria
à integralização vertical. Com o ICMé que passamos a verificar exatamente uma tendência à verticalização das empresas. Dina até que o ICM não
é, na realidade, um imposto neutro.
Nosso sistema fiscal embute uma regressividade muito grande. Primeiro, porque, como disse,
a carga tributária é baseada nos impostos indiretos; segundo, porque o Imposto de Renda, que
deveria ser progressivo, no mais das vezes é regressivo.
Por fim, nosso sistema fiscal leva à má alocação
de recursos espaciais, em termos da distribuição
dos gastos em saúde e educação, até em má
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alocação setorial. De forma que o sistema que
aí está, dina, não é nem equânime, ou seja, não
embute em si justiça fiscal e social, não é um
sistema estabilízante, nem é um sistema neutro.
Em outras palavras, dos quatro princípios básicos
de finanças públicas, termos de sistema fiscal,
ele obedece apenas ao princípio de que a distribuição de renda deve ser feita pela União. Obviamente, o sistema fiscal brasileiro não obedece
ao princípio do pagamento pelo beneficio, nem
da incidência pelo poder de pagamento. Precisamos fazer uma reforma fiscal. Acontece que, no
meu entender, os argumentos que estão sendo
utilizados para essa reforma fiscal, diria, são um
tanto falaciosos, levam a uma confusão muito
grande.
Primeiro, afirma-se que a carga tributária no
País é muito pequena. Nesse ponto, vai-se comparar com países desenvolvidos. A pergunta que
faria seria a seguinte: será que, com nossos 21 %
de carga tributária, não estaremos pagando muito
pelos serviços que o poder público oferece ao
povo brasileiro? Não há sentido em se comparar,
por exemplo, uma carga tributária de 52%, da
Suécia com nossos 21 %, porque, primeiro, os
serviços públicos oferecidos na Suécia são, obviamente, bem supenores aos serviços públicos oferecidos pelo Brasil; depois, estamos falando de
renda per capita de 2.500 dólares para o brasileiro e de 15.000 dólares para os suecos. De forma
que uma carga tributária de 50% para o povo
sueco ainda lhe dá 7.500 dólares para suas despesas normais. Se aumentássemos nossa carga tributária para 50%, obviamente seria um desastre
em termos de bem-estar para a população.
Também se dizque o Govemo no Brasil é muito
grande. Em consequência, obviamente, o vilão
passa a ser o déficit público. Se compararmos,
também internacionalmente, a participação do
Governo brasileiro som a participação, por exemplo, do governo da Austria, em determinados segmentos, verificaremos que a participação do Governo, enquanto produtor, não é o maior exemplo
existente no mundo. No meu entender, a participação do Governo no setor público é muito grande, mas como regulador da economia. Nada se
faz neste País sem que o setor público dê seu
beneplácito. Mas, enquanto ente econômico, o
setor público, brasileiro não tem uma participação
muito grande. O pior, no meu entender, é que
essa participação está caindo. Se verificarmos a
participação do setor público, enquanto consumidor, ou seja, na propensão a consumir, e quanto investidor, na sua propensão a investir, verificaremos que hoje ambas estáo em tomo de lO,
11 %. Não é uma participação excessiva do setor
público brasileiro, enquanto ente econômico.
De forma que os argumentos para a reforma,
em termos de tamanho do setor público e de
carga tributária, no meu entender, não são os
melhores caminhos que podemos seguir. Devemos fazer uma reforma tendo em vista as distorções que apontei: o sistema fiscal brasileiro apresenta uma série enorme de distorções. Todo esse
sistema causa diferentes confusões. A discussão
do Deputado Mussa Demes, no sentido de que
o imposto de renda da pessoa jurídica é muito
grande, é exatamente causada por essa confusão
em termos do que se tem entre arrecadação e
incidência. Quem paga o Imposto de Renda? As
empresas que têm trabalho com custo cientifica-

mente detalhado embutem imposto de renda e
o transferem para o preço. Na verdade, estamos
falando em incidência, que, no final das contas,
cai em cima do consumidor, embora, em termos
de arrecadação, nas tabelas da Receita Federal,
apareça como sendo imposto de pessoas jurídicas.
Este é o mesmo argumento - e aqui vou trazer
novamente o Nordeste, desculpem-me - quando se diz que o Nordeste recebe três umdades
monetárias do Governo, quando arrecada lá somente uma unidade monetária Neste caso, porém, estamos falando de arrecadação, não estamos referindo a incidência Na realidade, quando
qualquer Estado nordestino tiver aumentos não
estáveis, deficitários, na sua balança comercial
e interestadual, quando se paga o IPI é arrecadado
no Estado Vendedor, porém, a incidência do imposto é sobre o Estado comprador. De forma
que há uma série de argumentos que - esta
é minha opinião, deveriam ser esclarecidos, a fim
de que, na hora em que quiséssemos fazer uma
reforma fiscal, toda essa argumentação estivesse
plenamente aclarada.
Dentro desse princípio e desses fatos é que
tento apresentar uma proposta, em que muitas
dessas distorções, no meu entender, serão corngidas. Acredito que essa proposta não tenha o
apoio de muitos economistas, porque diverge um
pouco das apresentadas pela Comissão comandada pelo Constituinte Fernando Resende, mas,
em termos de princípto e de lógica, acho que
dificiJmente poderíamos procurar algo em contrário. E lógico que estamos falando talvez de uma
reforma ideal, mas, apenas em termos de discussão, de levantar posicionamentos, acredito que
seria interessante rediscuti-Ia.
A proposta que vou apresentar tornaria o sistema fiscal brasileiro mais equânime, mais neutro,
traria maior estabilIzação ao nosso sistema fiscal.
Não tenho dados para indicar que Estados perderiam ou ganhariam, porque as grandes discussões, em termos de reforma fiscal, de reforma
tributária neste País são posições às vezes radicais,
em qua os Estados, obviamente, não querem perder posição, em termos de arrecadação
Entendo que, para se ter um sistema fiscal justo,
o imposto local deveria ser cobrado pelo beneficio
oferecido. O Imposto de Renda, o imposto direto,
deveria ser cobrado pela capacidade de pagamento do contribuinte, e a função alocativa do
setor público deveria sempre ser direcionada pela
função distributiva.
O setor público tem três funções básicas: uma
alocação de recursos para oferecer bens públicos
à sociedade; uma função de distribuição de renda,
pessoal e espacial - principalmente espacial e uma função estabilizadora. No meu entender,
a função alocativa, ou seja, a decisão de onde
gastar e o que oferecer à população, deveria ser
sempre baseada na função distributiva. Com isso,
voltaríamos ao federalismo fiscal, econômico e
político. Se nosso Imposto de Renda, nosso imposto direto, fosse mais real, teríamos uma economia também mais real, porque o que temos hoje
é uma série enorme de incentivos e de beneficios
que não são contabilizados. Por incrível que pareça, os únicos que são contabilizados e sete dos
quais temos conhecimento, são os Incentivos fiscais regionais, que estáo sofrendo uma guerra
maior. Todos os outros incentivos que temos em-
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butidos no orçamento fiscal antes eram do orçamento monetário - como, por exemplo, o subsídio ao trigo, subsídio ao açúcar, subsídio ao petróleo - estão passando à margem. As discussões
se estão concentrando sobre os incentivos fiscais,
principalmente os reqionars,
Finalmente, penso que precisamos buscar um
sistema fiscal mais equâmme Em termos da pergunta do nobre Constituinte Osmundo Rebouças,
de como deveria ser a Constituição, acho que
obviamente ela tem de ser o mais geral possível,
porém, deve insenr esses princípios básicos que
deveriam nortear as leis ordinárias quando da esquematização de todo o sistema fiscal brasileiro.
Para 1ão me alongar muito, em termos de proposta de reforma fiscal, diria que os impostos
diretos, como o Imposto de Renda, deveria ser
da competência da União, e a taxação devería
ser progressiva. Para isso, dever-se-ia acabar com
todos os incentivos ao uso do capital, taxando
melhor os ganhos de capital, não mais somente
na fonte, mas como o Prof. Carlos Alberto Longo
afirmou, toxando na tabela progressiva. O Imposto Territorial Predial e Urbano seria de competência do Município, com taxação progressiva, diretamente proporcional à área construída e diretamente proporcional à zona de localização do imóvel. Acho que Imposto Territorial Rural, devena
ser de competência da União, também com taxação regressiva, no sentido de que seria progressivo em termos de tamanho e regressivo em termos de uso, o que facilitaria, no meu entender,
até a reforma agrária. O IPVA, um outro imposto
sobre a propriedade - taxação por tipo de veículo, como hoje existe - acho que deveria ser de
competência do Município para carros de passeio
e de competência da União para carros de transporte pesado. A idéia central dessa proposta é
que o imposto cobrado deveria ser sempre uma
compensação pelo prejuízo causado ao meio ambiente, às reservas minerais, por exemplo, à capacidade produtiva do Estado. Enfim, deveria ser
sempre uma compensação pelo beneficio oferecido.
A proposta seria a seguinte, em termos gerais:
toda vez que o beneficio extrapolar as fronteiras,
seja da localidade, seja do Estado, a capacidade
de taxar deveria ser do Governo imediatamente
superior, da alçada administrativa institucional
imediatamente superior. Por isso, penso que o
Imposto Territorial Rural deveria ser da União, para evitar o problema de propriedades que até estejam distribuídas em vários Municípios ou Estados
- pelo menos em dois Estados nordestinos. O
imposto sobre a transmissão de bens imóveis,
quando fosse sobre venda urbana, deveria ser
da competência do Município; quando fosse venda rural, poderia ser do Estado; quando fosse
transmissão por herança, seria de competência
da União. E os impostos, como o Finsocial e
salário-educação, deveriam ser extintos, porque,
no meu entender, são bitributação.
Também concordo como Prof. Carlos Alberto
Longo quanto ao problema da criação do imposto
sobre o patrimônio líqüido, proposta, inclusive,
da Comissão Interministerial. Acredito que os impostos que já existem cubram esse tipo de imposto. Imposto sobre o patrimônio, tanto o IPTU,como ITR, como o IPVA, obviamente, são impostos
sobre a propriedade, sobre o patrimônio. Quanto
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ao Imposto sobre a herança, proposta pela Subcomissão, também concordo com sua criação.
Em termos de impostos mdiretos, advogo a
urufícação de todos hoje existentes A Comissão
de Reforma advoga a unificação de todos eles
- exceto a cnação de Imposto de Consumo sobre
o fumo e bebidas - no que não vejo muita lógica,
para compensar ou para dar maior poder arrecadatório para a União, já que o IPI seria extinto
e colocado todo em imposto único. Advogo a
urufícação de todos os impostos indiretos. O imposto deveria ser sobre o valor adicionado, como
o ICMhoje o é, poderia ter alíquotas diferenciadas
por produtos, se fosse o caso de problema de
taxação sobre bens de primeira necessidade, e
neste caso o Estado poderia ter o poder de dar
essa isenção, e a taxação sena feita conforme
o ciclo de comercialização. Vamos supor que a
cidade de Fortaleza compre um bem de São Paulo
- qualquer que seja o bem - Neste caso o
imposto deveria ser cobrado pela União, porque
envolve o transporte e o uso de benfeitorias, ao
longo de todo o território nacional Quando esse
bem chegasse a Fortaleza e fosse vendido para
outro Mumcípio do Estado do Ceará, então haveria um imposto sobre o valor adicionado nesta
transação que seria cobrado pelo Estado. Quando, finalmente, fosse vendido a retalho, até em
grosso, dentro de um mesmo Município, seria
cobrado também sobre o valor adicionado pelo
a essa confusão sobre se temos um imposto pelo
princípio da origem ou pelo pnncípio do destino.
Advogo também que devemos estudar melhor
o problema dos impostos que incidem sobre o
fator de produção. Hoje há uma séne de impostos
sobre o uso da mão-de-obra, enquanto Isenções
premiam o uso do capital Num país como o
Brasil, com uma alta taxa de desemprego, é preciso que se alivie um pouco o custo sobre o uso
da mão-de-obra, em termos de impostos. Por
exemplo, salário-educação poderia ser extinto.
Não vejo muito sentido em um trabalhador ter
descontada em sua folha de pagamento, numa
indústria, uma participação para o INCRA; apesar
de poder ser muito justo, muito recomendável,
até, em termos sociais, em termos econômicos
não tem muito sentido. Na minha opinião, é preciso que se estude também, essa tributação sobre
o uso do fator de produção.
Em termos de gastos públicos, ou seja, o outro
lado da moeda, quando se faz uma reforma fiscal,
no meu entender, deveríamos, em princípio, segUirduas linhas de raciocínio: primeiro, que houvesse a regionalização do Orçamento da União.
Com isso estaríamos melhorando aquela má alocação de recursos que hoje existe no Sistema
Fiscal brasileiro. Naturalmente, teríamos de pensar num sistema em que os recursos fossem diretamente proporcionais à população e inversamente proporcionais à renda per capita. Segundo, que realmente os gastos tributários, ou seja,
todos aqueles mcentivos que estão embutidos no
Sistema Fiscal brasileiro, fossem explicitados, vistoriados, contabilizados. Esse realmente sena um
ponto importante para que a Nação brasileira tivesse bem claro quem está recebendo qual beneficio. Infelizmente, hoje não temos conhecimento
de quem recebe o quê. Em termos de gastos,
o princípio básico, além desse outro, seria o do
extravasamento da fronteira. Darei um exemplo:
não tem sentido, vamos supor, a Universidade

Estadual de Goiânia ser sustentada por Goiás,
se esta universidade presta beneficios não só à
população de Goiás, mas à dos Estados circunvizinhos. Estamos, então, onerando a população
desse Estado para que o benefício extravase essa
fronteira. Toda vez, então, que o benefícro transbordar uma fronteira, ele deve ser ofertado pelo
poder imediatamente superior. Nesse sentido, minha opinião é que gastos com segurança, saúde,
justiça, educação - secundária e superior - deveriam ficar a cargo da União; somente a educação primária ficaria a cargo do Estado e dos Municípios. Todos os gastos obedeceriam a este princípio: toda vez que os benefícios extravasassem a
fronteira, sua oferta deveria ser de competência
da esfera de governo lmediatamente superior.
V Ex" hão de dizer que a proposta é utópica;
porém, em termos de lógica e de justiça social,
acredito que estaremos chegando muito perto
do ideal. Não sei quem perderia, quem ganharia.
Realmente não foi possível fazer a simulação particularmente, não gosto de simulações que
sempre estão embutidas na conjuntura atual, como bem lembrou o Constituinte Osmundo Rebouças. Mas é preciso, pelo menos agora, quando
vamos gozar do privilégio de ter uma nova Carta
Magna, que se estabeleçam na Constituição pnncípios que não tragam injustiça social e que não
distorçam tanto as alocações de recursos que
hoje presenciamos
Basicamente é esta a minha proposição. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Constituinte Osmundo Rebouças.
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS- Nos convites para exposições a esta Subcomissão, tivemos a preocupação de dar representatIvidade não só a categorias profissionais e
entidades. Em nível regional, temos ouvido e vamos continuar - representates das Regiões
Sul e Sudeste - creio que a Região Centro-Oeste
não está na lista. A União não propôs nomes,
mas já os há. O Dr. Pedro Jorge representa economistas do Nordeste, e, sendo o chefe do Departamento de Estudos Econômicos do Banco do Nordeste, o órgão mais tradicional, desde a criação
do banco, tem gerado centenas de milhares de
pesquisas e estudos sobre a Região Nordeste nos
vários setores de atividade. Por ISSO foi convidado
para participar dos nossos debates Como o Banco do Nordeste é o órgão gestor do caixa do
Fundo de Investimento do Nordeste - e preocupa-nos, agora, como mudar, como aperfeiçoar
não só o Finor, como o Finam e o Fiset - nossa
pergunta é a seguinte: Dr. Pedro Jorge, como
estudioso e componente de um órgão federal regional, como vê V. S' algumas propostas que estão chegando a esta Subcomissão - não sabemos como serão encaradas - quanto a mudança
dos incentivos fiscais? Há, por exemplo, uma sugestão de que os incentivos fiscais devem entrar
nos orçamentos dos gastos tributários, para constituir recursos que o Governo Federal vai aplicar
em setores de atividades e regiões, não mais abatendo dos impostos, e deixando com o contribuinte, pessoa jurídica, a propriedade daquele dinheiro que era público.
Hoje,uma empresa abate do Imposto de Renda,
fica como proprietária daquele abatimento, e apli-
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ca o dinheiro num investimento no Nordeste, ou
na Amazônia, no turismo, no reflorestamento ou
na pesca. O contribuinte, pessoa jurídica, fica proprietário do imposto federal, do Imposto de Renda. É evidente que se verifica a pnvatização do
dinheiro previsto para ser público. Esses gastos
tnbutários, não só do Fínor, Finam, Fiset, como,
também, subsídios a diversos tipos de atividades
e produtos, hoje se estima que representam mais
de 40% da receita federal. Há propostas de se
mudar o sistema de incentivos por um orçamento
de gastos tributários anexo ao Orçamento Fiscal
da União. Isso seria melhor do que a atual situação, em que o contribuinte fica dono do dinheiro que era público?
Verificamos todo tipo de vícios que isto pode
gerar. Acontece, por exemplo, uma empresa do
Sul do País abater o imposto de renda, fundar
outra empresa, digamos, na Amazônia, e ali ela
ter, muitas vezes, comportamentos típicos de apenas se apropriar do dinheiro público. Pergunto
se a proposta de deixar que o Governo aplique
o dinheiro, que é dele na região, na empresa ou
na mesma atividade, em vez de tomá-Ia propriedade de empresários de outras áreas, não seria
melhor do que o atual sistema? Este é um assunto
muito controvertido. É bom que se ouça a opinião
das pessoas que estudam o problema, especialmente a do Banco do Nordeste, que tem experiência em gerir este tipo de incentivos há décadas. Não seria melhor deixar transparecer a despesa do Governo, arrecadar todo o Imposto de
Renda, e o próprio Govemo usar o dinheiro para
promover a atividade na mesma região? Este procedimento não seria mais justo, muito mais defensável e menos concentrador de renda? Hoje, sabemos que o sistema dos incentivos coloca grande
soma de dinheiro público em mãos de empresas
particulares. Sobre este assunto deveríamos ouvir
opiniões, para que a Subcomissão faça um julgamento posterior.
O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Em acréscimo à colocação do Deputado Osmundo Rebouças, pergunto ao Professor Pedro
Jorge se ele teria alguns dados estatísticos que
pudessem evidenciar e quantificar estes incentivos de que tanto se fala. Como o próprio Professor afirmou na sua palestra, hoje existe uma forte
carga contrária, uma resistência muito grande a
esses incentivos regionais. Gostaria que fosse
aclarado, a nível desta Subcomissão, o que hoje
representam estes incentivos regionais dentro do
bolo dos incentivos gerais e de todos estes subsídios concedidos pela União para diversos setores
e atividades, a fim de que possamos fazer um
juízo desta questão conforme a exposição que
o Constituinte Osmundo Rebouças fez,no sentido
de que isso pudesse ser mais transparente e, efetivamente, receber um controle maior por parte
do Congresso Nacional.
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS - Complementando, existe uma proposta
de que o orçamento para o gasto de incentivos
passa ser entregue diretamente aos governos estaduais de uma região, em vez de um órgão
regional, como a Sudene, promover a distribuição
dos recursos. Seria melhor descentralizar estes
incentivos, mandá-los logo para os govemos estaduais, e cada um, por sua vez, selecionar os projetos e aplicá-los no seu orçamento.
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SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sua
idéia é no sentido de, em vez de o finor ficar
com as empresas, o capital Ir para os Estados,
que aplicariam determinado percentual na infraestrutura econômica e outro tanto em incentivos
ou créditos financeiros?
O SR. PEDRO JORGE VIANA - Como disse
o Prof Carlos Alberto Longo, as perguntas do
Deputado Osmundo Rebouças são sempre dificeis de ser respondidas. Tentarei fazê-lo de duas
maneiras: uma como economista e outra como
nordestino Como economista, acho que, se a
União abdicar do direito a 50% do Imposto de
Renda, para deixá-los em propriedade da pessoa
jurídica, obviamente isto leva a uma excessiva
concentração de renda. Sou um crítico deste tipo
de incentivo. É um erro histórico da Sudene deixar
que esses recursos sejam alocados ao bel-prazer
do investidor, ou seja, que a Sudene não tenha
9 poder de direcionar a alocação desses recursos.
E um erro que se cometeu e que se vem cometendo. São pontos diversos, em termos de justiça
social, e de eqüidade. Concordo plenamente com
o Deputado Osmundo Rebouças em que talvez
fosse mais interessante que a União ficasse com
esses recursos e os alocasse diretamente nas regiões pobres. Esta é, inclusive, uma proposta da
Comissão, que pretende acabar com o Físete,
juntar, finam e Fmor em um fundo regional. Como nordestino, temo que, na hora de qualquer
aperto de caixa, estes recursos não fluam para
a região. E o Deputado Osmundo Rebouças sabe
- tenho certeza - que, durante os quatro planosdiretores da Sudene, de 1962 a 1973, dos recursos orçados e aprovados pelo Congresso Nacional, apenas 50% foram efetivamente para a região. Defender que se acabe com os incentivos,
como hoje são, para que passem a constituir um
fundo único, a ser gerido pela União, pode acarretar este problema. Sinto-me dividido entre o
economista e o nordestino. Concordo em que
o sistema atual é injusto, concentrador de rendas,
mas temo que a modíficação proposta venha a
prejudicar a região. O Banco do Nordeste - foi
distribuído um livroentre V.Ex'"- fez uma avaliação do Finor. E foi a partir das sugestões apresentadas pelo Banco do Nordeste e a Sudene que
foram editados os decretos de novembro do ano
passado, melhorando os incentivos fiscais na Região Nordeste É lógico que alguma coisa precisa
ser feita. Por exemplo, na minha opinião, não tem
sentido que uma empresa que receba incentivos
para aplicações fique todo o ano, ou periodicamente, indo ao Finor buscar recursos. O Fínor
também foi criado para ser instrumento de mercado de capital, de forma que estas empresas
criadas pudessem, depois, ir ao mercado de capitais e as suas ampliações financiadas fossem por
vendas de ações. Hoje o que se verifica é que
todas as vezes que as empresas pretendem fazer
alguma ampliação, necessitam ir uma, duas, três,
quatro ou mais vezes receber novamente recursos
do finor. Particularmente, sou contra, e proponho
que a ampliação não goze mais deste beneficio.
Infelizmente o decreto-lei que modificou esta situação apenas reduziu para 40% a participação
do Finor no valor destas ampliações. A proposta
que fizemos no Etene era simplesmente de que
a ampliação não deveria mais ter incentivos do
Finor. Enfim, quero dizer que o sistema atual pode
ser bastante melhorado. Esperamos que, com a

obrigatoriedade de as empresas apresentarem,
todos os anos, relatórios à Sudene e ao Banco
do Nordeste sobre a sua situação, de forma que
estas duas entidades possam periodicamente fazer avaliações, será de bastante valia para o aperfeiçoamento do sistema
Saiu também do Banco do Nordeste e da Sudene a proposta de que os incentivos agropecuários
- onde se verifica as maiores distorções - agora
passassem a debêntures e não fossem mais incentivos É possível melhorar muito estes incentivos, tornar explícitos todos os seus beneficios
sociais, mas, hoje, tenho dúvidas sobre se seria
benéfico para a região simplesmente acabar com
este sistema para montar um fundo regional. Discuto também o fato de se usarem argumentos
falaciosos para acabar com os incentivos. Por
exemplo, dizer que os recursos é que têm má
alocação é coisa séria, com a qual não concordo.
Nesse estudo que elaboramos, verificamos que
apenas em tomo de 10%, em termos do valor
dos incentivos aprovados, não foram aplicados,
e isso, estatisticamente, num programa de envergadura desse tipo, é bastante aceitável.
Dizer que o Imposto de Renda abdica de 50%
para serem aplicados no Nordeste também não
é verdade, porque os dados oficiais demonstram
que as opções para o Finor representaram, em
1984, apenas 5,6% do Imposto de Renda de pessoa jurídica. De forma que tentar acabar o sistema
com esses argumentos não é correto. O raciocínio
que o Deputado Osmundo Rebouças utilizou é
perfeitamente claro e justificável; porém não se
devem usar argumentos falaciosos. Torna-se
constrangedor para mim levantar problemas desse tipo.
Respondendo à pergunta, acho que é dífícíl,
realmente, porque não temos experiência histórica válida. Como falei, dos recursos para o Nordeste, aprovados pelo Congresso, foram alocados
apenas 50%, e fica difícil dizer se seria melhor
para a região. Respondendo à pergunta do Sr.
Relator, não tenho dados sobre todos os incentivos. Porém, se verificarmos o incentivo dado ao
trigo, por exemplo, dados oficiais demonstram
que, para cada tonelada produzida no Brasil, o
incentivo é de cento e quarenta dólares Se medirmos a diferença entre o consumo da Região Sudeste e o da Região Nordeste - somente essa
diferença de consumo, aí eu embutiria o subsídio
dado à população do Sudeste - em subsídio,
no ano de 1985, estava em torno de um bilhão
e cem milhões de cruzados, e o Finor, naquele
ano, foi de um bilhão e meio. Então, somente
o incentivo dado ao trigo para o Sudeste era quase
igual ao incentivo do Finor. Infelizmente, os dados
publicados não permitem que tenhamos uma
idéia clara do total de incentivos concedidos ao
toga - o preço mínimo - ao petróleo, ao açúcar,
porque os dados publicados no orçamento monetário dava apenas o total dos gastos, mas não
quanto era o mcentlvo embutido. De forma que,
Infelizmente, não posso responder a essa pergunta.
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS - Só para complementar. Estou transmitindo idéias que chegam à Subcomissão; às vezes
não são minhas. Os argumentos não são meus.
Exponho-os para debate, porque a Subcomissão
dará um parecer sobre essas propostas. Realmente, em matéria de volume de recursos, só o subsí-
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dio dado ao trigo, no ano passado, foi de vinte
e três bilhões de cruzados. Este é um volume
de recursos que a região realmente não recebe,
embora esteja publicado É muito menos do que
se pensa. Tanto que todas as despesas jogadas
no Nordeste não passam de 12% do total do
orçamento federal, segundo cálculo da Fundação
Getúlio Vargas. Estou falando sobre os argumentos chegados aqui, como julgá-los e mudar para
melhor o sistema.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Até porque essa versão de os Estados das regiões Norte
e Nordeste fazerem investimentos em infra-estrutura e investimentos financeiros diretamente,
pode deixar na região por muito mais tempo os
recursos. Hoje, quando se fala em seis bilhões
para o Nordeste, cinco bilhões e novecentos voltam para São Paulo, porque todo o dinheiro do
País morre em São Paulo, ou nasce e vive em
São Paulo. Quando ele vai para o Nordeste, compra equipamentos, feitos em São Paulo, compra
matéria-prima, de São Paulo. Então, o dinheiro
somente dá um passeio muito rápido pelo Nordeste e às vezes vai só escrituralmente.
Essa tese de descentralizar e deixar que cada
Estado faça com os 35% do Imposto de Renda,
que é muito dinheiro, um fundo e que cada Estado
o administre, com uma legislação bem definida,
é uma proposta que chegou há pouco tempo
na Subcomissão e que está percisando ser bem
debatida. Trinta e cinco por cento do Imposto
de Renda, no ano passado, parece que foram
vinte e um tnlhões de cruzeiros, ou vinte e um
bilhões de cruzados, que cada Estado podia investir na sua infra-estrutura econômica. Hoje, todos
os que precisaram investir, recorreram ao BNDES, ao BNH, ao Banco do Nordeste, ao Banco
do Brasil e a empréstimos externos.
Com a palavra o Sr. Consbtuinte Virgílio Guimarães.
O SR. CONSTITUINTE VIRGÍUO GUIMARÃEs
- Em primeiro lugar, quero me justificar, porque
não pude assistir à palestra do Prof. Carlos Alberto
Longo. Estava participando da reunião de outra
Subcomissão, a de Partidos Políticos, mas desejo
referir-me às proposições do Prof. Pedro Jorge
Viana. A sugestão de S. S' foi no sentido de se
simplificar o sistema tributário brasileiro e trazer
maior justiça fiscal, mas me pareceu que a proposta não consegue alcançar esse objetivo, porque o sistema é bastante confuso, inclusive porque alguns impostos misturam-se nas várias esferas de governo No caso do Imposto Sobre Circulação, seria um problema terrível verificar em qual
esfera, municipal, estadual ou federal, ficaria, de
acordo com a circulação da mercadoria; se no
próprio município, ou no Estado. Em vários impostos existe essa mistura, que me parece bastante difícil, e não se atacou o problema principal,
que é o da profunda injustiça que perpassa todo
o Sistema Fiscal brasileiro.
Deveríamos, nesta Subcomissão, ser bastante
claros com relação a isso. O Imposto de Renda
é para recair pesado em cima do capital; é para
cnar o imposto sobre herança, o imposto sobre
a propriedade. A Constituinte deve ter isso como
objetivo central, e trazer como proposta explícita
para dar clareza a essa questão. Fazer o setor
latifundiário pagar imposto, coisa que não acontece; obrigar o especulador financeiro á pagar
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imposto; cnar o imposto sobre a valorização patrimonial, para que aquilo que é investido e resulta
na valorização de patrimônio seja fortemente taxado. Parece-me que essa sugestão não cumpriu
esse objetivo. Não entendi bem a palestra, mas
deveríamos entrar aqui numa discussão mais clara sobre isso: reverter o sistema tributário brasileiro, que é muito conservador. Costumamos tratar do sistema tributário como se fôssemos cirurgiões plásticos desse sistema brasileiro, que é profundamente injusto. Concluo analisando o problema dos incentivos fiscais e os descontos do Imposto de Renda. Este é outro tipo de injustiça
flagrante, porque obriga a uma série de descontos
da pessoa física. Por exemplo, uma pessoa com
um alto salário, que se encontra na faixa de 30%
de alíquota, se ela coloca um filho numa escola
particular de luxo, isso é deduzido do Imposto
de Renda. Ela está tendo uma bolsa de estudo
indireta para uma escola de luxo, enquanto outra
pessoa está deixando de ter escola pública gratuita, porque aquilo foi deduzido do Imposto de
Renda dessa pessoa de alto rendimento. É um
absurdo. Talvez se substitua a íneficrêncía da máquina fiscalizadora por esse tipo de artifício altamente injusto.
O mesmo acontece com os incentivos fiscais.
Seria o caso de se beneficiar regiões, como o
Nordeste, através das dotações orçamentárias pesadas, mas que fossem fiscalizadas pelo público,
seja a fundo perdido, ou uma doação, mas que
seja uma deliberação do povo, através dos seus
representantes, e não a manutenção do incentivo
fiscal.
A visão de V.S', de economista, de nordestino,
poderia se encontrar nesse horizonte: o Nordeste
não ficaria prejudicado por abrir mão disso. Aliás,
não sei se ele se beneficia tanto com os incentivos
feitos. Poderia se beneficiar, caso os Impostos
fossem recolhidos e aplicados de forma determinada, para combater, realmente, os desequilíbrios
regionais que no Brasil são flagrantes, pesados.
Chamo a atenção de todos no sentido de sermos mais ousados nesta Subcomissão. Talvez,
o Prof. Pedro Jorge não tenha sido tão ousado
nesse aspecto, como talvez fosse necessário, na
reformulação do sistema fiscal de que o Brasil
precisa.
O SR. PEDRO JORGE VIANA - Fico surpreso
com a afirmativa do nobre Constituinte de que
não fui ousado. Modéstia à parte, acho que a
minha proposta é das mais ousadas que estão
por aí. Mas gostaria de me reportar a alguns pontos que S. Ex' levantou: primeiro, a mistura de
várias esferas. Não concordo em que haja mistura
de esferas. Na hora em que a mercadoria é vendida, e é extraída a nota fiscal, obviamente coloca-se
o endereço do comprador, o Estado, o MunicípIO.
Imediatamente sabe-se se a alíquota vai para a
União, para o Estado ou para o Município. Isso
não teria problema algum. Como se trata de valor
adicionado, em que se teria o crédito do imposto
pago anteriormente, o problema da sonegação
também esataria minimizado. De forma que não
concordo em que haja mistura de esferas governamentais. Isso ficaria bastante claro.
Segundo, o nobre Constituinte afirmou que o
nosso sistema hoje é profundamente injusto. Eu
comecei minha palestra chamando a atenção sobre este ponto: primeiro, em termos tributários,
porque a base tributária é toda centrada em ím-

postos mdiretos; segundo, porque o Imposto de
Renda não é progressivo; ele é, inclusive, regressivo.Minha proposta é no sentido de que ele passe
a ser realmente um imposto progressivo, taxando
os ganhos de capital na tabela progressiva, conforme foi sugendo pelo Prof. Carlos Alberto Longo. O outro ponto é sobre o problema das dotações orçamentárias. Também na minha proposta,
em termos de gastos, os princípios por mim levantados sugerem que exista a regionalização do Orçamento da Umão. Obviamente, ha hora em que
se fizer essa regionalização deve-se estabelecer
exatamente quais as proporções de gastos no
Nordeste, no Norte ou no Sudeste Isso estaria
sendo atendido. Uma outra questão é saber como
sena o benefício, se a União tivesse gasto realmente os recursos dados diretamente ao Finor.
Dos recursos aprovados pelo Congresso Nacional
para serem alocados pela Sudene apenas 50%,
segundo dados oficiais, o foram realmente Histoncamente, fica difícil, diante dessa evidência, justificar-se uma mudança nos incentivos. Mas não
argumentei a favor da continuidade do Fmor; apenas mostrei os problemas. Tentei fazer ver o que
deveríamos pesar, mas não afirmei aqui que eu
era a favor da manutenção do Finor. Tenho receio
de que essa mudança traga prejuízos para a região.
Acredito que tenha respondido às inquietações
dos nobres Constituintes
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o nobre Constituinte Fernando Bezerra
Coelho.
O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Apelo ao Prof. Pedro Jorge, já que ele nos
trouxe uma contribuição tão valiosa, com relação
à reformulação do atual sistema tributário. Seria
interessante, para permitir um melhor estudo por
parte desta Subcomissão, que o Etene e o Banco
do Nordeste fizessem algumas simulações ou estudos, de como seria a repercussão disso a nível
das várias esferas de Governo - estadual, municipal e federal - e, também, a repercussão em
termos de distribuição regional dos recursos públicos disponíveis.

o SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Não
havendo outros Constituintes inscritos para usar
da palavra, agradeço aos Profs. Carlos Alberto
Longo e Pedro Jorge Viana a colaboração que
deram à Subcomissão e à Comissão do Sistema
Tributário, e acentuo o acerto do Plenário desta
Subcomissão ao convidar dois ilustres brasileiros
para com seu saber contribuírem para nossos
trabalhos.
Informo aos Srs. Constituintes que hoje, às dezessete horas, teremos uma reunião com os Secretários de Fazenda dos Estados, dos Municípios
e das Capitais e com os representantes da Associação dos Funcionários Fiscais Federais e dos
Estados. Essa reunião será no Plenário da Subcomissão do Sistema Tributário, onde participamos
das reuniões conjuntas.
Muito obrigado. Está encerrada a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da Subcomissão de Tributos, Participação
e Distribuição das Receitas.
Convido os Secretários de Fazenda, os seus
representantes, bem como os representantes da
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Unafisco e da Fafite, a ocuparem as cadeiras do
plenário, para que possamos dar mício à reunião.
Registramos a presença do Dr. Ozias Monteiro
Rodrigues, Secretário da Fazenda do Estado do
Amazonas e representante, por escolha dos seus
pares, dos Secretários da Fazenda das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste; do Secretário de
Finanças do Mumcípio de Fortaleza, Dalton Rosado; do Secretáno da Fazenda de Sergipe, André
Mesquita Medeiros; do Secretário da Fazenda do
Acre, Erasmo Garanhão; do Secretário da Fazenda de GOiás, Nilson Teixeira; do Secretário da
Fazenda do Estado de Minas Gerais, aqui representado pelo Sr. Laerte Ramos; do Secretário da
Fazenda do Distnto Federal, Marco Aurélio Martins Araújo, e do Secretário da Fazenda de Pernambuco, Flávio Tavares de LIra Está presente,
também representando a Unafisco, o Dr. Walmir
José de Resende. Quanto à Fafite, seu representante é o Dr. César CasseI.
Em função da quantidade de pessoas que temos no plenário e da exiguidade do tempo, uma
vez que, além das exposições, teremos, também,
debates - e as indagações poderão ser feitas
por todos os presentes - a Mesa resolveu que
falarão, como expositores, o Dr. Ozias Monteiro
Rodrigues, como representante dos Secretários
da Fazenda das regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, e um representante dos Secretários do Sul
e Sudeste.
Está presente também o Presidente da Fafite,
Dr. José MIhtãoCosta.
Concedo a palavra ao Secretário da Fazenda
do Estado do Amazonas, Dr. Ozias Monteiro Rodrigues, a quem convido para compor a Mesa.
O SR. OZIAS MONTEIRO RODRIGUES -

Exmx Sr. Presidente da Subcomissão de Tributos,
Participação e Distribuição das Receitas, Constituinte Benito Gama, Exrn" Sr. Vice-Presidente,
Constituinte Mussa Demes, Exrn" Sr. Relator,
Constituinte Fernando Coelho, demais Srs Constituintes, Srs. Secretários de Fazenda e Finanças
dos estados, Srs. Secretários de Finanças dos municípios. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a honra e o privilégio do convite feito por
esta Subcomissão para que os Secretários de Fazenda dos estados e municípios participassem
da discussão de assunto tão importante, a reforma
do sistema tributário brasileiro, a ser incluído em
um dos capítulos da nova Carta constitucional,
cujo processo de elaboração a Assembléia NaCIOnal Constituinte já está começando.
Naturalmente, os Srs. Constituintes já tiveram
a oportunidade de ouvir grandes tributaristas, especialistas renomados de diversos segmentos,
que estudam e acompanham em profundidade
a evolução do sistema tributário no Brasil. Hoje,
Inclusive, tive o privilégio de ouvir duas exposições, brilhantes pela forma e conteúdo com que
foram apresentadas, tanto nos aspectos teóricos
como, principalmente, filosóficos,sobre o sistema
tributário, contendo uma série de informações valiosíssimas não só para os Constituintes, como
para todos os demais presentes.
Neste momento, não me proponho a fazer uma
exposição teórica, tampouco totalmente filosófica. Pretendo, ao contrário, referir alguns problemas de-ordem prática, de forma a mostrar como
os administradores tributários poderiam arrecadar os impostos de competência dos estados e
aplicá-los de acordo com a legislação tributária
do País. Nosso enfoque se dirigirá mais pelo as-
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pecto prático, do que propriamente pelos aspectos de conceituação teórica.
Tenho, neste momento, uma responsabilidade
muito maior, porque fui designado representante
dos colegas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Reunidos em Manaus, nos dias 24 e 25 do corrente mês, tivemos a oportunidade de discutir os
aspectos globaiS, as idéias a respeito desse assunto tão importante que nos envolve a todos. Na
verdade, tomamos por base para toda a discussão
que se fez sobre o assunto um dos vários estudos
e idéias que circulam hoje em todos os Estados
da Federação FIXamo-nos em um trabalho feito
pela equipe do IPEA, coordenada pelo Dr. Fernando Resende, por ser sua proposta a mais completa
e abrangente e a que realmente traz muitos aspectos inovadores e simplificadores, contemplando
quase todos os aspectos que têm sido objeto de
drscusséo e de proposta durante esses últimos
dez anos em que vem sendo discutida a reforma
tributária. Gostaria até de destacar a oportunidade
desse trabalho, pelo que representa, em termos
de amplItude e de captação de quase tudo ou
da maior parte do que se discute em todos os
Estados da Federação, em todas as regiões do
Brasil. Quero parabenizar aquele grupo de trabalho. Foi um esforço que redundou em algo lógico,
técnico e coerente.
Mas, mesmo nesse trabalho que nós, os Secretários de Fazenda do Norte e do Nordeste, começamos a examinar, achamos que existem alguns
pontos que merecem algumas reflexões. Neste
sentido, resolvemos fazer algumas propostas de
alteração nesse documento básico E aqui, pois,
vamos tentar interpretar aquilo que foi discutido
na reunião dos dias 24 e 25, em Manaus, pelos
companheiros do Norte, do Nordeste e do CentroOeste.
Evidentemente, o assunto é amplo, complexo,
mas, partindo do documento básico, propomos
algumas alterações que julgamos importantes como contribuição ao aperfeiçoamento do estudo.
Acredito que, a partir dessas alterações, vamos
oferecer uma outra proposta, já modificada, que
está aqui por escrito e na qual se procurou sempre
manter a idéia do conjunto. Isto é, mexeu-se aqui
e ali, para que houvesse compensações e não
ocorressem maiores perdas, ou previsões de perdas, para essa ou para aquela região. Embora
o assunto seja complexo, creio que dá para entender nossas preocupações e as sugestões que fizemos em relação ao documento.
Mesmo sem a preocupação com aspectos teóricos e filosóficos, baseamos nossas discussões
e as alterações propostas em princípios básicos,
que são filosóficos, mas são reais.
O primeiro princípio que levamos em conta
é o de que o sistema tributário brasileiro deve
apresentar maior eqüidade, tendo como conseqüência uma mais justa distribuição de rendas
públicas entre União, Estados e municípios. Na
verdade, hoje é patente, é evidente, é indiscutível
o fato de que o sistema se mostra altamente concentrador de rendas em benefício da União, deixando os Estados e municípios em situação verdadeiramente difícil,em termos de cumprimento
das funções de governo sob sua responsabilidade
Diante da situação em que se vive hoje, achamos,
portanto, que uma reforma no sistema tributário
brasileiro tem de levar em conta a necessidade
de maior eqüidade, maior justiça na distribuição

das rendas públicas geradas no território nacional,
entre União, estados e mumcípios.
Outro princípio que adotamos como premissa
básica é o de que, com essa desconcentração
de renda da União em favor dos Estados e municípios, deverá haver um aumento de receita para
estes, beneficiando mais fortemente as regiões
menos desenvolvidas.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Permita-me interrompê-lo, Sr. Secretário Ozias Rodrigues, para dizer que se encontra no plenário, honrando-nos com sua presença, o Relator da Comissão de Sistematização, Constituinte Bernardo Cabral. (Palmas.)
O SR. OZIASMONTEIRO RODRIGUES- Então, como eu dizia, a preocupação fundamental
é de que haja um aumento das receitas dos Estados e municípios, beneficiando mais fortemente
as áreas mais carentes da Federação. Desejaria
aduzir, a propósito, que a culpa da destqualdade
regional de rendas públicas hoje existente no País
não cabe aos Estados mais desenvolvidos, mas
à nossa dimensão continental, à circunstância de
a distriburção e o desenvolvimento não terem
ocorndo homogeneamente. Assim, as regiões dotadas de maior quantidade de fatores produtivos,
de maiores dotações de capital investido, aceleraram seu crescimento, enquanto as outras o que era natural - permaneciam em situação
de menor desenvolvimento. E esta situação se
agrava, a cada dia que passa, apesar das medidas
ou das políticas Implementadas pelo governo da
União no sentido de atenuar essa dlsrqualdade
de renda.
Esta é, pois, a oportunidade, agora que se discute a reformulação do sistema tributário, para,
se não corrigir essa distorção, que é dífícrl, quase
impossível, pelo menos atenuar-se a tal desigualdade de renda. Esta foi,portanto, uma das premissas básicas da discussão dos Secretários de Fazenda das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Outra premissa básica - e muitas delas, quase
todas, coincidem com aquelas consideradas pelo
grupo do IPEA- é a necessidade de se propiciar
aos Estados e municípios maior autonomia fiscal,
a fim de que, definida a fatia de recursos que
lhes serão disponíveis eles tenham pelo menos,
com suas comunidades, a livre iniciativa de escolher suas prioridades para atender às suas populações. Até hoje, não há essa autonomia.
Também reivindicamos um pouco mais de autonomia tributária, no que tange à discriminação
das competências para os Estados.
Seguindo estas premissas básicas, os Secretários de Fazenda do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste, tendo em vista a proposta feita pela
equipe do IPEA, achamos válida - e a incluímos
em nossa proposta - a estrutura tributária, com
as alterações que vamos, logo a seguir, especificar, dando à União a competência tributária para
os impostos sobre importações e exportações,
sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
Imposto sobre Patrimônio Líquido, Imposto sobre
Sucessão e Doação, Imposto sobre Produtos Industrializados - aqui há uma modificação que
vamos, logo a seguir, justificar - e Imposto sobre
Operações Fmanceiras. Aos Estados caberiam os
seguintes impostos: Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis, que já existe; Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural; Imposto sobre a
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Propriedade de Veículos Automotores e Imposto
sobre o Valor Adicionado, que hoje substitui o
ICM, na verdade, com uma amplitude de base
maior, muito mais interessante para os Estados
No caso dos municípios, a competência se definina para dois impostos: Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, que contmua, e Imposto
sobre Vendas a Varejo de Combustíveis
Achamos interessante esta formulação, para facilitar a administração tributária dos municípios
Para nós é importante essa estrutura, porque não
cria encargos novos para a administração tributária no Brasil, Os formula dores da proposta tiveram esse cuidado. É claro que haveria uma profunda alteração nos custos da administração tributária dos Estados. Mas, da forma como estamos sugenndo, as emendas têm o objetivo de
manter a estrutura de administração tributária no
Brasil sem nenhuma ou quase nenhuma adaptação, mantendo os mesmos custos, com benefícios maiores, em termos de rendimento, de recursos arrecadados.
A primeira alteração que estamos propondo
é que o Imposto sobre Produtos Industnalizados
permaneça tal qual existe atualmente. A comissão
do IPEApropõe que este imposto se restrinja apenas a fumo, bebidas e veículos, sob a alegação
de que realmente haveria uma redução de custos.
Quanto ao aspecto dos custos, não haverá redução, porque a Receita Federal mantém uma estrutura funcionando perfeitamente, sem precisar
contratar ou demitir pessoa\. Já existe uma estrutura de custo e um sistema bem montado. É
claro que os aperfeiçoamentos são constantes
no dia-a-dia da administração tributária. Haverá
também um resultado melhor, em termos de receita tributária para a União
Estamos, também, rmnto preocupados com o
déficit público da União. Não é retirando alguma
coisa que o problema estará resolvido É claro
que isso é pouco. A alteração proposta prevê uma
compensação no sistema estadual, para manter
o equilíbrio das sugestões que estamos fazendo.
Uma outra questão é o sistema de partilha proposto tanto pela comissão do IPEA como por
nós, e que beneficia mais os Estados menos desenvolvidos, com base no critério de redistribuição de renda aos Estados e municípios. Os Estados menos desenvolvidos tenam maior ganho
sem, no entanto, prejudicar os mais desenvolvidos. A participação maior seria, na alteração que
estamos propondo, no imposto estadual. Acredito
que essa alteração seja aceita, porque apresenta
algumas vantagens, sem tocar na estrutura fundamentaI hoje implantada na Receita Federal, sem
afetar a receita dos Estados. Pelo contrário, aumentana a possibilidade de obtenção de receita
no Fundo de Partícipação, a qual, realmente, seria
muito maior, dada a abrangência de todos os
impostos de competência da União.
Outro problema é que há toda uma discussão
quanto a se a Constituição apenas fixará diretrizes
ou se irá detalhar todos os aspectos. No caso,
os Estados do Norte e do Nordeste, representados
pelos seus Secretários de Fazenda, bem como
as autoridades municipais, esperam que, quanto
à receita dos Estados e municípios, haja o necessário detalhamento na Constíturçáo, para que não
haja problema posterior quando de sua fixação
em leis complementares. A proposta é, pois, para
que se inclua, no texto constitucional, o percentual
da partilha dos recursos dos impostos federais
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que constituirão receita dos Estados e dos municípios
Propomos igualmente uma alteração na proposta da comissão do IPEA. Nela se propõe a
criação de um Fundo de Equalização e de um
Fundo de Desenvolvimento SOCIal. No caso, um
percentual de 9% se destinaria aos estados, para
formulação do Fundo de Equalização, ou Fundo
de Participação dos Estados, que o substituiria;
um percentual de 10% para os Municípios e 5%
para o Fundo de Desenvolvimento Social. A experiência atual tem mostrado à União e aos estados
o que significa a criação de fundos. A situação
vigente é muito clara. HOJe, há cerca de oito Fundos a transferir recursos para os estados e municípios. Sua administração é extremamente onerosa, tanto para os estados, como para os municípios, dada a complexidade que envolve a aplicação desses recursos. Com base nessa experiência,
estamos propondo que haja apenas um Fundo
a transferir recursos para os estados e rnurucípíos,
Seriam, por conseguinte, eliminados os demais
fundos de participação.
O sistema de redistribuição de renda através
de fundos federais passa por diversos males. Não
funciona, e não resolveu o problema das regiões
menos desenvolvidas, precisamente porque as
partilhas dos tributos federais foram feitas a partir
de critérios índívíduars para cada fundo. Desta
forma, observa-se que apenas o Fundo de Participação dos Estados tinha embutido o caráter redistributivo de renda. Isto é, beneficiava mais as regiões menos desenvolvidas. Os demais não tinham essa caracteristica. Se juntássemos todos
os fundos em um só, iríamos ver que se diluía
inteiramente a característica de redistribuição de
renda entre os estados menos desenvolvidos,
não se atingindo o fim colimado, ou seja, a atenuação das desigualdades regionais. Por isso, a proposta centraliza em um só fundo, com critérios,
se não definidos, pelo menos indicados na própria
Constituição, para evitar maiores discussões na
formulação de leis complementares. Em função
dessa junção, dessa união dos Fundos dos Estados e Municípios, propomos que sua particlpaçáo,
agora, seja da ordem de 45%. Sei que esse percentual foi objeto de muita discussão. Uns achavam muito e outros, pouco. Justifica-se, contudo,
porque, em distribuição desse tipo, baseada em
critérios redistributivos, todos os estados e municípios participantes certamente acabariam beneficiando-se. Estaríamos fazendo uma tentativa de
atenuar as desigualdades de renda pública existentes entre as unidades menos desenvolvidas e
as mais desenvolvidas da Federação.
Então, esta é a proposta: que, de todos os impostos federais, 45% constituam receita dos estados e municípios, sendo 22% para os estados
e 23% para os municípios. A diferença de 1%
se justifica pelo fato de, na atual sistemática de
distribuição, o Fundo de Participação do Estado
ser constituído de 14%, com mais 2% do Fundo
Especial, que lhes pertence, o que dá um total
de 16%. Os munícípios tem 17%. Quer dizer,
há a diferença de um ponto percentual. Manteríamos a mesma diferença, porque foi uma conquista dos municípios, através de suas diversas
associações de classe.
O grupo do IPEAtambém exammou - e aprovou parcialmente a criação de um adicional sobre
o Imposto de Renda. Propõe-se que este adicional
de 5% sobre o Imposto de Renda, como receita

dos estados, incida apenas sobre pessoas jurídicas Avahamos que as pessoas físicas estariam
realmente muito sobrecarregadas. Vimos hoje,
pela manhã, que a produção de recursos advindos
da tributação diretamente de pessoas físicas representa, mais ou menos, 22% do total do Imposto de Renda. Então, haveria um grande ônus político para todos os Constituintes, de todos os estados, sem resultados que pudessem compensar
os estados, em termos de maior partilha de receita. Estamos propondo, pois, que seja instituído
um adicional de 5% sobre o Imposto de Renda
somente para as pessoas jurídicas. Estamos indicando um mecanismo - não sei qual seria sua
forma jurídica - para que estes 5% incidam sobre
a renda gerada pelos agentes econômicos, enfim,
pelos estabelecimentos geradores de renda. Da
forma como está colocado na anteprojeto, beneficiará mais os estados onde estão localizadas as
matrizes dos grandes conglomerados financeiros,
as matrizes das grandes lojas de departamentos
e indústrias. E nós sabemos que elas estão localizadas nas regiões mais desenvolvidas do País.
Haveria, então, um grande ganho para as regiões
mais desenvolvidas, mas insuficiente para as menos desenvolvidas. Queremos que todos ganhem.
Creio, entretanto, que, quanto a esse adicional,
se houver uma forma técnico-jurídica para que
este imposto incida sobre a renda gerada no local
em que se encontra o estabelecimento - por
exemplo, uma agência de banco - aí, sim, beneficiará todos os estados igualmente, de acordo com
nomia. Do contrário, estaríamos sofrendo, nós,
estados menos desenvolvidos, substancial drenagem de recursos, via centralização da tributação,
nas matrizes onde estão localizadas - geralmente, nas regiões mais desenvolvidas do País.
Este é um reparo que estamos fazendo. Propomos sejam incluídos no texto constitucional os
critérios, que serão detalhados em lei complementar, para que se evitem maiores discussões
futuramente. Estamos indicando que seja utilizado, como critério, o rateio de 5%, proporcional
à sua área territorial, e de 95%, proporcional à
receita tributária, por habitante, de cada unidade
participante. E justificamos. A área territorial representa efetivamente um grande custo. A grande
área terntorial dos estados tem de ser realmente
incluída como custo. Posso dar um exemplo, para
que V. Ex" avaliem o que significa o custo, em
termos de distãncia, de uma área territorial. No
Estado do Amazonas, por exemplo - e isto é
válido também para os Estados do Pará, Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mmas Gerais,
Bahia e todos os que dispõem de extensa área
territorial - há municípios que distam cerca de
1.500km da capital. E lá existem brasileiros, irmãos nossos, que guarnecem nossas fronteiras
de modo mais eficaz do que os próprios efetivos
do Exército, que não dispõe de batalhões para
guarnecer todas as nossas imensas fronteiras. Esses caboclos, pelo fato de estarem lá, vivendo,
trabalhando e guardando aquelas fronteiras são
punidos pela sorte, porque pagam mais caro pelo
que consomem - arroz, farinha, feijão, vestuário
etc. Lá, eles não produzem nada disso, pois vivem
apenas do que obtêm do extrativismo vegetal,
como, por exemplo, madeira, borracha, castanha.
Pagam mais pelo que consomem e ganham menos pelo que produzem, já que nos fretes estão
embutidos grandes custos. Então, a distância, a
extensão territorial implica altos custos. E acredito
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que é do interesse de toda a Nação que todos
os brasileiros tenham Igual oportunidade de sobrevivência. Por isso, acho válido permaneça o
critério hoje existente no Fundo de Participação
dos Estados, segundo o qual 5% são distribuídos
na proporção da área territorial e, proporcionalmente à receita por habitante, 95% do próprio
imposto estadual.
Estamos perfeitamente de acordo - por isso
a incluímos em nossa proposta - com a relação
do Imposto sobre o ValorAdicionado, porque traz
realmente uma grande inovação. Ele amplia a
base tributária dos estados, garantindo-lhes maior
possibilidade de receita, pois engloba o ISS e os
Impostos Umcos sobre Minerais, Combustíveis,
Lubrificantes e Energia Elétrica, além dos Impostos sobre Comunicações. Isso traz uma simplificação muito grande para o contnbumte, porque
esta grande quantidade de impostos fica reduzida
a um.
Não há dúvida de que se trata de um avanço,
de uma inovação, em termos de reforma, como
se quer, como se pretende. Estamos realmente
de acordo com a criação desse imposto. Discordamos apenas quanto ao sistema de cobrança.
A comissão do IPEApropõe que a cobrança desse
imposto seja feita pelo critério de destino, ou seja,
transformar o imposto estadual em típico imposto
de consumo. Isto é, o imposto seria pago pelo
que fosse consumido dentro da área do estado.
A filosofia é realmente muito Interessante, mas
traz em seu bojo uma profunda modificação do
sistema. Isto não significa que tenhamos medo
de mudanças, ou que, por espírito demasiadamente conservador, não se queiram mudanças.
O fato é que essa inovação, que é grande creio mesmo que num futuro distante possamos
ter essa filosofia totalmente implantada - produz
modificação no sistema de administração tributária dos Estados. Isto equivaleria a dizer, no entanto, que, neste sistema, as vendas de um Estado
para o outro sairiam com uma alíquota zero do
imposto estadual. Os Estados, desta maneira, mo:
dificariam totalmente seu sistema de administração tributária. Teríamos que fechar as fronteiras,
o que implicaria um gasto adicional que, num
espaço de tempo razoavelmente amplo, traduzido
em valores, certamente não saberíamos quando
seria compensador. Por outro lado, os chamados
Estados produtores, os Estados industrializados,
realmente sofreriam grandes perda, maior do que
a dos estados consumidores.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Sinto
muito ter que interromper o Secretário Ozias Monteiro Rodrigues, mas desejo informar que está
presente à sessão o Constituinte Francisco Dornelles, Presidente da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, da qual nossa Subcomissão faz parte. Convido o nobre Constituinte
Francisco Dornelles a participar da Mesa. (Pausa.)
OSR OZlASMONTEIRORODRIGUES-Falávamos da sistemática de cobrança proposta pelo
grupo do IPEA, da qual divergimos, primeiramente em virtude dos custos e da demorada adaptação que os Estados teriam de fazer em suas administrações tributárias, em suas estruturas. Isto implicaria, realmente, altos custos e, principalmente,
perda de tempo. Hoje, temos o sistema de origem
e destino, IStoé, parte do ICMé cobrada na origem
e outra, no destino. A parte que é cobrada na
origem serve de estimulo para que o contribuinte
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que receba a mercadoria no destino se credite
porque é um crédito fiscal. Isto funciona realmente muito bem. O contribuinte que tem um imposto
a pagar amanhã, se hoje recebe um crédito fiscal
oriundo de mercadoria que está comprando de
outro Estado, imediatamente se credita e deixa
para pagar o imposto depois que absorver aquele
crédito. Assim, o crédito fiscal,hoje, para o Estado
consumidor, comprador da mercadoria, serve como estímulo para que o contribumte lance a nota
fiscal de entrada. Ora, se isto é verdade, se isto
é constatado como fato real, mesmo assim há
uma brutal sonegação de impostos, já que muitos
não dão entrada, não escnturam sequer a nota
de entrada, ou a de saída, e, assim, muito mais
vulnerável ficará o sistema se não garantirmos
esse estímulo para que o Estado de destino da
mercadoria se credite. Criar-se-á uma vulnerabilidade muito maior para todo o sistema. Daí
a necessidade de modificarmos mteiramente a
sistemática, a estrutura da administração tributária dos Estados.
Outro problema é que, hoje, a cobrança do
ICM na origem traz uma vantagem muito grande
para os Estados, uma certa segurança, pelo que
os Estados recebem. De fato, é mais fácil cobrar
de poucos contribuintes que de muitos. Como
os exportadores, os vendedores ou as grandes
fábricas são poucas, é mais fácil cobrar esse imposto na origem do que cobrá-lo no destino, onde
se reparte por milhões de contribuintes. Podemos
citar um Estado do Nordeste. Por exemplo, Alagoas, que tem uma receita razoável. Creio que
mais de 20% de sua receita de ICM, hoje, se originam das vendas de açúcar, seu principal produto
de exportação, para outros Estados brasileiros.
Pois bem, esta é uma receita consolidada. Por
que é fácil? Porque são poucas usinas de açúcar
para o Estado fiscalizar. Então, é muito mais fácil
cobrar esse imposto - é uma receita consolidada.
Na hora em que substituirmos este sistema,
teoricamente se obterá o mesmo quantitativo de
imposto. Acontece que esse imposto seria substituído, de poucos para milhares de contribuintes,
e, certamente, haveria um fator de evasão de sonegação, que o Estado jamais poderia cobrir. Então haveria desperdício. Poderia acontecer que
o Estado tivesse descenso em sua receíta, pelo
novo sistema proposto, em relação ao que recebe
hoje. Este é um risco para todos os Estados da
Federação.
Acho que podemos avançar de algum modo
no sentido de modificar o sistema. Propomos a
instituição de uma alíquota interestadual, possivelmente menor do que a existente, uma alíquota
uniforme, que fosse a alíquota mínima interna
a ser adotada pelos Estados. E, mais, que essa
aliquota interestadual e a alíquota mínima interna
constituissem a mesma para a exportação dos
produtos primários que hoje são tributados.
A proposta da comissão do IPEAindica, inclusive, que todos os produtos deveriam ser isentos
na exportação. Acho que há uma preocupação
muito nítida de resguardar a capacidade de exportação do País. Mas os produtos primários de exportação, que hoje são tributados, representam
receita significativa, particularmente para alguns
Estados. Creio que, com a alíquota mínima, a
mesma interestadual, estaríamos assegurando,
pelo menos, esse mínimo para os Estados expor-

tadores de produtos pnmários. E que os produtos
industrializados continuassem isentos, a despeito
da polêmica que hoje se verificaem toda a Nação.
Como brasileiros e como partícipes da Federação,
temos de resguardar o mteresse de todos, qual
seja, o de que o Brasil exporte cada vez mais.
Que esse conceito de mdustríalízação, porém, fosse explicitado na legislação complementar O que
acontece hoje é que alguns produtos com beneficiamento muito elementar são considerados industrializados, quando, na verdade, nada têm do
processo de industrialização. Aí, os Estados e a
União perdem, na mão-de-obra, na remuneração
de capital e na remuneração de uma série de
outros fatores, porque deixamos de mdustnalizar
nossos produtos, simulando uma mdustnahzação
que, de fato, não existe. Na verdade, estamos exportando produtos primários
Concordamos com a proposta da comissão
do IPEA no sentido de que, incorporado o ISS
à receita dos estados, seja aumentada a participação dos municípios na tributação estadual.
Concordamos em que se destinem 75% do produto da arrecadação do NA para os estados e
25% para os municípios Achamos justo, pela incorporação do ISS.O Imposto sobre Propriedade
de Veiculos Automotores continuaria estadual,
com a partilha de 50% para os estados e 50%
para os municípios, na forma como se verifica
hoje.
Em nossa proposta estamos sugerindo seja incluído um dispositivo,na Constituição, no sentido
de proibir a União e os estados concederem isenção e anistia relativamente a impostos de cuja
arrecadação outras unidades participam, admitidas, porém, no caso da União, reduções e isenções em funções de deficrência regionais, no caso
das políticas regionais. Por que dizemos isto? Porque achamos que o sistema hoje vigente, de concessão de anistias frequentes, é realmente um
desestímulo permanente aos bons contribuintes
Nós, que participamos há alguns anos do Conselho de PolíticaFazendária, sempre nos colocamos
contrários a tal sistema, porque, na medida em
que se concede anistia, se incentivam os maus
contribuintes a continuarem a sonegar imposto
e se punem os bons contribuintes, que cumprem
religiosamente com suas obngações fiscais.Ademais, teríamos condições de exigir um pouco
mais dos relapsos, dos faltosos, dos sonegadores.
Da mesma forma, quanto às isenções, a União
e os estados não poderiam conceder isenções
de seus impostos, dos que são partilhados com
os estados e municípios. Desta forma, seria alterada também a estrutura de receita dos municípios,
ou dos estados, conforme o caso.
Acho que esse é um dispositivoque vale a pena
ser discutido, para inclusão na Carta constitucional.
Propomos, igualmente, seja incluída no texto
constitucional a defimção de autonomia dos estabelecimentos para efeito de incidência e recolhimento de impostos. Vou explicar melhor - é
um problema que estamos vivendo atualmente.
Existem contribuintes, unidades produtoras, no
setor rural, no setor primário Produzem o bem
agrícola. E há as unidades do setor industrial.
Ora, quando essas unidades são de proprietários
diferentes, existe a tributação da produção que
vem do setor primário para a unidade do setor
secundáno, ou seja, a industrialização.Mas, quando as duas unidades, embora isoladas, uma do
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setor rural e outra do setor urbano - a indústria
- são do mesmo proprietáno, se estabelece a
confusão Transfere-se uma receita, que deixa de
ser arrecadada. Atualmente, alguns estados tentam fazer essa cobrança É o caso de Pernambuco, que está sofrendo uma evasão razoavelmente grande nos seus tributos, pois o Supremo
Tribunal está dando ganho de causa a essas empresas. Por esta razão, acho que deve ficar bem
nítida essa separação, a fim de evitar o prejuízo
que os estados estão tendo - e terão, a continuar
essa diferenciação. Somos a favor da instituição
de um imposto de venda de combustível a varejo
de competência e resultado total para os municípios. E evidente que esse imposto beneficiaria
mais os municípios das capitais, pois grande
maioria dos municípios interioranos não têm
bomba de gasolina. Mas estamos certos de que
isso, juntamente com o aumento do repasse do
os municípios das capitais teriam com a incorporação do ISS no imposto estadual.
Estamos também propondo -ISSO aqui é uma
alteração - que seja estabelecido o prazo de 30
dias, após o mês do recolhimento dos impostos,
para a transferência das partilhas pertencentes
aos estados e municípios. Este prazo vigoraria
tanto para a União, como para os estados em
relação aos municípios. A comissão estava propondo um prazo de dois meses, ou sessenta dias.
Achamos demasiadamente longo. E, se avaliarmos a atual situação do repasse da União para
os estados e municípios, constataremos que o
prazo médio é de mais de 75 dias, o que, no
regime de processo inflacionárioem que vivemos,
representa uma perda extraordinária para os estados e municípios, em termos de perda do valor
real dessas transferências. Achamos, portanto,
que o prazo deve ser reduzido para trintas dias.
Temos experiência e sabemos que os estados
transferem esses recursos em trinta dias e a União
também pode fazê-lo.
É preciso estabelecer a obrigação, para a União
e para os estados, de publicarem no Diário Oficíal, mensalmente, o produto da arrecadação do
mês anterior dos impostos partilhados. Isto, para
que os estados e municípios acompanhem a aplicação dos critérios de distribuição dos fundos,
dos recursos partilhados entre municípios e estados.
Aceitamos como válida a proposta da comissão, de criar um fundo de descentralização, a ser
constituído com o adicional do imposto sobre
o valor adicionado, cuja receita seria da União.
Esse fundo daria fim à grande discussão que se
trava em todo o território nacional, em termos
de competência fiscal na aplicação dos recursos.
Não há dúvida de que hoje há atividades exercitadas pela União, que seria muito melhor, mais
econômico e muito mais simplificado se estivessem a cargo dos estados ou dos municípios. E
esse fundo, parece-me, tem uma concepção muito lógica, no sentido de que à medida que forem
sendo identificadas, sejam paulatinamente transferidas as atividades e os recursos desse fundo
para a responsabilidade do estado ou do município.
Assim, concluindo nossa exposição, quero dizer
que as alterações que acabamos de referir foram
feitas em relação ao aspecto global. Não mexemos em nenhuma região mais desenvolvida, benefictando as menos desenvolvidas, sem também
dar o balanceamento. Quando admitimos a tribu-
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tação do IPI da forma como está e tiramos uma
parcela de recursos que seriam arrecadados pelos
estados industrializados, estamos voltando a uma
alíquota interestadual do NA, que vai compensar
essa receita - talvez até um pouco mais já que
as regiões mais desenvolvidas do Pais são as que
mais consomem. Então, certamente, elas teriam
um ganho compensatório, sem se mexer no arcabouço global do sistema.
Queremos, então, passar às mãos do Presidente desta Subcomissão as nossas sugestões,
já em termos de proposta concreta de anteprojeto.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o representante da região Sul-Sudeste,
o Secretário do Estado do Paraná, Luiz Carlos
Hauly.
O SR. LUIZ CARLOSHAULY -Exm° Sr Constituinte Francisco Dornelles, Presidente da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças,
Exm° Sr. Constituinte Benito Gama, Presidente
da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, Exm"Sr. Constituinte Mussa Demes, Primeiro-Vice-Presidente desta Subcomissão, Exm" Constituinte Fernando Coelho, Relator da referida Subcomissão, demais Srs. Constituintes, Srs. Secretános de Fazenda e Finanças,
meus caros Assessores das Secretarias de Estados, Senhoras e Senhores. Representando os estados do Sul, reunidos no dia de ontem, em Porto
Alegre, trouxemos alguns pontos para contribuir
no encaminhamento da reforma tríbutána ora levada a efeito pela Assembléia Nacional Constituinte através desta Subcomissão. Representamos 78,4% do (CM gerado neste País, somados
o Sul e o Sudeste.
Relativamente à partilha, propugna-se pela redistribuição dos recursos concentrados na União,
de forma a permitir que os serviços que são melhor realizados pelos Estados e Municípios sejam
por eles assumidos. A descentralização dos serviços e dos recursos necessários ao financiamento
dos encargos deve ser progressiva e decorrente
da adesão dos Estados e Municípios. Os critérios
de distribuição devem levar em conta a população, território e receita própria. O repasse dos
recursos partilhados deve ser agilizado, e as transferências devem ter, no mínimo, frequência quinzenal.
No que se refere a tributos, a reforma deve
avançar no sentido de aumentar a participação
dos impostos diretos, fazendo com que a renda
e a propriedade sejam mais fortemente tributados.
Os Estados devem receber tributos que lhes permitam manter o custeio com folga para realização
de investimentos, sem que haja necessidade de
recorrer a endividamento, como acontece hoje.
O principal tributo estadual, o ICM, está com sua
rapacidade exaurida e não mais atende às necessidades de caixa dos Estados. O Imposto de
Transmissão inter vivos e causa mortis limita
a capacidade de geração de renda. Da mesma
forma, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores. Quanto a estes, o Município participa com 20% do ITBIe 50% do IPVA.
Assim, torna-se imperiosa a ampliação da base
do principal tributo estadual, nela incluindo combustíveis e lubrificantes, energia elétrica, minerais,
serviços de qualquer natureza, especificamente
transportes e telecomunicações. Sem a amplia-

ção da base do ICM, não há 'possibilidade de darmos encaminhamento a qualquer proposta.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Solicito
ao nobre expositor que me permita interrompê-lo,
para convidar S. Ex", o Constituinte José Richa,
Relator da Comissão da Organização do Estado,
a participar da Mesa.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Continuando,
Sr. Presidente, poderíamos permitir a fixação de
várias alíquotas, de forma que, viabilizada a proposta de extinção do IPI, possam os Estados, sem
aumento da carga tributária, receber essa fatia,
incorporando-a a seu imposto. Devemos eliminar
as alíquotas intra-regionais, fixando-se para a divisão das receitas entre os Estados uma alíquota
interestadual uniforme. É necessário manter a cobrança do Imposto Estadual de Circulação nas
saídas para o exterior de produtos primários e
semi-industrializados. Deve-se procurar atenuar
o inconveniente existente, de dar aos Estados um
tributo para que represente, sozinho, mais de 80%
das receitas próprias, atribuindo-lhes, para isso,
competência para instituir, pelo menos, mais um
tributo rentável, que poderia ser um adicional sobre a renda de pessoas físicas e jurídicas. De nada
adianta atribuir ao Estado um imposto de alto
custo de administração e baixo potencial de renda. Como a incorporação do ISS ao principal tributo estadual representará perda significaticava
de receita para os grandes Municípios, necessário
seria atribuir outros impostos a essas pessoas públicas ou compensá-Ias por uma melhor partilha
nas rendas federais e estaduais.
Pronpugnamos por um avanço significativo na
participação dos Municípios e dos Estados no
bolo tributário. Sugerimos que a descentralização
de recursos seja progressiva, no sentido de ir forçando o poder central e desfazer-se de encargos,
de forma seletiva e de comum acordo com os
entes que pretendem exercer os encargos e obter
as transferências de recursos.
Um mecanismo que, eventualmente, sem
transferir competências ou rendas, poderia trazer
enormes vantagens comparativas ao sistema
atual seria eleger o Município como agente executor de parte dos programas sociais financiados
com recursos da União e dos Estados. A eliminação da competência da União de dar isenções
de impostos estaduais e municipais é medida necessária.
Dever-se-á proibir à União exigir empréstimos
compulsórios de Estados e Municípios, bem como de suas autarquias e empresas públicas.
Quando for possível discriminar no momento da
cobrança, deverá ser prevista a devolução imediata após a prova do pagamento pelas referidas
entidades. Devemos estabelecer, como único mecanismo de redívrsão do Imposto Estadual de Circulação, alíquota interestadual inferior às internas,
extinguindo-se, em consequência, isenções de
produtos, como as hoje existentes para Zona
Franca de Manaus.
É necessário que se compatibilize o percentual
da alíquota interestadual com o critério de distribuição das receitas partilhadas do Fundo de Compensação dos Estados, de forma que as unidades
federadas do Sul e do Sudeste não venham a
ser duplamente penalizadas É providência justa
a institucionalização de mecanismos que compensem os Estados pelas eventuais perdas de
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arrecadação pelo seu empenho no esforço de
exportação. Os Estados do Norte e Nordeste, hoje,
já recebem integral ressarcimento pelos valores
dos créditos de ICMque se acumulam em função
da exportação. Pensa-se na alternativa de um Fundo de Compensação pelas perdas líquidas, ou
mesmo um sistema de crédito de valores, junto
ao Banco Central, que serviria para amortizar valores dos empréstimos externos dos Estados e Municípios.
O fundamental, a nosso ver, é que haja coragem em retirar recursos da União para passá-los
aos Estados e Municipios, pois a União, pelo seu
gigantismo e por sua falta de sensibilidade em
relação às questões mais importantes da vida da
Nação, não realiza eficientemente o atendimento
social de que tanto necessitamos. O atendimento
social à população deve ser imediata e progressivamente municipalizado. As obras de infra-estrutura devem ficar a cargo dos Estados, enquanto
a União deve procurar manter-se dentro de suas
finalidades essenciais, de representação externa,
de segurança nacional e justiça, restringindo-se,
nos demais casos, à fíxação de políticas para os
setores específicos
Nesse sentido, companheiros, voltamos a insistir nos princípios que nortearam nossa reumão
de ontem, em Porto Alegre:
- Restauração e consolidação da principal fonte de recursos para os Estados e os Municípios,
de modo que estes possam acompanhar o crescimento econômico do País, não mais dependendo
de auxilios federais ou empréstimos
- Reavaliação dos mecanismos de transferências intergovernamentais de recursos, propiciando às regiões menos desenvolvidas um nível adequado de capacidade de gastos, para evitar as
atuais distorções. A parrilha deverá ser feita aplicando-se um percentual sobre a receita tributária
total da União.
- Redistribuição dos encargos entre os três
níveis de Governo, objetivando a descentralização.
Com ISSO, reduziríamos os custos e aumentariamos sua eficiência.
- Redução da mjustiça social, "com a redistribuição do ônus tributário. de modo a tornar o
sistema socialmente mais justo.
Como medidas específicas, temos, quanto ao
principal imposto estadual, de ampliar a base tributária do imposto, a fim de nele incluir serviços,
combustíveis, energia elétrica, minerais, transportes e comunicações, como anteriormente afirmamos.
- Elevação da participação dos municípios no
imposto estadual, ampliando de 20 para 25%,
desde que nossa base tributária seja ampliada
e as demais medidas por nós defendidas também
sejam implementadas.
-Alteração da Sistemática de incentivos fiscais
concedidos à Zona Franca de Manaus. evitando-se - insisto - as distorções atuais.
- Fixação de uma alíquotas mínima nas operações internas, igual à interestadual e à de exportação, a qual seria umforme em todo o território
nacional.
- Instítuiçãode mecanismos de ressarcimento
de perdas decorrentes de exonerações relativas
às exportações.
- Existência de alíquota seletivas em função
da essencialidade de produtos e serviços.
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Em decorrência das alterações acima, propõese a manutenção do imposto federal de produção
apenas sobre o fumo, bebidas e veículos.
Quanto à competência tributária, a atribuição
aos municípios da competência de arrecadação
de impostos sobre o patrimônio imobiliário é providência importante.
Quanto ao Imposto de Renda, deverá ser ampliada sua base de incidência, tornando-se o mais
abrangente possível, de modo a eliminar privilégios de categorias profissionais e tipos de rendimentos, situação que atualmente o toma injusto,
onerando, de forma mais pesada, a classe média
assalariada e permitindo que os segmentos de
alta renda sejam tributados de forma mais branda.
Toma-se necessário a instituição de um adicionai estadual de 5% sobre o Imposto de Renda
das pessoas físicas e jurídicas.
Com estas ressalvas, adotamos a proposta do
IPEA - Instituto de Planejamento Econômico e
Social, que nos foi apresentada há alguns dias
e que, por certo, já deve ter Sido submetida a
esta Subcomissão.
Finalmente, insisto que, se não na Constituição,
mas nas leis ordinárias, seja consignado o fim
da amstia neste País, bem como das transferências negociadas - dois instrumentos que envergonham e danificam o aparelho fisco-arrecadador
deste País, comprometendo a seriedade de qualquer governo
Com estas considerações, encerro nossa exposição nesta Subcomissão. (Palmas.)
O SR.PRESIDENTE(Benito Gama) - Estando
presentes secretários de finanças de municípios
e de capitais, pergunto se algum deles deseja
fazer alguma exposição.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES - Gostaria de perguntar ao ilustre secretário de finanças que representa as capitais se
é possível abordar a questão da incorporação do
Imposto Sobre Serviços pelo novo Imposto Sobre
ValorAgregado. Qual a posição das capitais?
O SR. DALTON ROSADO - Srs. Secretários,
Srs. Parlamentares, não existe, ainda, entre os Secretários de Finanças das capitais e dos municípios do interior, um consenso quanto a essa
questão, mas uma forte tendência no sentido de
que o Imposto sobre Serviços, que é, hoje, pouco
representativo em termos de receita e cuja arrecadação é de difícil fiscalização, seja modificado.
E há, ainda, a tendência natural de uma adesão
e a uma maior participação dos municípios nesse
Imposto que o estado cobrará, como foi bem
explicitado pelo Sr. Secretário da Fazenda do
Amazonas, Ozias Monteiro Rodrigues. Há uma
tendência ao consenso nessa proposta, mas não
fOI fechada questão nem elaborado qualquer documento sobre o assunto. Há uma tendência a
se aceitar essa proposta.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte João Machado Rollemberg. Convido a participarem da Mesa os Secretários Ozias Monteiro Rodrigues, do Amazonas,
e LuizCarlos Hauly,do Paraná, para as indagações
dos Srs. Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MACHADO ROLLEMBERG - Sr. Presidente da Subcomissão
de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, Sr. Relator,Srs. Secretários de Estado. Quero,
.inicialmente, congratular-me com esta Subco-

missão pela feliz iniciativa de trazer aqui Secretários de Estado. Estão S Ex" participando de
um processo de arrecadação altamente superado
e têm a responsabilidade de conduzir a economia.
de seus estados. Sabemos - particularmente no
meu caso, por ser Deputado do Nordeste e por
ter sido Secretário da Fazenda - que os estados
têm permanentemente vivido a depender do poder central. Temos de aperfeiçoar o sistema tributário brasileiro, no sentido de permitir o desenvolvimento harmônico do País.
OUVI, com muita atenção, a exposição do secretário que representa os estados do Norte e do
Nordeste. S. Ex' se baseou num documento do
IPEA, muito bem elaborado, mas que, na verdade,
não representa o pensamento desta Subcormssão. É um estudo que foi proposto. Não é um
anteprojeto e, portanto, está sujeito a modificações essenciais.
O atual sistema de arrecadação contempla os
estados com um percentual relativamente baixo.
Sabemos que o ICM é o imposto básico que permite a arrecadação nos estados e municípios. É
um imposto híbrido: de consumo e de produção.
Que ocorre, então, com o ICM? Os estados industrializados do Sul ficam com a maior parte do
bolo, porquanto, na origem, a tributação de 12%
vai creditar ao estado produtor o percentual mais
elevado, muito embora o pagador, na ponta, seja
o estado consumidor. Então, é um estado do Nordeste que importa eletrodomésticos, automóveis,
televisores, artigos industrializados, tecidos finos.
Os nordestinos é que são os grandes pagadores
de impostos, obrigados a creditar 12% dessa arrecadação para o Sul.
A meu ver, a mudança pura e simples do ICM
para NA é questão de nomenclatura. É preciso
estabelecer melhor a partilha da arrecadação. Se
estabelecermos critérios de alíquotas que não tenham sido devidamente estudadas, daremos um
salto no escuro. O próprio estudo feito pelo IPEA
apresentou gráficos baseados na arrecadação dos
Estados brasileiros em 1984. Adaptando-se a reforma a esses gráficos, vários Estados e municípios brasIleiros ficariam com sua arrecadação
reduzida.
Portanto, no meu entender, o importante é a
equidade nos percentuais de partilha da receita.
Isso é fundamental, a meu ver. O resto é técnica,
fJlosofia, que devemos aprimorar e aperfeiçoar.
E preciso ter um cuidado muito grande, a fim
de não darmos um salto no escuro. Seriam necessários mais dados, fornecidos pelo Governo Federal, pelos governos estaduais e pelos governos
municipais, que têm um poder muito menor, para
que pudéssemos estabelecer esses percentuais.
Isto porque, por trás disso, está previsto não só
um aumento da receita, mas está-se propondo
mais uma distribuição de encargos. Os Estados
e os municípios vão assumir, com essas proposituras que estão em andamento, uma série de
outras responsabilidades em todos os segmentos
da economia: na educação, na saúde etc. Esses
percentuais vão depender, portanto, do que for
estudado e estabelecido nas outras Comissões
temáticas da Assembléia NaCional Constituinte.
Recomendo, pois, aos nossos companheiros
Constituintes o maior cuidado na fíxação desses
percentuais, porquanto, do contrário, haverá grande risco para a arrecadação de muitos Estados
da federação brasileira.
Desejo, ainda, focalizar mais dois Itens.
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Prevê aquele documento que qualquer instituição de impostos seja feita com, pelo menos, noventa dias de antecedência. A Constituição em
vigor prevê o princípio da anualidade, ou seja,
só podem ser fixados tributos para o ano subsequente. O Dr. Fernando Resende, em sua exposição, aqui, nesta Subcomissão, apresentou um argumento curioso. Disse S. S' que muitos impostos
poderiam ser previstos no dia 30 de dezembro
para vigorarem no exercício subseqüente imediato, ou seja, no dia 10 de janeiro. A pretexto
de corngir as surpresas que nós, contribuintes,
temos recebido, relativamente ao Imposto de Renda e a outras coisas mais, como o empréstimo
compulsório etc., que objetiva essa proposta? Nós
temos o dever de proteger a população brasileira
e os empresários, para que eles não sejam desestimulados a fazer o lobby dos investimentos. Então, com esse objetivo, o que é que se propõe?
A serem previstos os impostos, no mínimo, com
noventa dias, que ocorre? O prmcípío da anuidade, a pretexto de não querer beneflciar o Estado,
ou a União, naqueles três meses finais do ano,
prejudica todos aqueles estudos de nove meses
anteriores.
É preciso, então, muito cuidado Eu sugeriria
uma proposta intermediária, em que pelos menos
fosse considerado o prazo de seis meses. Seria
um meio termo para o ano subsequente. Desta
forma, Srs. Constituintes, sugiro o maior cuidado
em relação a esses aspectos.
No mais, congratulo-me com esta Subcomissão pela feliz íníciatrva de aqui trazer os Secretários
de Fazenda de todos os Estados da União. Muito
obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE(Benito Gama) - O Regimento Interno desta Comissão permite três minutos para perguntas e três para respostas. Alguma
Indagação?
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Eu só diria
que, antes de chegarmos à finalização do documento, temos de fazer as simulações necessárias,
para não darmos um salto no escuro. É fundamentai a questão da simulação, conforme referiu
muito bem o nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte Osmundo Rebouças.
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Srs. Secretários, é importantíssima a apresentação dos
representantes de Secretários estaduais, porque
eles estão muito mais próximos da realidade local
do que nós, que estamos em Brasília, apesar de
rnurtos de nós termos vivido realidades locais.
A respeito de alguns pontos levantados pelo
Dr. Ozias e também pelo representante do Paraná,
devemos trazer aqui algumas preocupações para
meditação, porque não devemos cometer erros
na elaboração de um documento que se pretende
tão duradouro, como a Constituição da República.
Disse o Dr. Ozias, por exemplo, com toda a
sua experiência, que respeito muito, que o IPI deve
manter-se como está atualmente, porque o Governo Federal tem um aparato já montado e não
ficaria bem desativá-lo ou desempregar pessoal.
Enfim, em sua opinião pessoal seria bom mantê-lo, porque temos já uma estrutura montada.
É evidente que este tipo de enfoque não é adequado para quem está fazendo a Constituição.
A Constituição deve ser vista como um doeu-
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mento para longo prazo e não considerando circunstâncias administrativas atuais. De modo que
não acho válido o argumento de que a estrutura,
estando montada, deve-se continuar com o sistema do IPI, que é uma parafernália de milhares
de alíquotas, com os contribuintes confusos, sendo autuados, por ser uma das legislações mais
complicadas que existern.Acho que deve ser simplificado, restringindo-se a uns três produtos que
têm alta alíquota e rendem muita receita. O própno Govemo Federal quer isto; sabe que vai perder receita, rnas aceita a simplificação. Nós devemos, aqui, encarar a necessidade de mudanças,
mesmo que se tenha de mudar a estrutura administrativa. E esta mudança do IPI, restringmdo-se
a apenas três produtos, como bebidas, fumo e
automóveis, reduz a receita federal,mas, incluindo
os produtos na base de cálculo para o imposto
estadual, amplia a receita dos Estados mais produtores, como São Paulo, por exemplo. É por
este motivo que os Estados produtores têm demonstrado disposição em aceitar até a anulação
da alíquota interestadual, porque eles ganham
com esse aumento de base de produtos que eram
do IPI.
Devemos simplificaro sistema do IPI. O próprio
Governo Federal já aceita isso E é um bom caminho aquele proposto na Comissão chefiada pelo
Dr. Fernando Resende.
Questionário até a fixação de alíquotas ou de
percentuais para o Fundo de Participação dos
Estados e Municípios no bojo da Constituição.
Queremos uma Constituição duradoura e, portanto, eu perguntaria se não seria melhor deixar esses
números para a lei complementar, que certamente vai ter de adaptar-se, de cinco em cinco anos,
ou de dez em dez anos, a novas realidades. Então,
já que se prevêem dezenas de emendas constitucionais daqui a trinta,quarenta ou cinquenta anos,
por que não se deixa na Constituição apenas um
princípio básico de aumento de arrecadação nos
Estados e Municípios, em relação ao Governo
Federal, aumentando, digamos, o percentual do
bolo tributário para Estados e Municípios?O princípio de aumento da participação dos recursos
públicos disponíveis é que deve ser consagrado
na Constituição, ou seja, o aumento da participação dos Estados e Municípios no bolo total
dos recursos disponíveis.A partir desse princípio,
pode-se até fixaro percentual total que os Estados
e Municípios devem ter vis-à·vis a União no
bolo. A partir dessa fíxaçâo do percentual global,
todas as demais medidas virãocomo intrumentos
na lei complementar.
Não deveríamos entrar em detalhes desse tipo,
na Constituição,que, certamente, vão gerar, daqui
a alguns anos, novas emendas - e batalhas aqui no Congresso Nacional.
No caso do adicional do Imposto de Renda
para os Estados, como disse nosso amigo, o Sr.
Secretário Ozías, ele realmente concentra renda
nos Estados onde estão as matrizes das grandes
empresas. Se formos criar esse adicional, é difícil
imaginar como descentralizar 9 cálculo desse lucro das empresas por Estado. E muito difícil, porque as empresas estão montadas para apurar seu
lucro nas matrizes, e dificilmenteconseguirão indentificar qual parte do lucro se deve a cada filial
nos Estados.
Um outro ponto levantado pelo Dr.Ozias é objeto de polêmica e discussão há muito tempo. Tra-

ta-se da aliquota interestadual. A alíquota interestadual decerto reflete a distnbuição finaldo resultado financeiro da receita de um imposto. Nos
estudos da alíquota interestadual já há a aceitação
de que o Estado produtor deve ter alguma participação, e não ficar no zero. Mas essa participação
não deve ser tão alta, como ocorreria no caso
de uma alíquota interestadual que fosse metade
da interna. Hoje,por exemplo, está mais ou menos
isso. Ela não deveria ser tão alta, a ponto de representar a metade da interna, porque daria exagerada participação ao estado produtor. É certo que
uma alíquotainterestadual deve garantir ao estado
produtor uma receita que cubra os custos que
tenha com o aparato do seu parque produtor.
Portanto, essa participação não deve ser zero, mas
também não tâo alta que chegue à metade da
alíquota interna
Mas há algumas dúvidas. Acho que não devemos fixaro prlncípro de que cabe ao estado produtor uma parcela da receita final do Imposto dos
produtos transacionados entre Estados. Deixaremos para a lei complementar a flxação desse número. Tratemos dos princípios mais gerais que
devem constar na Constituição, deixando os detalhes para a lei complementar e a lei ordinária.
Nesta abordagem de proposta constitucional, não
podemos fazer simulações numéricas finais, determinando quanto vão ter os Estados A, B e
C, os MunicípIOS A, B e C. É impossível termos
esse quadro numérico agora; do contrário, a
Constituição teria que incorporar o próprio Código Tributário e a lei ordmária E isso vai mudar
sempre, porque sabemos que o Brasil é um País
que muda muito conforme a conjuntura. Os princípios, porém, quanto mais permanentes, melhor.
Há um outro ponto importante quanto ao sistema tributário, muito discutido nesta Subcomissão, sobre o qual gostaria de ouvir a opinião dos
Secretários, sejam da representação do Norte e
Nordeste, sejam da do Centro-Sul. A questão é
como devem ficar o sistema de incentivos fiscais
federais e o sistema de incentivos estaduais. Deve
existir, ou não, o incentivo estadual? O federal
deve continuar? Deve mudar? Como? Isso é um
ponto que - acredito - está dando dor de cabeça aos membros desta Subcomissão. Contudo,
sou de opinião de que certos princípios devem
ser postos permanentemente na Constituição,
sem que nos preocupemos muito com números.
Por exemplo, um princípio que a Constituição
deveria incorporar é o de que a lei complementar
deve fixar um piso mínimo de recursos fiscais
que caibam aos Estados, observado o número
de habitantes. Digamos, tendo em vista as grandes desigualdades existentes entre um Estado rico e um Estado pobre na esfera de recursos públicos totais pe r capita, a Constituição deveria, por
princípio, reduzir essas desigualdades - hoje de
4 a 5. Há Estados que têm uma anuidade por
habitante para gastar, enquanto outros têm apenas um quinto. É uma desigualdade, evidentemente, gritante entre os brasileiros.AConstituição
deveria fixar um mínimo de recursos fiscais per
capita. Então, a lei complementar ou a ordinána
disporia sobre números. Assim evitaremos que
um habitante de um Estado nco conte com cinco
vezes mais recursos públicos estaduais do que
um outro de Estado pobre.
Finalmente, vejo que temos de preocupar-nos
com o sistema tributário,mas há um preocupação
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maior quanto ao papel da União, dos Estados
e dos Municípios. O sistema tributário não é tudo.
É preciso que se defina o papel da União, quais
as suas funções, bem como as dos Estados e
dos Municípios. Aí entram os encargos que cada
esfera de governo deve ter, e a Constituição vai
ter de fixá-los. A Comissão da Organização do
Estado vai ter de determinar a competência da
Umão, dos Estados e dos Municípios para providências Importantes na esfera nactonal, estadual
e municipal. A partir daí, poderão ser flxados números de recursos com que cada esfera contará.
Esta Subcomissão, pois, não pode trabalhar independentemente da Comissão da Organização do
Estado, porque, se aqui tratamos dos tributos,
devemos saber quais as atribuições que receberão os Estados na Comissão temática.
Nossa preocupação maior é descentralizar não
apenas os recursos, mas tambêm os encargos,
as atribuições, o papel de cada esfera de governo
na política social e econômica. Qual deve ser a
decisão de um Governador, diante do Governo
Federal, sobre um programa a ser executado no
seu Estado? Qual o papel do Prefeito,numa decisão importante para os habitantes do Município,
diante do Estado e da União? Acho que os Estados e Municípios devem merecer essa definição.
Mas, dada toda essa complexidade, não poderemos entrar em detalhes muito numéricos, analíticos, porque acredito que a Constituição deva
ser mais sintética para ser mais duradoura.
Essas, as observações que tinha a fazer, Sr.
Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Quanto
às considerações do Constituinte Osmundo Rebouças, informo que, amanhã, esta Subcomissão
terá uma reunião com a Comissão da Organização do Estado, para exatamente discutir os problemas de competência, a fim de que seja facilitado o trabalho dos relatores na apresentação dos
anteprojetos.
Passo a palavra ao Secretário Ozras Monteiro,
para responder à interpelação do Constituinte Osmundo Rebouças.
O SR.OZIAS MONTEIRO RODRIGUES - Em
primeiro lugar, quero parabenizar o Constituinte
Osmundo Rebouças pelas pertinentes considerações. Já o conhecemos, por ser nosso amigo
particular. S. Ex' é estudioso da matéria, competente tnbutansta, e realmente tenho aprendido
muito com seus trabalhos.
Procurarei ser sucinto na resposta.
Primeiramente, no que se refere ao IPI, direi
o porquê de nossa proposta pela sua estrutura.
A estrutura, realmente, não tem grande Importência Agrande Importância está na melhor distribuição de renda, já que não queremos alterar
o IPI, e, sim, a alíquota interestadual. Com a proposta os estados industrializadosdeixanam de ganhar com a restrição da incidência do IPI e passanarn a ganhar com a alíquota interestadual. A
mexida seria global.
Nossa grande preocupação, vejam bem, é que
todos ganhem, mas os estados menos desenvolvidosdevem ganhar um pouco mais, para que
sejam diminuídas as desigualdades inter-regionais. Esta é a preocupação. Assistimos à luta dos
estados nordestinos, que vivem com mais dificuldades que os outros. Posso dizer que conheço
um pouco a situação, porque já vivi na região
Nordeste. Então, todo ganho é importante.
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Segundo a estimativa da comissão do IPEA,
que preparou a proposta, a restrição da incidência
do IPIsobre os três grandes agregados de produtos - fumo, bebidas e veículos - representa
uma receita de 60% do atual IPI. Restam 40%.
Estes 40% se destinarão à grande totalidade dos
dos estados mais industrializados, principalmente,
os do Sudeste, como sabemos. Ora, se estamos
revertendo a alíquota interestadual, embora lírmtada, já deve haver um ganho compensatório. Se
ínclutrmos os 100% do IPI, desses 40%, segundo
nossa proposta, vão 17% para a participação dos
estados. Assim, como o caráter redistribubvo deve
ser evidente dentro desse Sistema, beneficiando
mais os estados menos desenvolvidos, vamos ganhar mais. Só isso. É a ânsia de ganhar um pouco
mais. A justificativa fundamental é esta: mais receita para os estados menos desenvolvidos. Também a parafernália referente à alíquota, que V.
Ex"justificou plenamente, não deixaria de existír,
já que estamos propondo para os estados uma
alíquota lívre - somente fixamos a mínima. A
parafernália, portanto, vai existir a nível de estado.
Vamos ter "n" alíquotas diferenciadas, de acordo
com a essencialidade do produto, em qualquer
nível. O que se tira de uma, surge necessariamente na outra
Quanto a detalhamento no texto constitucional,
acho que o Constituinte Osmundo Rebouças tem
inteira razão. A Constituição tem que ser a mais
enxuta possível, guardando as grandes linhas. Mas
há muitas preocupações a respeito dessa maior
participação. Como é que vamos dimensionar,
na Constituição, a maior participação dos estados? Esse percentual pode ser 1%, 2%, 10% ou
20%. Por conseguinte, aí há que se encontrar
realmente um mecanismo que assegure essa
maior participação. Estou, porém, plenamente de
acordo: deve-se incluir no texto não o percentual,
mas algo que assegure essa maior participação;
não uma estimativa percentual, mas algo que seja
significativo para os estados.
Quanto ao adicional do Imposto de Renda, que
passaria a constituir receita dos estados, concordo
plenamente com S. Ex' E já frisei aqui as dificuldades que teríamos para encontrar uma forma
de fazer com que os estados menos desenvolvidos, que têm filiais, fossem beneficiados Haveria
uma drenagem muito forte de recursos da periferia para as regiões mais desenvolvidas. Acho
que nem os estados mais desenvolvidos querem
isso. Eles não querem acentuar a desigualdade
regional de rendas. Então, seria o caso, talvez,
de pensarmos em outro critério. Estamos pensando em imposto estadual. Seria o caso de a União
cobrar esse adicional e fazer a redístnbuiçâo de
uma forma igualItária para os estados participantes. Esta é uma sugestão. No fundo, o que mais
queremos é que seja permitido aos estados um
ganho proporcional por aquilo que neles é produzido, gerado, em termos de riqueza. Sobre a alíquota interestadual a ser fixada, temos uma proposta concreta, no sentido de queda, temos uma
proposta concreta, no sentido de que a alíquota
interestadual seja fixada pelo Senado Federal, por
iniciativada maioria dos governadores. Atualmente, isso é da lnirIatwa do Presidente da República.
Oca. o Pr",,;,d0P.2 ::i ' República deve administrar
OUtrC5 tribclos. ')'.';,m::> aos tributos estaduais, a
Iniciativa d'=vIi: ser dos. estados. Estes enviariam
suas propostas para o Senado Federal, que é a
câmara representativa dos estados. Concordo ple-

namente deva ser fixada uma alíquota uniforme
e menor que a atual. Aliás, estamos propondo
também que essa alíquota interestadual seja uma
alíquota mínima interna, para haver mais uniforrmzação, Os estados teriam a alíquota mínima;
a máxima, eles próprios fixariam.
No que se refere ao sistema de incentivos fiscais, creio ser absolutamente necessário aperfeiçoar e ampliar os recursos E sou favorável a
que o sistema de incentivos fiscais, com os impostos do Governo Federal, se situe na esfera da
União, não do Governo Estadual. Somos contrários a que se coloque no texto consbtucional a
.proibição de a União e os Estados concederem
isenções, anistia em relação a quaisquer tributos,
ressalvados os impostos federais para os incentivos regionais. Agora, o não cumprimento dos
objetivos propostos para o desenvolvimento regional decorre, fundamentalmente, da falta de infra-estrutura nos estados menos desenvolvidos.
Por exemplo, os incentivos são assinados, mas
às vezes, não há a complementação de estímulos
para a iniciativa privada, porque alguns estados
não dispõem de infra-estrutura de transporte, de
energia, de habitação, de saneamento, de água
etc. Assim, é necessário haver um programa,
complementado com recursos da União, para dotar de infra-estrutura os estados do Norte e Nordeste, principalmente. Afinal, se dermos essa
complementação de infra-estrutura, certamente
haverá maior procura de incentivos, porque será
mais atrativo, tornar-se-á maior a opção do empresário, que quer investir onde há realmente
maiores vantagens.
Essa é a proposta.
Agora, já que estamos discutindo numa Constituinte, quero sublinhar outro aspecto. Nossa má
repartição de rendas, nossa estrutura financeira
e nossa deficiência de infra-estrutura nas várias
regiões menos desenvolvidas do País têm feito
com que empresários da livre iniciativa só levem
recursos para onde haja maior rendimento. E os
lugares que possibilitam maior rendimento contam com essa infra-estrutura, como é o caso do
Centro-Sul, razão por que o sistema financeiro
nacional, constituído por bancos nacionais Banco do Brasil, BNDES, CaixaEconômica Federal, principalmente - aplica a grande totalidade
de seus recursos nas regiões mais desenvolvidas.
Não é porque esses estados busquem insistentemente os recursos, mas, sim, porque eles os
atraem. Os estados do Centro-Sul têm maior capacidade de geração de bons projetos, têm infraestrutura, têm atrativos completos Mas as regiões
menos desenvolvidas não têm capacidade de geração de projetos. Quando se chega lá, os recursos já acabaram, há uma série de dificuldades.
E, aí, que acontece? Ano passado, o BNDES aplicou, somente em São Paulo, 40% de seus recursos totais. É isso que movimenta a economia,
é isso que gera ICM, e não simplesmente o aumento de uma alíquota ou sua diminuição.
Então, acho que devemos preocupar-nos igualmente com o sistema financeiro e com o sistema
de investimento do Governo Federal. Há muito
se discute a regionalização do orçamento público
federal. Sei que isso parece utopia, mas é preciso
que, pelo menos, se criem recursos para complementar os incentivos fiscais hoje existentes.
O SR.PRESIDENTE (Benito Gama) - convido
o Sr. Relator, Constituinte José Serra, para integrar
esta Mesa.
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Concedo a palavra ao Sr. Secretário LuizCarlos
Hauly.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Penso que a
questão das isenções deve ser discutida Nós somos absolutamente contra que a União faça isso;
ou, se quiser fazê-lo, que o faça com relação a
seus tributos.
Com relação aos tributos de Estados e municípios, entendo que isso não deve ser dado como
gentileza pela União. Quanto à questão da fiscalização, de sobrarem ou não fiscais para o fisco
federal, se ficar limitado a três tributos, que se
celebrem, então, convênios com os Estados. O
que mais me preocupa é que o Estado brâsíleíro
tem de se pagar, o município tem de se pagar,
assim como o Estado e a União têm de se pagar.
Hoje, precariamente prestamos serviços de educação, saúde etc., - a duras penas pagamos
por eles. Então, fico imaginando o dia que tivermos de pagar todo o sistema educacional em
período integral, bem como o atendimento a saúde em todo o País.
Penso que temos que preocupar-nos com a
prestação dos serviços públicos, porque o que
está acontecendo hoje é um verdadeiro bombardeio em cima do tributo, do funcionalismo público
e, principalmente, em cima do aparelho fisco-arrecadador, o que denigre sua imagem, em prejuízo da Nação. Na medida em que a população
tenha um conceito ruim dos tributos, estamos
inviabilizandoo Estado brasileiro. E isto, realmente, é preocupante. As campanhas sistemáticas
contra o aparelho fisco-arrecadador têm-se constituído num instrumento de interesses que não
são os interesses nacionais A propósito, quero
condamar os Secretários de Fazenda de todos
os Estados para que trabalhemos unidos nesse
aspecto, porque nos estão destruindo dia-a-dia.
E a campanha sistemática hoje levada a efeito
só desmotiva o contribuinte a contribuir mais para
o Estado brasileiro - aqui entendidos a União,
os Estados e os munidpios.
Esta, a minha posição.
Acredito que os demais companheiros Secretános de Fazenda vão ter também a oportunidade
de manifestar-se.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Naturalmente, porque esta reunião é de debate amplo.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Pois bem. Se
o IPIfor mantido desse jeito, acho que os Estados
perderão talvez, 40%, mas ganharão nas alíquotas
interestaduais, que serão diminuídas, havendo
uma compensação. Então, a simulação é que
vai determinar se se perde ou se se ganha. Na
verdade, todo esse esforço, todo esse trabalho,
se não redundar num aumento de receita para
Estados e rnunícípíos, será em vão. Agora, obviamente, há que ser obedecido o princípio de justiça, de eqüidade de distribuição.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constituinte João Agripino.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr.
Presidente, Srs Relatores, Srs. Secretários de Finanças e da Fazenda dos Estados e munícípíos
aqui presentes, Srs Constítumtes, Mais uma vez
estou aqui como intruso. Não sou membro desta
Comissão, mas interesso-me pelo assunto. Tenho
acompanhado seus trabalhos. Em Manaus, durante o encontro dos Secretários do Norte e do
Nordeste, tive oportunidade de acompanhar a ela-
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boração do documento hoje apresentado pelo
Sr. Secretário do Amazonas em nome dos Secretários das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
Tenho dito - e o fiz na primeira reunião de que
participei nesta Subcomissão - ser fundamental
que qualquer proposta de sistema tributário venha
acompanhada da simulação a que se refere o
Secretário do Paraná Insisti, quando da apresentação da proposta pela equipe do Ipea, da Seplan,
que os números adotados como base para os
estudos traziam constatações desastrosas para os
Estados e para as regiões menos desenvolvidas.
Infelizmente, são os números de que dispomos,
são os números obtidos por esses técnicos do
lpea depois de dois anos de trabalho. E, agora,
prometem-nos novos números até a semana que
vem, dizendo que abandonaram ou rasgaram
aqueles e que novos números seriam trazidos a
esta Comissão.
Então, minha primeira preocupação é com relação a cifras. Não sou entendido em números
- pelo contrário, sou fraco em números. Não
é o meu forte, mas acho que nenhum sistema
tributáno pode ser alterado substancialmente, como está sendo proposto, sem que haja proteção
desta alteração em números, para que se possa
concluir, de fato, quem aumenta e como aumenta
a arrecadação de cada Estado ou de cada região
e como se corrigem as distorções. E essa é uma
outra preocupação.
O Secretário de Finanças do Paraná, interpretando o pensamento dos Secretários do Sul e
Sudeste, mencionou a cifra correspondente a
78,4% da participação do Sul e Sudeste no ICM.
As distorções são flagrantes de acordo com esses
números. No que se refere a relação a ICM-população, a região Norte participa com 2,6 de ICM,
para 5,3 de população; a região Nordeste, com
12,6 de ICM, para 28,9 de população; o Sudeste,
com 60,2 de ICM, para 43,7 de população; o Sul
- e aí está o Paraná não tão desequilibrado quanto os outros - com 18,4 de ICM, para 15,4 de
população. Essa é uma distorção constatada pela
disparidade entre arrecadação e população. Penso que devemos corrigir essa distorção ao cuidarmos do sistema tributário. Mas é preciso que esta
Comissão - e aí vem a função do Sr. Relator
da comissão temática - se preocupe também
em compatibilizar e corrigir a outra distorção, que
é a das despesas públicas. Temos o exemplo do
Norte, que, com um índice populacional de 5,3
como já disse, participa da despesa pública com
apenas 3,0. Inverte-se o quadro. O Nordeste, com
28,9 de participação da população, tem apenas
11,8 de participação nas despesas públicas. O
Sudeste, para uma população de 43,7, tem 60,4
em despesa pública. O Sul, que tem 15,4 em
partícipação da população, tem 13,0 em despesa
pública. Chamo, pois, a atenção da Subcomissão
para este aspecto: devemos debruçar-nos sobre
a correção dessas distorções, para que de fato,
possamos ter um sistema tributário que corrija
isso tudo. Um sistema tributário somente, não.
Um sistema orçamentário, também, para que se
possa verdadeiramente corrigir essa situação.
Tenho trabalhado na proposta apresentada pelos técnicos do Ipea e tenho conhecimento da
proposta dos Secretários de Finanças do Brasil,
não só do Norte e Nordeste, mas também do
Sul. Os do Sul adotam a do Ipea, como disse
o Secretário do Paraná. Então, acho que o primeiro trabalho de compatilização deve ser feito aqui,

nesta Subcomissão: compatibilizar a proposta
que vem do Norte e Nordeste com aquela abraçada pelos Secretános de Finanças do Sul.
São as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Secretário Ozias Monteiro Rodrigues.
O SR. OZIAS MONTEIRO RODRIGUES - É
pertinente a opinião do Constituinte João Agripino, que coincide com as nossas preocupações
O que achamos é que a proposta, bem formulada,
como haviamos destacado, pelos técnicos do
lPEA, coordenados pelo Dr. Fernando Resende,
se aplicada como está certamente será um salto
muito perigoso no escuro. As nossas indicações
de alteração, porém, diminuem o risco. Tenho
certeza de que diminuem sensivelmente o risco.
Por isso estamos propondo as alterações.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Tenho uma
consideração a fazer.
No caso, cabem obviamente duas questões:
as diferenças entre os Estados e as regiões e
as diferenças entre os municípios. Tenho a impressão de que nem a Constituinte resolverá todos
esses problemas, mas, pelo menos, vai amenizá-los. O fundamental, porém - e não deve ser
esquecido -, é que cabe precipuamente à União
e aos Estados corrigir as distorções regionais. À
União compete corrigi-las com seu residual de
orçamento. Se ficar com 30%, deverá corrigi-las
na base dos 30% .
Aos Estados cabe corngir as distorções entre
os municípios, estabelecendo melhor correlação
na arrecadação per capíta. Se quisermos solucionar o problema apenas através da questão tributária, será muito difícil. Não nos podemos esquecer de levar em consideração o fato de que
caberá à União e aos Estados resolver a questão
das diferenças regionais
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Relator da Comissão do Sistema Tríbutário, Orçamento e Finanças, Constituinte José
Serra.
O SR. RELATOR (José Serra) - Desejo, em
primeiro lugar, cumprimentar o Presidente e o
Relator da Subcomissão de Tributos, Participação
e Distribuição das Receitas, pela iniciativa desta
reunião e das anteriores - o que me pareceu
bastante oportuno - realizadas em Manaus, com
os Secretários das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e, em Porto Alegre, com os Secretários
do Centro-Sul. Com isto obtém-se grande contribuição daqueles que são responsáveis pela administração de mais de um terço da receita tributária
do País, que passa pelas Secretarias da Fazenda.
O tema da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, também está ligado à problemática das Secretarias da Fazenda. A realidade
varia um pouco de Estado para Estado, dependendo da divisão de trabalho existente entre as
Secretarias de Planejamento. De toda forma, esta
Subcorntssão, que trata do Orçamento, é também
muito pertinente. Infelizmente,não tivemos condições de organizar uma para a Subcomissão de
Orçamento e Fiscalização Fmanceíra, o que é
realmente lamentável, não por causa da própria
Subcomissão, mas pela enorme carga de trabalho, pois estamos realizando reuniões praticamente diárias - e os companheiros são testemunhas
da presença de alguns de nós em Manaus e, ontem, em Porto Alegre - sem falar nos convites
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a que não temos condições de atender, para diScussões em outras circunstâncias, com outros
públicos.
Quero permitir-me também tecer alguns comentános, de maneira bem sintética, sobre os
problemas que vamos enfrentar na elaboração
do capítulo tributário da Constituição.
Detecto, entre os Constituintes, uma preocupação muito grande com o fato de que deveremos
realizaruma obra permanente. Repito sempre este
exemplo, que é pertinente. É como o casamento
Há muitas separações, mas ninguém casa com
prazo marcado Supõe-se que será eterno Pode
até não dar certo, mas a disposição inicial é esta.
Com relação à Constituição, estamos fazendo
algo que deve ser permanente. Naquela parede
há um quadro elaborado pelo Dr. Alcides Jorge
Costa, um dos maiores tnbutaristas brasileiros,
excelente pessoa, sobre a evolução das competências tributárias no Brasildesde o Império Disse
isto ao Prof.Alcides durante a sua exposição: "Vamos escrever uma coluna a mais naquela tabela;
aquele quadro vai ampliar-se"
É uma grande responsabilidade. Termos de estar conscientes dos efeitos permanentes que isto
pode ter. Smto esse ânimo rnutto presente no
trabalho dos Constitumtes e da nossa Subcomissão. Devemos livrar-nos de idéias preconcebidas,
de paixões, e fazer o máximo possível, já que
100% é impossivel. Isto porque, se fizermos algo
errado, o preço será muito alto. Para alterar a
nova Constítuiçâo, serão necessários dois terços
de parlamentares etc. Enfim, é algo muito importante. Acho até que, no que diz respeito às áreas
econômicas e social, de longe é esta a Comissão
que tem maior responsabilidade, pois suas implicações são muito concretas.
Quero lembrar que muitas Constituições brasileiras não foram seguidas, A de 1937, por exemplo, elaborada pelo famoso ChiCO Campos e feita
para o Estado Novo, não fOI seguida pelo Presidente Getúlio Vargas, exceto no que se refere aq
capítulo tnbutário. O que havia, em termos de
tributação, ficou valendo. Esse é um dado muito
importante. E que dizer a respeito de orçamento
e tudo o mais>!
Um outro aspecto importante é que o perfil
do sistema tnbutário só ficará claramente delineado com o Código Tributáno, o que Implica leis
complementares e leis ordinárias. Muitos perguntam: qual será a carga tributária no Brasil, depois
de elaborado o capítulo da Constituição? O texto
constitucional não dá elementos para que determinemos a carga tnbutána. Isto suporia - o que
é um absurdo - que iríamos fíxar alíquotas na
Constituição. Nenhuma Constituição do mundo,
nem as mais exóticas e detalhadas, tiveram a ousadia de fazê-lo. É impossivel, porque aliquota
é um caso tipico de lei, algo que se altera com
a dinâmica da economia, do desenvolvimento regional, das mudanças estruturais na economia.
Por exemplo: é sabido que, quando um país
cresce, o peso de 'certos tipos de serviços aumenta. Portanto, se não tivermos uma estrutura tributária que se adapte a isto, haverá uma queda da
receita tributária proporcionalmente ao PIB,a menos que se carregue mais nos setores que já pagam imposto. E aí há um mistério, porque o contribuinte se sente pagando mais, enquanto para
o Governo falta dinheiro. Por quê? Porque a estrutura de desenvolvimento da economia está mudando.
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o mesmo ocorre com relação às exportações.
O Brasil, no começo dos anos 60, não exportava
manufaturados. Ora, manufaturados não pagam
imposto em nenhum país do mundo. Poder-seiam criar compensações - sou até simpático
à idéia -, mas não entram no preço da exportação. Ora, na medida em que o País cresce e aumentam muito as exportações, há uma erosão
da receita tributária. Asszstímos a isto em 1984
E o ex-Secretário da Fazenda de Santa Catarina
lembra como analisávamos isto, discutindo a problemática da época. Santa Catarina é um Estado
que exporta muito Em 1984, houve crescimento
da economia, e a receita não respondia
Assim, temos de ter muita flexibilidade em relação à administração das coisas, Quena insistir
nisso: podemos avançar nos números, mas há
uma limitação, porque muitas das questões só
poderão constar da legislação.
A respeito dos pontos críticos, gostaria de dizer
que a questão do imposto de circulação é discutível: integra vários impostos ou não, com ou sem
o valor adicionado, ou, como se diz, sobre coisas
móveis, corpóreas, para impedir, depois, artifícios
de quem não quer pagar, pOIS parece que o nome
é mais vigoroso E há o problema da origem do
destino, a respeito do qual, creio, os Secretários
debateram em ambas as reuniões. Esta é uma
questão que teremos de elaborar mais e para
a qual a Comissão nos tem chamado a atenção.
A outra é a questão da relação entre as esferas
da Federação. Acho que vale a pena pensarmos
em números, porque talvez seja pertinente continuar a estabelecer na Constituição, como acontece hoje, cotas do Fundo de Participação. Podem
chamar de equalização, de participação, como
quiserem, mas tem de existir.
É importante, então, termos também idéia dos
números. A receita da União, no ano passado,
foi de cerca de quinhentos bilhões de cruzados.
Neste ano deve ficar em tomo de dois trilhões,
até o fim do ano, devido ao problema da inflação.
Mas vamos raciocinar com base nos recursos de
hoje. Isto significa que cada ponto percentual custa vinte bilhões de cruzados. Mesmo na simulação
feita pela Comissão de Reforma Tributária organizada na Seplan, em que se contemplava uma
perda, por parte da União, de uns dez pontos
percentuais de receita, isso significana, em dinheiro deste ano, algo em tomo de quatrocentos bilhões de cruzados, que representam um quinto
da receita, em termos relativos. Seriam quatrocentos bilhões de cruzados a serem transferidos.
Precisamos, pois, pensar sempre nos números,
porque, evidentemente, é necessário manter funcionando a Federação, o que significa o Governo
Federal e os governos estaduais e municipais
Um outro aspecto da descentralização a que
se referia o Secretário do Paraná é sua complexidade. Não basta dizer que tal coisa vai para lá,
etc. O problema de como o dinheiro chega, como
a função passa, como não passa, é muito complicado. É um assunto que vamos ter de pesar.
Ainda a respeito da questão regional, temos
de compatibilizar duas coisas Uma é que as regiões mais industrializadas ou que se estão industrializando - há Estados no Norte e Nordeste
em que isso está acontecendo, como o Pará, a
Bahia, parte de Pernambuco, o Maranhão, em
que estão sendo construídas até Siderúrgicas devem poder explorar mais sua base tnbutária
ou a base tributária que se vai criando. Ao mesmo

tempo, há regiões, municipícios e Estados que
têm uma base tríbutána menor e precisam de
apoio para, no futuro, gerar uma base tnbutária
própna, Portanto, temos de cnar um mecarusmo
de redístnbuição: recolhe-se numa região, aplica-se na outra
Houve dados a respeito de quanto do lCM fica
no Sudeste. Seria interessante também mostrar
em que percentual os recursos do Fundo de Parocipação são gerados nas regiões que se industrializam.Então, na verdade, há também uma redistribuição forte por aí. E temos de ir pesando os
números e fazer uma compatibilização de ambas
as coisas. Este é o nosso desafio, que temos muito
presente no âmbito da cormssâo.
Há outras questões referentes ao Imposto de
Renda, que se relacionam mais com legislação,
embora para nós representem prmcípios muito
importantes
Peço desculpas por ter-me alongado muito,
mas eu me permiti fazer esse apanhado para mostrar o grau de preocupações de todos nós em
relação ao novo capítulo tributário
O SR PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Constitumte José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, Srs. Relatores, ilustres Secretários da Fazenda, nossa intervenção se írucía exatamente pelas referências do Sr Secretário da
Fazenda do Paraná, que assinalava a verdadeira
necessidade de se estabelecer no País uma postura da valorização social do tributo e, mesmo, sua
importância e utilidade para o própno desenvolvimento dos municípios, dos Estados, do País
como um todo, naquelas estruturas fiscais destinadas à arrecadação. E é exatamente na esteira
dessas colocações que gostaríamos de assinalar
que, pelo menos na nossa ótica, na ótica da Democracra Cristã, é importante, para a própria valonzação do papel social do tributo e da figura do
Executivo como instrumento de arrecadação tributária, que não se perca a oportunidade - e
esta é uma delas - para registrar alguns princípios fundamentais, cuja inobservância tem sido,
em grande parte, responsável não só por um antagonismo do contribuinte com relação ao fisco
e ao tributo, mas até por certo desencanto e certa
dose de má vontade.
Em primeiro lugar, gostariamos de registrar a
necessidade de haver uma nova postura tributária,
que assegure certa isonomia de direitos com relação às obrigações tributárias entre o contribuinte
e o Estado. Porque, se formos analisar toda a
nossa legislação tributária, a começar pelo embasamento do capítulo constitucional que trata de
tributos, verificaremos que o indivíduo e a pessoa
jurídica contribuintes estão profundamente deserdados do ponto de vista da isonomia de direitos.
Temos um Estado que tudo pode e um cidadão
desamparado e inerte, em face da posição do
tributo.
De outro lado, não há dúvida, de que existem
dOIS aspectos. Para mim teria sido muito agradável se os Srs. Secretários da Fazenda tivessem
abordado, com uma defesa intransigente, dois
princípios praticamente seculares: o da legalidade
e o da anterioridade do tributo. O princípio da
legalidade, ou seja, da reserva legal na instituição
do tributo ou na majoração das alíquotas, mas
legalidade vista não somente no seu aspecto nominal com relação às alíquotas, mas também no
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da descnçáo tipica do fato gerador, a hipótese
da incidência, a sua base de cálculo, enfim, a
legalidade no seu conceito amplo E o princípio
da anterioridade ou, como quiserem, a questão
da anualidade.
No estudo do lPEA, CItado com freqüência, o
qual tem o mérito de constituir um início de discussão, há, de forma bem caracterizada, grave
ofensa a este princípio, quando, no § 2 9 do art
12, sem meia palavras - o documento é muito
claro - afirma que o Legislativocederá ao Executivo, numa extensa séne de hipóteses, a possibilidade de, através de decreto, aumentar alíquotas
em pleno exercício.
Não há dúvida de que a anteriondade é tão
importante como a írretroativrdade da lei. Aliás,
se a analisarmos, verificaremos que a írretroanvidade da lei é o ângulo inverso do próprio principio da anterioridade. Estamos vendo até mesmo
este episódio, tão lamentável, na questão do Imposto de Renda, com relação às declarações das
pessoas jurídicas É baixado decreto-lei, em pleno
mês de março, retroagindo a correção monetária
a partir de uma OTN pro rata de dezembro, na
mais séria ofensa a um princípio constitucional
dos direitos, princípio também contemplado na
Lei de Introdução ao Código CiVIl, que estabelece
a irretroatividade da lei. Mas fez-se uma tentativa,
que está dando resultado para o fisco, porque,
em que pese ao fato de serem muitas as ações
dos contribuintes rebelando-se contra a medida,
a grande maioria está-se submetendo à injúria
da norma legal, autoritariamente colocada através
de um decreto-lei.
E são estas situações de desrespeito ao pnncípío da anterioridade, conquista secular dos po-

vos, e ao princípio da anualidade, uma opressão
com relação ao contribuinte, que levam à criação
de um sentimento de antagonismo e à desfiguração do aspecto social do tributo.
Um segundo ponto sobre o qual gostaríamos
de manifestar-nos refere-se à necessidade de haver, neste momento de formação de opiniões dos
Constituintes desta Subcomissão, o máximo possível de idéias alternativas. E nesse sentido consideramos extremamente bem-vindas as sugestões
trazidas pelos Srs. Secretários da Fazenda, discordando de pontos anteriormente apresentados e
oferecendo novos ângulos.
E aqui, Sr. Presidente, gostaríamos de deixar
registrada uma posição talvez pertinente até a nível da direção desta Subcomissão. Não se deve
desenvolver a imagem de que o estudo apresentado pelo lpea, que teve o ménto incontestável
de trazer-nos grande contribuição, dando início
a um processo de discussão, é um anteprojeto
Se assim o considerarmos, isto fatalmente inibirá
a apresentação de outras teses. Nesta fase da
Subcomissão, todos os Constituintes estão formando opinião e é extremamente necessário que
seja consideradas as várias contribuições como
as que os Srs. Secretários da Fazenda estão trazendo a esta reunião.
Por outro lado, queremos assinalar como já
fizeram alguns Constituintes que nos antecederam, como o companheiro Relator da comissão
temática - a necessidade de afirmar-se que a
Constituição deverá ser portadora de comandos
constitucionais. Esta idéia deve ser sustentada
permanentemente, porque, nesta ânsia de resolver a problemática nacional, podemos transformar-nos em legisladores de uma legislação com-
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plementar ou, mesmo, descendo a detalhes, de
uma legislação ordinária. A idéia de que a Constituição deverá conter comandos constitucionais,
que funcionarão como suporte de todo o tratamento da legislação complementar, parece-me
de suma importância ser permanentemente assinalada.
Gostaríamos também de registrar nossa posição favorável a que a palavra "município" seja
dita com mais freqüência nesta Subcomissão. Estamos profundamente preocupados com a vital
necessidade de valorização da receita tributária
do município. Se não for alterada, de forma intensa, a realidade tributária do País, o município continuará sendo um deserdado, e os brasileiros que
não moram no Estado e na União, mas nos municípios, continuarão sofrendo as consequências
dessa injusta dlstríburção de receita tríbutána,
Agora mesmo acompanhávamos muito atentos, as considerações, sempre inteligentes, do Relator, Constituinte José Serra, que dizia que a economia está em profunda transformação e que
a receita de serviços acompanha o processo de
crescimento nos países que se enriquecem e evoluem Por outro lado, observamos que quando
um país passa por um processo de crescimento
e industrialização, em que a receita de serviços
tende a crescer, exatamente nesse momento se
pensa em retirar a receita dos municípios e passá-Ia ao Estado É verdade que estão sendo buscados índices de compensação, mas este é um
ponto a ser registrado na nossa preocupação em
favor da valonzaçáo do município.
Finalmente, queremos registrar também nossa
opinião, já externada por outros Constituintes e
até mesmo expositores, no sentido de que, a nível
de País, devemos comportar-nos de forma solidária. Se o sentimento que anima a todos nós não
for o da solidanedade, encarando toda a Nação
fraternalmente haverá uma série de desencontros,
frustraremos as melhores esperanças da Nação
e conunuarão a existir distorções Desse modo,
é realmente necessário um processo de compatibilização, sem idéias preconcebidas, sem a figura
do preconceito, que anime este esforço dos Constituintes - que é o da Nação - com uma visão
solidária, fraterna da construção de uma nova sociedade, mais justa e mais dístnbutíva.

o SR. RELATOR (José Serra) -Abusando da
paciência dos companheiros, eu gostaria de dizer
algo que me escapou durante a exposição e que
me parece írnportantíssrmo
Quando pensamos no capítulo tnbutárío, temos em mente o conjunto de modificações É
muito importante que os Secretários das diferentes regiões tenham isto presente, porque há certas
mudanças que só podem ser feitas paralelamente
a outras. Temos de pensar na coerência como
um todo. Isto é muito importante. Não pode haver
análise - estou falando em abstrato, parcial.
O segundo ponto, que é fatal - e se não nos
submetermos a essa fatalidade nada faremos de
novo - é que boa parte das questões fícana por
conta da lei complementar. Hão de perguntar:
e se a lei complementar não o fizer? Realmente,
tudo pode acontecer, mas é muito difícil, porque,
segundo proposta que apresentei à Assembléia
Nacional Constituinte - e que acho prevalecerá
- e a lei ordinária a este respeito, a nossa comissão e as demais é que se encarregariam de fazer
a lei complementar.

Se minha proposta for aceita, continuaremos
trabalhando até mesmo na questáo da lei complementar. Mas terão de confiar um pouco, senão,
não haverá mudança
Desculpem-me haver interferido de novo, mas
este assunto é absolutamente essencial.
O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho)
- Gostaria de informar ao nosso companheiro
José Maria Eymael que, na última sexta-feira, esta
Subcomissão ouviu o Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Sr. Prefeito Jorge
Cury, o Secretário-Geral da Associação Brasileira
de Municípios, Sr. Prefeito Nivaldo Krueger, e ainda o Sr. Cleuler de Barros Loyola, representando
o lBAM. Esta Subcomissão tem, portanto, procurado efetivamente dar audiência a todos os interessados e ouvir ainda outras correntes representativas do municipalismo brasileiro. Na próxima
quinta-feira deveremos ouvir também aqueles
que integram a Frente Municipalista.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Dr. José Militão Costa, Presidente da
Federação das Associações de Fiscais de Tributos
Estaduais.
O SR. JOSÉ MILITÃO COSTA-A Federação
será representada, neste momento, pelo nosso
companheiro do Rio Grande do Sul, Cezar CasseI.
O SR. CEZARCASSEL- Exrn" Sr. Constituinte
Benito Gama, Presidente da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas,
Exm" Sr. Constituinte Fernando Coelho, Relator
desta Subcomissão, Exrn- Sr. Secretário do Estado do Paraná, Srs. Constituintes, demais participantes. Inicialmente, gostaríamos de agradecer,
em nome da Faflte, Federação das Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais, a oportunidade
que nos dão de aqui trazer nossa colaboração.
E importante, ademais, destacar o fato de esta
Subcomissão permitir que as propostas sejam
apresentadas aos Srs. Constituintes, a fim de ampliar o debate.
Como já foi destacado, é importante que não
exista uma pré-proposta, como pode ter sido dado
a entender em relação à proposta do Ipea, a primeira apresentada, à qual a nossa, em muitos
pontos, é semelhante. A nossa foi divulgada antes,
mas utilizou textos anteriores, cujos autores participaram da elaboração da proposta do IPEA. Seria
inviável criarmos algo novo sem aproveitarmos
ensinamentos de membros tão destacados desta
Subcomissão - estudos divulgados, obras publicadas É importante, então, relembrar como ocorreu a reforma de 1967.
O Prof. Ricardo Varsano (?), em simpósio promovido pela Comissão Especial sobre Reforma
Tributária do Senado Federal, em 1984, dizia que
a reforma de 1967 fOI fruto do trabalho de uma
comissão contratada pelo Executivo, em 1963,
para fazer uma reforma administrativa do Ministério da Fazenda e que, depois, passou também
a ter a função de criar um novo sistema tributário.
O espírito do sistema, portanto, nasceu da cabeça
de umas poucas pessoas. A verdade é que essas
idéias foram depois debatidas e avalizadas pelo
Congresso.
De qualquer maneira, o que esteve sujeito a
debate foi muito mais a forma do sistema, não
seu espírito. Em função disso, o sistema tributário
provavelmente reflete as idéias da elite da época,
certamente não as da sociedade como um todo.
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Acredito, então, que houve um erro no próprio
processo de reforma. Ela deveria ter sido feita
ao contrário: primeiro, criar o que seria o espírito
do sistema tributário e, depois, a partir de idéias
da sociedade, avalizadas pelo Congresso, formar
um corpo para o sistema.
Nossa colaboração nesta Subcomissão se dá
justamente no sentido de que o processo hoje
é diferente. Seria impensável, hoje, uma comissão
criar um sistema e este simplesmente ser adaptado e aplicado. A nosso ver, todas as propostas
devem ser ouvidas, debatidas e aproveitadas em
seus aspectos positivos.
Fazer esta apresentação é difícil, mas já foi facilitada por alguns debates, alguns pontos aqui enfocados. Nossa proposta, por ser completa, envolve
todo um sistema tributário: impostos, taxas, contribuições de melhorias e os fundos de redistribuição de recursos. E muitas das questões que
aqui serão tratadas não constarão da Constituição, pois são matérias a serem abordadas em
lei complementares e outras disposições específicas do sistema tributário. Mas, como essas posições estão jungidas à nossa proposta, é importante que as destaquemos. Porque não teria sentido uma Constituição ser sintética e, depois, pressupostos que serviram de base para a montagem
desse sistema fossem desvirtuados pela legislação complementar. Talvez, então, nosso detalhamento seja um pouco longo.
O Constituinte José Serra já destacou que muita coisa talvez não conste na Constituição. Concordamos. A Constituição deve ser sucinta, mas
é importante que, na montagem do sistema, este
tenha uma unidade. Não adianta pegar cada idéia
e, na hora de fechar o todo, termos uma colcha
de retalhos.
O sistema tributário por nós idealizado está baseado em nove impostos. Assim, imaginamos inicialmente um Imposto sobre o Comércio Exterior,
consubstanciado na união dos atuais impostos
de importação e de exportação. Esse é um tributo
específico de política econômica e pretende regular a balança comercial do País. Ele pode captar
a eventual capacidade contributiva de um setor,
mas sua finalidade principal não é fiscal. Ele deve
ser encarado como instrumento não de geração
de recursos, mas, simplesmente, de política econômica. Não deverá ter, como existe hoje, vinculação com o imposto estadual, o ICM, em que
a isenção do imposto de importação implica uma
isenção reflexa no imposto estadual. Isto é algo
desnecessário, do nosso ponto de vista, pois, se
a importação é do interesse da Nação, os Estados
serão sensíveis e estenderão o benefício fiscal da
isenção também ao seu imposto.
Também estamos prevendo a manutenção
com a União de um Imposto sobre Produtos Especiais, que seria a parcela maior do atual IPI.
Os objetivos seriam manter determmado nível de
arrecadação da União. Não teria sentido retirarmos muitos impostos da União e não mantermos
uma capacidade razoável de geração de recursos.
Afinal, à União caberá fazer a equalização, como
veremos adiante. Ele tem, portanto, uma função
altamente fiscal;vai incidir sobre poucos produtos
com alíquotas elevadas e, conseqüentemente, sobre poucos contríbuíntes Na nossa concepção
esse imposto incindiria principalmente sobre bebidas, fumos e veículos e, eventualmente - este
é um ponto sobre o qual não temos ainda uma
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conclusão definida - sobre gasolina e álcool,
haja VIsta o grande potencial contributivo que se
tem verificado nesses dois segmentos É um segmento altamente produtivo, que poderá, talvez,
ser utilizado por esse imposto. Isto dependerá de
cálculos, pois não fizemos simulações.
Também no que se refere à competência da
União, estamos prevendo o Imposto sobre Operações de Crédito, o atual IOF. Ele se presta à política monetária da União. E, como recomendação
para melhorar o sistema, sugerimos seja acentuado o caráter de seletividade desse imposto,
discriminando alíquotas em função do tipo de
operação. Por exemplo, as operações com crédito
agrícola e também as de crédito às pequenas
e rmcroempresas poderão ter alíquotas reduzidas;
tipos de empresas ou produtos que estas produzam também poderão ser reduzidas; e também
poderá haver alíquotas diferenciadas, no caso de
empresas exportadoras, se houver interesses, e
alíquotas elevadas, por exemplo, para turismo, no
caso de fechamento de câmbío para aquísição
de dólares-turismo.
Alguns sugerem que esse Imposto seja integrado ao imposto estadual, que o imposto de operações financeiras seja unido ao leM Nossa conclusão é a de que, teoricamente, isso seria desejável,
uma vez que são impostos de natureza semelhantes, pois incidem sobre despesas e consumo.
Entretanto, como é um setor muito específico,
entendemos que ainda não é o momento adequado para fazer esta união. Acreditamos que a União
tenha mais condições de administrar esse imposto. Então, na nossa proposta, é mantido sob competência da União o Imposto sobre Operações
de Crédito.
Outra proposta, que visava a aproximar o imposto estadual sobre um conceito de valor adicionado, previa o crédito fiscal do Imposto sobre
Operações de Crédito pago por empresas. Achamos desnecessário esse crédito, uma vez que o
imposto estadual, que estamos propondo adiante,
não é propriamente Imposto sobre valor adicionado, mas uma boa aproximação dele.
Permanecem ainda sob a competência da
União o Imposto de Renda e duas espécies tributárias novas: o Imposto sobre Heranças e Doações
e o Imposto sobre Patrimônio Líquido de Pessoas
Físicas. Adiante veremos alguns detalhes desses
impostos.
Com os Estados permaneceria o ICM, com uma
base sigmficativamente ampliada. Estamos chamando-o, provisoriamente, de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços.
Ele seria a união dos campos de incidência atualmente abrangidos pelo prórpio ICM, o Imposto
Municipal sobre Serviços, os impostos federais
únicos sobre minerais, lubnficantes, transportes,
energia elétrica, serviços de comunicação - e
pelo residual do IPEI, ou seja, retirando aquela
capacidade contributiva excessivamente alta das
bebidas, fumos e veículos.
Com os Municípios ficariam dOIS impostos. Um,
que estamos chamando de Imposto sobre a Propriedade Imobiliária Urbana e Rural. Trata-se, na
prática, da união do etuni lmposto Predial e Territorial Urbano, que já pertence aos municípios e
em muitos deles tem-se demonstrado produtivo
e bem administrado, com o Imposto Territorial
Rural, atualmente em poder da União e que não
tem servido aos propósitos imaginados, digamos,

na sua concepção. E também seria transferido
aos rnumcípíos o Imposto Estadual sobre a Transmissão de Bens Imóveis
Com esses ajustes, os municípios se especializariam na tributação sobre patnmônio imobiliário.
A partir deste momento, então, podemos começar a questionar: quais os objetivos da reforma
tributária?
Nossa análise partiu de um pressuposto, qual
seja, a análise da carga tributária no Brasil Observamos que essa carga tributária está decrescendo
com o passar do tempo e se encontra abaixo
da média de outros países em igual estágio de
desenvolvimento. O decréscimo de nossa carga
tributária, à exceção dos dois últimos anos o que depois comentaremos - demonstra certo
esgotamento do sistema tributário vigente. As tentativas de se aumentar sua arrecadação fiscal só
têm acentuado seus aspectos regressivos. Reformas de emergências são feitas e sempre acentuam o caráter regressivo do sistema. Nos dOIS
últimos anos essa carga tributária cresceu, segundo estimativas preliminares realizadas e divulgadas pelo própno IPEA, mas a um custo social
bastante grande, já que através de correções irreais, de tabelas de Imposto de Renda, da criação
de novas espécies tributárias, como o Finsocial,
e de avanços nem sempre socialmente justos no
seio da sociedade.
Nossa análise, então, nos levou à conclusão
de que a carga tnbutáría pode ser elevada. Isto
pode criar ojeriza em muitas pessoas, mas acreditamos que não exista sentido falar em reforma
tributária sem aumentar carga fiscal. O que queremos trazer à discussão é a redistribuição do ônus
dessa cargas tributária, reduzindo o aspecto regressivo que hoje possui, tanto em termos pessoais como em termos regionais. Nossa visão,
portanto, é ampla, no sentido da justiça social
e do desenvolvimento econômico da Nação, e
não uma ótica simplista, de fazer uma reforma
tributária que VIse simplesmente a cobrir o déficit
público.
Também achamos importante a questão do
federalismo fiscal. Nós o entendemos não no sentido de criar capacidade ~e gasto para Estados
e Municipios, mas no de ampliar sua capacidade
de gerar recursos próprios Porque a dupla mão
que deve existir para o administrador público, ou
seja, o poder de arrecadar impostos - e também
de gastar - criar um compromisso com o contríbumte. Seria muito cômodo criarmos um sistema
centralizado de arrecadação, distribuindo, depois,
recursos e tendo os administradores simplesmente a função de gastar. Entendemos que esta é
uma visão inadequada. Acreditamos que essa responsabilidade decorre da dupla capacidade que
têm as Unidades Federadas de cobrar, arrecadar
receitas próprias e efetuar gastos.
Também achamos importante questionar o nível dos serviços prEstados pelo Estado versus
carga tributária. A carga tributária pode ser elevada, não em função do seu número absoluto como já vimos, está abaixo da média de outros
países em igual nível de desenvolvimento - mas
na medida em que os serviços públicos que o
Estado coloque à disposição da população não
estejam atendendo aos seus objetivos. Neste sentido, ela se toma regressiva, deficiente e pesada
para a população.
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Entendemos, ainda, que o sistema tributário
deve buscar a redistribuição de renda. Estamos
cientes de que o instrumento adequado para fazer
essa redistribuição não é o sistema tributário em
si, mas, SIm - e esta é uma maneira muito mais
eficiente - via gasto público. Entretanto, o sistema tributário deve ter uma vocação progressiva
e trabalhar no mesmo sentido da redistribuição
da renda.
Assim, é importante o depoimento aqui prestado pelo Deputado João Agripino, no sentido
de que os gastos públicos não anulem o efeito
redrstríbutívo do sistema tributário. Não adianta
haver um sistema tríbutáno excessivamente progressivo tentando redistribuir rendas, se na hora
de gastar não é levado em consideração esse
mesmo sentido. Então, a redistribuição se faz rIOS
dois sentidos.
Observamos, então, que justiça fiscal é meta
da nossa proposição. Ela é muito difícil de ser
alcançada, mas deve ser sempre buscada. Não
é tarefa para ser alcançada só de uma vez, mas
deve ser aperfeiçoada na medida do possível,
sempre se aproximando mais de uma situação
ideal.
De que forma estamos imaginando que nosso
sistema possa buscar essa esperada justiça social? Verificamos que haverá novos impostos em
nosso sistema, sendo que alguns deles não têm
vocação para propiciar redistribuição de renda:
o Imposto sobre Comércio Exterior tem função
mais de política econômica; o Imposto sobre Produtos Especiais visa mais a gerar recursos fiscais,
ou seja, captar significativa capacidade produtiva,
contributiva do sistema; e o Imposto sobre Operação de Crédito, apesar de, com as nossas sugestões, ter vocação progressiva, também está mais
vinculado a uma política monetária Mas os demais impostos, segundo nossa proposta, terão
vocação progressiva, contribuindo para atingirmos nossos objetivos de justiça fiscal.
O Imposto de Renda, hoje, é absolutamente
regressivo. E os trabalhos que indicam essa regressividade são muitos Vou listar rapidamente
os principais itens.
Aplicações financeiras, dividendos e bonificações em espécie, atribuídos às ações, são tributados exclusivamente na fonte, ou seja, não são
levadas em conta na tabela progressiva. Assim,
além de perder capacidade contributiva e criar
uma vantagem relativa para o capitalismo - o
grande aplicador financeiro - cria um aspecto
injusto. Ou seja, aquele que recebe poucos dividendos, o pequeno investidor, é tributado da mesma maneira - com uma alíquota igual - que
o grande acionista de empresas. Lucros em bolsas de valores de mercadorias são isentos, alguns
lucros imobiliários são isentos; outros, tributados
com alíquotas muito baixas. Participações societárias mantidas por mais de cinco anos são isentas
quando vencidas.
Existem pnvtléqíos que não se justificam mais,
justamente para segmentos de alta renda, integrantes do Legislativo, do Judiciário e das Forças
Armadas. Existe uma grande participação relativa
da tributação sobre as pessoas jurídicas no Imposto de Renda, e este imposto se toma indireto na
medida em que as pessoas transferem esse ônus
para os produtos, descaracterizando o aspecto
progressivo do Imposto de Renda.
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A renda na agricultura tem uma tributação insignificante. E este é um erro conceitual Não
tem sentido beneficiar-se o lucro na agricultura.
Tem-se de estimular a atividade agrícola, dar seguro agrícola ao produtor, subsidiar o crédito, mas
jamais beneficiar quem teve lucro. Este tem de
ser tributado normalmente. Isentando-se quem
teve lucro não se está beneficiando o agricultor
que teve sua safra prejudicada e sofreu prejuízo.
As empresa exportadoras não pagam Imposto
de Renda sobre seus lucros. Prestadoras de serviço de utilidade pública têm uma alíquota bem
menor, assim como as empresas de transportes
coletivos. As bonificações em ações também não
são tributadas.
Em nossa proposta, prevemos um imposto
abrangente, em que todos esses rendimentos sejam levados, na medida do possível, a tabelas
progressivas. E com isso até poderemos abrandar a tabela progressiva das pessoas físicas.
Também imaginamos deva ser buscada uma
forma de integração do imposto incidente sobre
a pessoa física com o Imposto íncidente sobre
a pessoa jurídica.
Os impostos que prevemos sobre heranças e
doações e patrimônio líquido das pessoas físicas
não existem hoje no sistema tributário brasileiro,
exceto com relação a heranças e doações de imóveis. Em nossa proposição haverá um imposto,
sob a égide da União, sobre esses dois segmentos.
E ambos deverão ser progressivos, porém com
alíquotas baixas, porque o objetivo não é tributar
pesadamente, mas dar uma vocação progressiva
para o sistema e, talvez, aumentar essa tributação.
No início, ele deverá ser progressivo, com alíquotas baixas, e ter isenção até um patamar razoável,
a fim de atingir somente heranças, doações e
patrimônios líquidos realmente expressivos. A
grande maioria da população brasileira ficaria fora
do campo contributivo desse imposto. Em ambos
os casos, seriam considerados no montante a
ser tributado tanto bens móveis quanto imóveis
Sabemos de antemão que esse imposto não tem
função fiscal apreciável. Mesmo em países desenvolvidos, não se conseguem níveis elevados de
arrecadação com tais impostos.
Com relação ao ICM- Imposto sobre Circulação de Mercadorias - atualmente ele tem uma
alíquota nominal única, internamente, mas um
cipoal de benefícios fiscais eleva as alíquotas efetivas a mais de quarenta. Na nossa proposição,
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Prestações de Serviços deverá ter alíquotas seletivas em função da essencialidade dos produtos.
Em nossa idéia irucial seriam três alíquotas: uma
básica, outra extremamente baixa para produtos
essenciais e a última, bastante elevada, para produtos supérfluos.
Nos impostos municipais sobre patrimônio
imobiliário - atualmente, no caos do IPTU existe praticamente uma alíquota única. Propomos que tais impostos sejam mais seletivos. Os
critérios para a seleção poderão ser o número
de imóveis do mesmo proprietário, o valor do
imóvel - não para onerar pesadamente, mas
simplesmente para diferenciar aquele que possui
uma pequena propriedade daquele que tem uma
grande - e a localização desses imóveis e os
serviços que o ente tributante coloca à disposição
do contribuinte.

No caso da transmissão de bens imóveis, as
alíquotas poderão ser seletivas, como ocorre hoje,
em função da existência ou não de flnanciamento
do Sistema Financeiro de Habitação e também
do valor da operação
Existiria ainda um detalhamento do imposto
estadual. Não sei se o tempo vai-me permitir fazêlo. As outras apresentações tiveram tempo maior.
Creio que estamos sendo prejudicados.
O SR. PRESIDENTE (Bemto Gama) - V. S'
tem três minutos para concluir, porque teremos
agora uma reumão na Comissão de Sistematização, na qual a participação dos Constituintes
se faz necessária Deixe cópia de seu trabalho,
que irá ser discutido com o Relator.
O SR. CEZAR CASSEL - Lamentavelmente,
não poderei detalhar os impostos. Ainda haveria
muitos assuntos a serem esmiuçados.
Nosso sistema ainda prevê a manutenção da
competência residual tributária e do imposto extraordinário com a União. As taxas seriam mantidas como são hoje. Ou seja, as três esferas de
Governo teriam competência para instittnr taxas,
tanto pelo poder de polícia quanto pela prestação
de serviços.
Somente estamos eliminando o Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores, porque entendemos não ter capacidade tnbutativa muito
significativa e ser de difícil administração, podendo ser absorvido pelo Imposto sobre Patrimômo
Líquido das Pessoas Físicas Entendemos que
uma taxa sobre o licenciamento de veículos é
mais adequada para custear o cadastro nacional,
que auxiliaria no controle do roubo de veículos.
Com relação às contribuições, teríamos competência concorrente entre as três esferas de Governo para a contnbuição de melhorias e a contribuição para a eliminação ou controle da atividade
poluente. Para os mumcípios, haveria a contribuição de custeio de obras ou serviços resultantes
do uso do solo urbano. Seria a simplicação da
atual contribuição de melhoria e tornaria mais
viávelpara os municípios a cobrança dessa contribuição, gerando recursos de que precisam para
seus investimentos.
A União ficaria ainda com as contribuições de
intervenção do domínio econômico e custeio de
encargos previdenciános e outras formas assistenciais. Ficaria também a cargo da União o empréstimo compulsório, que seria Instituído somente em caso de calamidade pública e sendo
restituído em prazo certo e, no mínimo, com correção monetária integral.
Estamos prevendo ainda um Fundo de Equalização, que, como bem destacou o Dr. Osmundo
Rebouças, é necessário. Entendemos que somente deve haver cuidado para que atribua basicamente às regiões mais pobres do País um patamar
mínimo de receita tributária própria per capta.
Achamos que deve existirtambém um coeficiente
nessa drstnbuição que meça outros fatores, como
o esforço próprio da arrecadação dos Estados
e municípios. Fazer simplesmente o inverso da
arrecadação própria poderá desestimular as Unidades Federadas a arrecadar.
Também propomos um fundo social, um fundo
de descentralização, e um fundo de ressarcimento
às exportações. Ficamos contentes com o depoimento do Constituinte José Serra, quando afirmou ser simpático a essa visão. Realmente, os
Estados que possuem vocação exportadora de-
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vem ser ressarcidos na medida em que geram
superávit na balança comercial, porque os esforços que estão realizando nesse sentido beneficia
toda a Nação. E não é justo que só eles sejam
prejudicados. Os Estados exportadores superavitários têm de manter a mesma estrutura dos
outros Estados de apoio às indústrias exportadoras Parece-nos perfeitamente defensável que
toda a comunidade participe nesse esforço e
compense os Estados no que perdem em arrecadar.
No sentido da justiça fiscal, somos contrários
às anistias e remissões. Em nossa opinião, devem
ser vedadas ou, pelo menos, quando concedidas
- porque entendemos que algumas têm cunho
social, corrigem distorções do próprio sistema realizarem-se sob a forma de subsídios, para tornar transparente o benefício que o Estado estará
dando à inlctativa privada. Anistias e remissões,
como são dadas atualmente, beneficiam os maus
pagadores, os contnbuintes sonegadores. Após
todo um trabalho de fiscalização, são levantados
débitos, e vem uma leique acaba beneficiando-os,
não se sabendo nem o montante do benefício.
É importantíssimo, pois, que as anistias e remissões sejam elimmadas ou feitas sob a forma de
subsídio, para que fique transparente que os Governos estão fazendo doação à imciativa pública,
referente a impostos devidos e não recolhidos,
de determinado montante de recursos.
Também é importante que o novo sistema tributário consagre as funções fiscalizadoras e arrecadadoras. A função fiscalizadora tem caráter de
promoção, pode ser igualada a um promotor que
promove a justiça fiscal, na medida em que busca
na economia o que as pessoas devem e não pagaram. Se assim permanecesse, aumentaria ou criaria distorções terríveis, deixando um aspecto mjusto e regressivo enorme.
Nesse sentido, propomos a eliminação do art.
196 da atual Constituição e a sua substituição
por uma nova redação que consagre que as atividades fiscalizadoras e arrecadadoras devam ser
exercidas por quadros privativos de servidores
concursados, detentores de curso superior, e que,
a nível das administrações púbicas das Unidades
Federadas, sejam criados estímulos especificos
para tais atividades. É fundamental que se tenha
em mente que o atual art. 196 interessa ao poder
econômico, a grupos de pressão comprometidos,
que, assim, tentam desvirtuar o sistema. E importantíssimo constar da nova Constituição o reconhecirnento da relevante função físcahzadora no
sentido de promover a justiça fiscal
Em relação à proposta do IPEA, temos algumas
divergências, como, por exemplo, em relação à
instituição do Imposto Municipal sobre Vendas
a Varejo sobre Combustíveis. A nossa inconformidade pode ser rapidamente resumida, no sentido de que não vemos em tal imposto relação
estreita com benefício. Entendemos que o tributo deve ter relação de benefício com o contribuinte. Como, principalmente nos municípios pequenos, os postos de gasolina e combustíveis estão situados nas margens das rodovias federais
e estaduais, o município não dá a esses contribuintes a contrapartida de serviços públicos. E
esse vínculo deve existir. Não adianta, em nosso
modo de ver, fixar, para os municipios, impostos
de fácil arrecadação, de simples fiscalização. Tem
de haver um vinculo de custo e benefício, ou
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seja, o administrador público deve estar vinculado
às duas funções.
Estamos propondo a eliminação do Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores.
Quanto ao principio do destino, inicialmente defendido pelo IPEA, ficamos contentes em saber
que já está sendo reavaliado. Em nossa proposição sugerimos um sistema misto, que tenda
mais para o destino. Atualmente, dois terços ou, na melhor das hipóteses, 50% - são tributados na origem.
Propomos, aínda, que a alíquota interestadual
seja bipartida. Nesse sentido, a tributação será
feita no destino. Quer dizer, além da metade do
valor da população, haverá o valor total adicionado no estado de destino. Com isso, inverte-se
a característica inicial do ICM, que passaria a ser
mais para o destino do que atualmente, em que
é mais para a origem.
Nosso ICMampliado é a junção de muitos impostos. É importante citar que essa unificação
do sistema tributário não se dá pela simples união
de impostos, mas porque estes que estão sendo
unidos ao ICM têm a mesma natureza. Ou seja,
todos incidem sobre despesas das empresas e
das pessoas, isto é, sobre o consumo. Como não
estamos prevendo alíquota zero, isto é, o princípio
do destino, vai ter de ser mantido um órgão como
o Confaz, ou seja, um colegiado dos Estados,
visando à harmonização das alíquotas. Estas deverão ser aproximadas, quase iguais, para prevenir
guerras fiscais. O que estamos propondo é que
esse organismo seja gerido pelos próprios Estados e que os convênios sejam meramente autorizativos, devendo sua implementação ser feita através de lei - devem passar pelas Assembléias
Legislativas. Com isso, estaremos não só prestigiando o Poder Legislativo dos Estados, mas
criando um vínculo de compromisso entre eles
e as decisões. Atualmente, os Estados implementam muitas das decisões do Confaz mediante simples decreto. Contudo, a nosso ver, isso deve ocorrer via lei.
Estamos prevendo também a proibição à União
de conceder isenções para impostos estaduais
e municipais, bem como a redução das imunidades. Entendemos que a Constituição não deve
prever tantas imunidades. As importações de produtos industrializados, como bem destacou o
Constituinte José Serra, não devem ser tributadas.
Isso não se faz em nenhum país do mundo. Tratase, porém, de um caso não de imunidade, mas
de isenção, e com ressarcimento para os estados
superavitários, via determinado fundo, a partir das
receitas da União.
Os livros,jornais e revistas também não devem
ter, em nossa opinião, imunidade, por ser injusto.
Sabe-se que quem consome livros,jornais e revistas não é a população de baixa renda, mas de
média renda para cima. Poderemos conceder e acho plenamente justificável - Isenção para
livros didáticos, desde que reconhecidos pelas Secretarias de Educação e Cultura dos Estados, mas
jamais fazê-lo, como acontece hoje, em relação
a revistas pornográficas e livros de duvidoso valor
culturaL O caso dos jornais deverá igualmente
ser estudado. Embora se destinem à grande massa, de fato a população de baixa renda não o
lê. Talvez uma tributação pequena venha a captar
a capacidade produtiva de quem consomejomais
e tomar esse sistema tributário mais justo.

Haveria diversos outros pontos a relatar, mas,
lamentavelmente, o tempo não nos permite fazêlo. Gostaríamos, então, de colocar-nos à disposição desta Subcomissão para futuras discussões.
Esperamos que não se percam essas contribuições e que o estudo do sistema tributário se constitua num apanhado geral de todas as colaborações aqui trazidas e que, com isso, venha ao
encontro dos desejos da sociedade.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Este
é também o interesse da Subcomissão, ao convidarmos os Secretários e o representante das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais.
Concedo a palavra ao Secretário da Fazenda
do Estado de São Paulo, José Machado de Campos Filho.
O SR. JOSÉ MACHADO DE CAMPOS FILHO

- Exrrr" Srs. Constituintes Benito Gama e Fernando Bezerra Coelho, respectivamente Presidente e Relator da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, Exm" Srs.
Constituintes membros desta Subcomissão e da
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e
Finanças, demais Constituintes, companheiros
Secretários de Estado. Inicialmente, eu gostaria
de tecer algumas considerações - na verdade,
muitas delas repetitivas, em face do resumo já
apresentado pelo companheiro do Paraná, com
as conclusões do encontro que ontem tivemos,
em Porto Alegre - a respeito da reforma tributária.
Em primeiro lugar, desejo ressaltar um ponto
que reputamos importante, em face de outras
propostas que foram ou estão sendo apresentadas a esta Subcomissão e que dizem respeito
ao fortalecimento dos Estados e Municípios.
Entendemos que a reforma tributária deve levar
em consideração, principalmente este aspecto,
qual seja, o do fortalecimento da Federação brasileira, o que significa também o fortalecimento
dos Estados e Municípios no que diz respeito à
sua autonomia política, administrativa e financeira. Nesse aspecto, somos manifestantes contrários à proposta que teria sido apresentada - ou
está sendo apresentada - a esta Subcomissão,
de se instituírem impostos apenas a nível nacional
e cuja distnbuição entre os Estados e os Municípios seria feita apenas através de fundos. No nosso modo de ver, tanto os Estados quanto os Municípios devem ter competência própria para instituição e arrecadação de tributos, a fim de fortalecer, sem dúvida, sua autonomia política, administrativa e financeira.
A grande preocupação que deve existir com
a reforma tributária diz respeito à descentralização
das atribuições e competências dos Estados e
Municípios. Da mesma maneira, para que haja
esse fortalecimento, é necessária a descentralização tributária, ou seja, como a fixação da competência privativa de Estados e Municípios para
a instituição dos tributos.
Ao contrário do que aqui foi referido, entendo
não haver necessidade, a rigor, de esta Subcomissão de Tributos aguardar as definições de outras Comissões da Constituinte sobre as competências dos Estados e dos Municípios a fim de
definir a distribuição tributária entre União, Estados e Municípios. Como foi muito bem dito anteriormente, estamos procurando definir, a nível
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constitucional, os princípios gerais que deverão
vigorar para essa reforma tributária. A lei complementar será o principal instrumento, posteriormente, para definir a carga tríbutána, através da
fixação das alíquotas dos tributos que vierem a
ser criados e também através da fixação dos critérios e das alíquotas para a distribuição dos fundos
de participação.
Dessa maneira, qualquer que seja a descentralização que se vier a estabelecer nas outras Comissões, no que diz respeito às competências e atribuições dos Estados e Municípios, a lei complementar tributária, através da fixação das alíquotas,
tanto para os impostos como para os fundos de
participação, terá condições de adequar o bolo
tributário às necessidades dos Estados e Municípios
Outro aspecto que a Comissão deve sempre
levar em consideração é o princípio da justiça
tnbutána e da justiça social para a criação dos
tributos e para a distribuição dos recursos
Quanto à justiça social, devemos lembrar que
não pode ter um cunho paternalista. Não podemos pensar em redistnbuição de recursos com
o intuito apenas de beneficiar os Estados que
aparentemente são mais pobres em termos de
arrecadação e de sua participação nos demais
entes públicos. Digo isso porque, por exemplo,
São Paulo, que mais arrecada, tem, de outro lado,
compromissos sociais iguais ou até maiores do
que outros Estados, inclusive do Nordeste. Para
que V. Ex'" tenham uma idéia, há, hoje, na grande
São Paulo, aproximadamente seis milhões de irmãos do Norte e do Nordeste que para lá se
transferiram, vivendo praticamente em situação
de miséria, além de cerca de quatro milhões de
menores abandonados e carentes. A deficiência
habitacional, ali, é de cerca de dois milhões de
moradias.
Como esses dados, V. Ex" podem perceber
que os problemas sociais de São Paulo são superiores aos de muitos Estados nordestinos. Então,
não se pode, pura e simplesmente, aceitar o argumento de que determinados Estados devam ser
mais beneficiados com a distribuição do Fundo
de Participação dos Municípios por serem mais
pobres. Precisamos levar em conta, efetivamente,
as condições em que vivem suas populações. O
Amazonas, por exemplo, é bastante pobre e tem,
se não me engano, cerca de dois milhões e oitocentos mil habitantes, enquanto São Paulo tem,
aproximadamente, trinta e dois milhões, sendo
seis milhões constituídos por pessoas vindas das
Regiões Norte e Nordeste.
Dentro desse aspecto, outro princípio de fundamentai importância diz respeito ao verdadeiro desenvolvimento econômico. Estariamos cometendo um erro de interpretação filosófica se considerássemos que o desenvolvimento econômico será
obtido com a simples transferência das alíquotas
ou das receitas, melhor dizendo, do Imposto de
ValorAgregado - NA- ou do ICM, dos Estados
produtores para os consumidores. Considero isto
um erro de interpretação, pelo simples fato de
que é necessário que o estado que mais invista
em infra-estrutura destinada ao desenvolvimento
econômico e industrial tenha, efetivamente, recursos para manter e desenvolver essa infra-estrutura. Os Estados que não investem no aumento
da infra-estrutura destinada ao desenvolvimento
econômico e industrial poderiam, com a simples
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transferência da arrecadação decorrente dos produtos industnalizados dos outros Estados, sentir-se sem o incentivonecessáno para esses investimentos. Isto porque, mesmo sem investir,teriam
arrecadação correspondente aos produtos gerados em outros Estados, ou seja, arrecadariam
impostos sem necessidade de gastarem com a
infra-estrutura destinada ao desenvolvimento mdustnal e econômico.
Com esse fundamento, entendo que a transferêncra de recursos que vivea equacionar as desigualdades sociais e resolver os problemas delas
decorrentes deve ser feita através do Fundo de
Participação dos MunicípIos, do Fundo de Equalização, do Finsocial e não, pura e simplesmente,
com a retirada de receita dos Estados produtores
e mdustrializados. Para continuarmos incentivando o desenvolvimento econômico, precisamos
defender, principalmente, os fundamentos naturais da cnação dos impostos. Da mesma maneira
que determinados impostos existem para tributar
a renda, tanto a de capital como a de serviços,
outros existem para tributar a produção e o comércio. O Imposto de Valor Agregado é típico,
e seu fundamento natural é a tributação da produção e do comércio. Por isso, defendemos, nas
reumões anteriores, que a alíquota dos produtos
transferidos de um estado para outro jamais pudesse ser zero.Jamais a alíquota deverá prejudicar
a condição essencial de os Estados manterem
sua infra-estrutura e conservarem o nível social
porventura já atingido. Porque há outros problemas sociais que eles terão de resolver. Não se
pode pensar, de forma alguma, numa mudança
tributária que prejudique os Estados que já atingiram determmado nível, porque, além de não melhorar sua situação e a dos demais Estados, isso
também os prejudicará sensivelmente.
No que diz respeito à proposta apresentada à
Subcomissão, gostaria de dizer aos colegas da
Região Norte - já nos reunimos com os do Sul
- que trabalhamos com base na sugestão de
modificação tributária apresentada pelo IPEA. Em
São Paulo, na Secretaria da Fazenda, fizemos simulações da arrecadação de todos esses impostos que estão sendo criados e das consequências
que tal modificação acarretaria para São Paulo
e, dentro do bolo tributário, para os demais Estados. Em decorrência dessas simulações, há algumas situações que consideramos imprescindível
levar em conta, para que continuemos a apoiar
a reforma tributária conforme a proposta apresentada. Uma delas, por exemplo, é a extinção do
IPI, salvo no que se refere a produtos como o
fumo, bebidas, e veículos.
Foi apresentada também uma proposta pelo
IPEA. Fizemos as simulações e concordamos
com a extinção do IPI, porque imaginamos que
será incorporado ao único imposto a ser cobrado
sobre a produção e o comércio, ou seja, o NA.
Isto faria com que - e esta é uma das nossas
pretensões - o NA fosse um imposto de alíquotas diferenciadas, um imposto seletivo, em função, principalmente, da essencialidade dos produtos considerada pelos respectivos Estados. Em
decorrência da autonomia que se pretende dar
aos Estados, eles senam competentes para fíxar
as alíquotas dos mais diferentes produtos a serem
cobradas.
A extinção do IPI para outros produtos não prejudicará, de forma alguma, os Estados que esta-

rão consumindo os demais produtos industrializados. Senão, vejamos. Se fixarmos - e há um
consenso a este respeito - uma alíquota interestadual, os produtos tributados no estado de ongem com alíquota interestadual, e os Estados de
destino poderão tributar estes produtos no que
dIZ respeito ao consumo com alíquotas maiores.
Assim,o argumento de que a extinção do IPI podena prejudicar os Estados consumidores não é
verdadeiro peca pela base, em função da maneira
como está sendo criado o NA.
Outro aspecto que levamos em conta nas simulações é a criação do adicional sobre o Imposto
de Renda arrecadado pelos Estados Do mesmo
modo, consideramos a proposta do IPEA, de que
esse adicional seja cobrado a totalidade do Imposto de Renda arrecadado nos respectivos Estados,
ou seja, sobre as pessoas jurídicas e físicas. Portanto, não haveria qualquer distinção quanto à
tributação com o adicional das pessoas jurídicas
em relação a pessoas físicas,Ambas as categorias
de contribuintes seriam tributadas com esse adicionai, em beneficio dos Estados.
A fim de que não ocorra perda de receita tributária própria, é necessário permaneçam os critérios fixados no projeto do IPEA.
Outra consideração que eu gostaria de fazer
- em meu nome pessoal, não no dos companheiros - diz respeito à questão da tributação
dos pequenos serviços Hoje, são tributados pelo
ISS- Imposto Sobre Serviços - mas passariam
para a competência estadual através da cobrança
do NA. Entendemos, após melhor reflexão, que,
em relação aos pequenos serviços, será dificil aos
Estados tributá-los, arrecadá-los, fiscalizá-los,
sendo talvez conveniente que um dispositivo da
Constituição transfira a cobrança e a arrecadação
de tal imposto aos próprios municípios. Esta competência deveria ser dada aos Estados, que poderiam transfenr essa cobrança, repito, aos municípios Isto, pelo fato de estes se encontrarem
mais próximos dos prestadores de serviços, o que
lhes possibilitará,talvez,tributá-los de forma mais
eficiente que o Estado, que necessitaria de um
mecanismo arrecadador muito amplo, um enorme cadastro e uma fiscalização ainda maior para,
com eficiência e eficácia, cobrar esse tributo.
Desejamos, ainda, ressaltar a importância, para
o próprio desenvolvimento do País, da instituição
de um fundo ou da fixação de um critério para
o ressarcimento dos Estados exportadores, em
relação aos produtos exportadores. É importante,
para esses Estados, que há anos estão produzindo
e contribuindo para os superávits da balança de
pagamentos e de comércio internacional, obterem algum ressarcimento pela exportação de produtos industrializados.
No que dizrespeito à proposta do companheiro
do Amazonas, de que continue existmdoo sistema
de incentivos fiscais, entendemos que a lei complementar realmente poderá disciplinar melhor
esse problema. Mas que se mantenha o que foi
proposto no projeto do IPEA' ou seja, que à União,
por exemplo, ou aos Estados, não seja permitido
conceder isenções, incentivos etc., em relação a
tributos partilhados com outras entidades. Então,
a União só poderá conceder incentivos com suas
receitas próprias. Idem, para os Estados e municípios. Com isso, fortaleceríamos a autonomia
dos Estados, evitando a ingerência de outros poderes na sua administração, como também na
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dos municípios. Isso só traria vantagens para o
sistema tributário, impedindo, muitas vezes, a
concessão de isenções ou incentivos que dão
margem, princtpalrnente pelas dificuldades de fiscalização, a muita sonegação e corrupção. Neste
momento, em que analisamos propostas de reforma tributária, precisamos conter, o máximo possível, os mecanismos que contribuem para a ocorrência de sonegação e corrupção.
Para concluir, eu diria que também São Paulo
se preocupa com uma reforma tnbutária que deixe para uma lei complementar as definições sobre
os criténos e as aliquotas a serem fixados na cobrança dos tributos ou na distribuição dos Fundos
de Participação. Para que a Constituição seja duradoura, não podemos admitir que desça a rrunúcias que definam o bolo tributáno cobravel por
qualquer das esferas do poder. Esta é uma atribuição da lei complementar, e para isso temos de
acreditar na seriedade e na competência da Assembléia Nacional Constituinte, cujas Comissões
estão analisando a questão da reforma tributária.
Se houvesse condições de trabalharmos, desde
já, com uma precisão em termos de números,
de taxas, de alíquotas, de cntérios para a distribuição do Fundo de Participação, seria muito melhor para os Estados, porque estaríamos, digamos, discutindo todas as hipóteses às claras, sem
estarmos sujeitos a surpresas futuras no momento da elaboração da lei complementar e das leis
ordinárias. Mas ISSO, de fato, representaria uma
distorção em termos do que se pretende fazer
na Constituição. Por isso, temos de trabalhar com
esses números, com a convicção de que a posterior Lei Complementar e do Código Tributáno
Nacional possibilitarátodas essas definições. Nossa preocupação decorre do fato de estarmos seriamente interessados em que não se reduza, de
forma alguma, a arrecadação de nossos Estados.
Como todos, por certo, têm percebido, não só
os Estados do Norte e do Nordeste têm problemas de recursos financeiros, mas também os do
Sul, que atravessam sérios problemas financeiros,
os quais, em termos de valores e de grandeza,
são, muitas vezes, maiores do que os do Norte
e Nordeste Obviamente, há que levarem consideração a capacidade proporcional de cada um desses Estados, no que diz respeito à geração de
recursos. O certo é que problemas, todos eles
têm. Sendo assim, é fundamental que a reforma
tributária vise o fortalecimento dos Estados e dos
municípios, com a transferência de maior parcela
do bojo tributário. E, mais, que tal parcela saia
efetivamente da parte da Umão, por meio da descentralização de atribuições e competências. Ou
seja, que realmente a reforma tributária seja feita
de molde a permitir aos Estados - tanto do Norte
quanto do Sul - administrarem de forma autônoma e com competência seus respectivos territórios.
Eram essas as considerações. Sr. Presidente.
Muito obrigado. Walmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Dr.WalmirJosé de Rezende, representante da Unafisco.Antes, porém, gostaria de convidar os presentes para, amanhã, neste auditório,
às 9 horas e 30 minutos, assistirem à conferência
do Prof.lves Gandra, estudioso das questões tributárias e que, certamente, terá contnbuiçôes muito
interessantes a oferecer-nos. Estendo o convite
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não somente aos Srs Constituintes, mas aos Srs.
Secretários de Fazenda e de Finanças dos Estados, bem como aos Assessores, já que seria extremamente importante a presença de todos para
esta Subcomissão.
O SR. WALMIR JOSÉ DE REZENDE- Exrrr"
Membros da Mesa, Exrn", Srs Constituintes, minhas senhoras e meus senhores. A preocupação
da Unafisco, ao pensar nos aspectos tributános
da Constituinte, foi a de se restringir ao que deve
constar de uma Constituição. Não nos preocupamos em trazer uma proposta - ou propostas
- de divisão de receita entre os Estados, por
acharmos que não devem constar de uma Constituição. A segunda preocupação - que perpassÇlu
muito de leve, no auditório - é a de que, se
há um pequeno bolo a ser dividido e se a distribuição não está sendo justa, uma das causas mais
importantes foi o relaxamento com a administração tributária ocorrido nos últimos vinte anos.
O que pretendemos é que existam normas
constítucionais que determinem que a administração tributária - o outro lado da política tributária - não fique a cargo dos políticos Com a
finalidade de aumentar a justiça fiscal, é pensamento da Unafisco que se devem constíturr carreiras fiscais e uma administração tributária autônoma e independente, como se verificana maioria
dos países civilizados. Por isso, nossa proposta
primeira é de que a norma material tributária seja
de competência exclusiva do Congresso Nacional, de que não sejam delegadas competências
ao Executivo.Istopara que não se repita a situação
a que temos assistido nos últimos vinte anos, com
o poder legislativo transferido para os gabinetes
do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal, onde as dificuldades financeiras do
Governo eram tratadas não à custa do aperfeiçoamento da máquina administrativa, mas a golpes
de caneta, aumentando alíquotas e criando novos
impostos.
Nossa principal reivindicação, portanto, é que
o Poder Legislativonão delegue competência. Assim, tanto a sociedade será resguardada contra
a criação de impostos arbitrários - o Fínsocíal,
por exemplo - como também o Estado será
obrigado a tratar mais dignamente os funcionários que se ocupam da administração fazendária,
remunerando-os devidamente.
A segunda norma que gostaríamos fosse retirada da Constituição - foi introduzida na LeiMaior
através de emenda constitucional, e, como dizia
Machado de Assis,... "ela não veio das alturas,
ela veio das profundas"...- é a que dispõe sobre
vedar a participação. Não queremos a participação. Queremos vedar formas de incentivos à participação dos agentes fiscais na arrecadação. Não
queremos que na Constituição se determine que
nos dêem participação, - de fato, consideramos
uma excrescência um dispositivo desses na Constituição. Reivindicamos, pois, que qualquer norma
desse tipo seja excluída. Isso deve constar da legislação ordinária e não do texto constitucional. Somente um regime autoritário poderia ter inserido
tal norma na Constituição.
Apesar de acharmos que não se deve propor
a extinção de incentivos fiscais - afinal, não representamos o povo brasileiro - criticamos o
modo como os incentivos fiscais têm sido administrados e utilizados.São recursos a fundo perdido, distribuídos quase que gratuitamente, e sobre

cujo retomo a SOCiedade está muito pouco conscientizada. Propomos, então, uma norma constitucional a esse respeito. Foi dito aqui que isso
não poderia estar na Constituição, mas, a exemplo
do que ocorre em países civilizados, - é um
costume já generalizado nos países civilizados nossa Constituição deveria incorporar também
dispositivos sobre a elaboração de um orçamento
de gastos tributários. Esqueçamos a palavra "incentivos" e chamemos todas as adjudicações de
"receitas do Estado", em favor dos indivíduos,
em nome de interesses gerais ou restritos
Não nos cabe fiscalizarisso, mas aos políticos.
A legislação que venha a prover qualquer medida
derrogatória às normas tributárias vigentes, a título de incentivo fiscal ou sob qualquer outro título,
deve, ao mesmo tempo, indicar compensação
financeira para perdas de receita dela decorrentes
através da majoração, ao menos equivalente, de
um outro imposto. O Poder Executivo apresentará
anualmente o orçamento das perdas de receitas
por tnbuto, provocadas por disposrçôes legislativas ou regulamentares resultantes de derrogações da norma tributária geral, beneficiando individuos ou entidades a título de suas atividades
privadas, exercidas no interesse geral ou restrito.
Esta norma pode muito bem constar da Constituição, tomando-se transparente para toda a sociedade o volume e o direcionamento dos incentivos fiscais. No momento da construção da democracia, pedimos que esta se faça às custas
da transparência também desse tipo de gastos
do Governo, tão volumosos que não seria necessário o aumento de alíquotas nem a criação de
novos impostos. Só com o Imposto de Renda
- segundo estimativas nossas e da Receita Federal - dobrar-se-ia a arrecadação se se eliminassem os gastos tributários na área. Não estamos
propondo a eliminação, o que seria uma decisão
a ser tomada a nível político, mas a transparência
para toda a sociedade, a fim de que todos saibam
quem recebe recursos, a custos zero, para gastar,
às vezes, a fundo perdido.
Outra preocupação é com a fonte de receita.
Tem-se como ponto pacífico, como foi dito aqui,
os impostos sobre o comércio exterior são exclusivamente de política econômica. Concordamos,
em parte. O Imposto de Exportação é um imposto
de política econômica, para defender os preços
e as rendas dos agentes nacionais. Porém, da
maneira como o País está se inserindo no capitalismo moderno, ele não pode fechar-se, ser uma
autarquia. Cada vez mais vamos aumentar nossa
participação nesses fluxos financeiros e comerciais internacionais. Assinamos acordos no GATI
e outros tipos de acordo. Quanto ao Imposto de
Importação, ele não tem mais aquela característica de proteção da indústria nacional nascente,
como ocorrida na década de 50. Na atual situação, não cabe mais esse discurso. O Imposto
de Importação tem também finalidade arrecadadora. Ora, conhecemos o nível de contrabando
atualmente existente no País. Somente se o contrabando for efetivamente diminuído, poderemos
multiplicar por mais de dois a arrecadação do
Imposto de Importação. Mas, como controlar o
contrabando, se no Brasil não há uma polícia
especializada, como existe na maioria dos outros
países? No Brasil temos uma organização que
cuida de uma gama infinitade atribuições, incluindo o combate ao contrabando - é apenas uma
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de suas atribuições adicionais. Para o bem do
País, para o bem dessa instituição, é necessário
que se crie também, como nos outros países,
uma polícia do Tesouro, uma polícia especializada. Com isso, o Imposto de Importação poderá
aumentar aquela receita, o que constitui preocupação dos estados, ou seja, aumentar para distribuir, para participar do bolo. Isto só ocorrerá quando efetivamente houver condições para uma eficaz adrmmstração fiscal. Trata-se de medida que
proporcionaria aumentos substanciais de arrecadação, sem prejudicar a inserção do Brasil no
comércio internacional.
São essas as nossas reivindicações. Não nos
detivemos em detalhes sobre a criação de impostos, por exemplo, porque as muitas propostas
existentes neste sentido permitirão que a União
aumente - e quase sobre - sua arrecadação,
para que haja, de fato, justiça fiscal. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Muito
obrigado, Dr. Walmir José Resende. Ficou provada a necessidade que tinha a Constitumte de ouvir
também representantes dos fiscais.
Passo a palavra, agora, ao Constituinte Mussa
Demes.
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Sr.
Presidente, Srs. Secretários, ilustres representantes da Fafite e da Unafisco, meu companheiro
Vice-Presidente José Maria Eymael, alguns aqui
sabem que também pertenço à classe dos fiscais.
O Sr. Presidente, aliás, é também fiscal do Estado
da Bahia. Fui admitido no Serviço Público como
Agente Fiscal do Imposto de Renda, há cerca
de vinte anos, mais precisamente no dia 3 de
outubro de 1967. Conheci, portanto, os dois lados.
Conheci o Ministério da Fazenda quando existia
a figura da cota - parte e senti, como o correr
dos anos, o que a perda da cota-parte significou
para toda a carreira, não apenas sob o aspecto
financeiro, mas sou - forçado a admitir isso até
mesmo em termos da força e do prestígio que
os integrantes do quadro de fiscalização do Ministério da Fazenda e dos Estados tinham junto ao
contribuinte, ao empresariado.
Por isso, segundo as palavras do meu colega
Walmir José de Resende, e devo dizer ao plenário
que transformarei em proposta duas das sugestões aqui apresentadas. Quero ter a honra de ser
o Constituinte encarregado de apresentar uma
proposição no sentido de se retirar da Constituição o art. 196, que proíbe a participação dos
servidores públicos no produto da arrecadação,
bem como a criação de uma carreira própria dentro do Mmistérioda Fazenda, a carreira de Polícia
Fiscal, com o que concordo inteiramente.
Era só o que eu tinha a acrescentar, já que
o adiantado da hora não permite tecer muitas
considerações a respeito da valiosa contribuição
que, de resto, foi aqui apresentada não só pelos
Secretários da Fazenda, representando suas respectivas regiões, mas também pelas representações classistas dos funcionários da Fazenda,
federal e estadual. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Secretário da Fazenda do Estado de
Santa Catarina, Dr, Fernando Ferreira de Mello
Júnior.
.
O SR. FERNANDO FERREIRA DE MELLOJÚNIOR - Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, de-
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mais membros da Mesa, Srs. Secretários, meus
companheiros, serei bastante rápido, uma vez
que, neste final, muitos dos pontos que gostaríamos de ressaltar já foram referidos aqui, especialmente pelos companheiros Secretários do Paraná
e de São Paulo. Mas entendo que é preciso exphcitar, como comando constitucional, a necessidade de que o sistema tributário nacional seja
efetivamente progressivo. Isto, como princípio indispensável. Aliás, estamos caminhando no sentido de aceitar a proposta básica do IPEA,a qual,
no entanto, carece de explicitação deste princípio.
Em segundo lugar, gostaria de ressaltar que
o Estado de Santa Catarina insiste na necessidade
de que o comando constitucional preveja o ressarcimento das exonerações fiscais sobre as exportações. Além disso, é necessário que o sistema de
partilha dos tributos leve sempre em conta o esforço arrecador de cada unidade administratJva.
Vimos, ademais, com satisfação, a convergência entre inúmeros pontos aqui referidos pelos
companheiros do Norte e Nordeste e as propostas
do Sul. Temos certeza de que podemos chegar
a uma proposta, até mesmo unificada, se pudermos promover uma reunião conjunta. Sentimonos partrcularmente felizes pelo fato de ter havido
unanimidade quanto à questão da eliminação do
princípio do destino na adoção do [CMampliado.
Gostaríamos também de ressaltar que, na proposta do Ipea, também em função de algumas
perdas que teríamos em Santa Catarina, é indispensável a manutenção de adicional do Imposto
de Renda não apenas sobre as pessoas jurídicas,
mas também sobre as pessoas físicas, e que o
residual do IPI efetIvamente participe da base ampliada do ICM, o que viabilizará a adoção de alíquotas diferenciadas neste ICM, ou IVA ampliado,
segundo a essencialidade dos produtos.
Finalmente, embora seja uma questão que interesse muito mais aos municípios, pensamos que
na partilha do ICM ampliado deve-se levar em
conta, como consta da proposta elaborada sob
a coordenação do Prof. Fernando Resende, não
apenas o movimento econômico como fator de
distribuição, mas possam ser considerados outros
fatores, como a área terrítonal e a população do
município.
Após a exposição do representante da Unacisco, gostaríamos de registrar nossa simpatia pelas propostas aqui apresentadas, partIcularmente
no que diz respeito à necessidade de a Constituição tornar obrigatória uma transparência na
explicitação dos gastos tributários.
Vivemos um momento Importante.tanto esperado por nós, dos Estados e Municípios, massacrados que fomos, ao longo do tempo, por uma
injusta discrimmação na distribuição dos recursos
públicos. Temos certeza de que nossas pequenas
divergências, aqui ressaltadas, serão perfeitamente superadas, a fim de que possamos participar
adequadamente do bolo tributário nacional.
Era apenas isto, Sr. Presidente. (Palrnas.)

nhoras, meus senhores. Aqui estou não para expressar o voto do Rio de Janeiro, colaborando
com nossos companheiros das regiões Sul e Sudeste, mas, convocado pelo ilustre Constituinte
Francisco Dornelles, para chamar a atenção dos
Srs. Constituintes para a questão do ISS.
Cada vez que um orador falava do assunto,
sentíamos claramente que a Idéia de acabar com
esse imposto não está devidamente sedimentada.
Através da exposição de companheiros das duas
regiões, bem como da participação do Constituinte José Serra, na reunião de ontem, em Porto
Alegre, e, principalmente, pelo que se depreendeu
das opiniões dos Constituintes que conhecem
bem os problemas do município brasileiro, não
será a criação do imposto de venda a varejo de
combustível, daquela bomba colocada à porta da
cidade, que fará com que o município possa dispensar a receita do ISS.A dificuldade da cobrança
do ISS simplesmente desaparecerá com um artigo constitucional dizendo que estarão livres daquela tributação municipal os serviços já tributados pela área estadual ou federal. Isto dará aos
municípios brasileiros autonomia para cobrar os
serviços próprios, profissionais, em que não houve intermediação de mercadorias. Deixar um banco, uma companhia de leasing fora da tributação,
parece-me, não é válido.
Representante que sou também dos municípios brasileiros, não neste fórum, mas em outros,
assessor que fui da Associação Brasileira de Municípios, posso dizer que em todos os plenários
de meu Estado, o Rio de Janeiro, onde se produziram quatro cartas - todas visando reformas
emergenciais - jamais se COgitou da extinção
do ISS. É difícil para mim, na condição de representante do Estado, e não mais como aquele apaixonado pelo ISS - mas, municipalista continuo
sendo - ver que se pretende ouvir não uma voz
defender com firmeza, uma voz representativa do
município, não uma voz do representante do Govemo do Estado... Estranho quando as Prefeituras
das Capitais, as que mais se aprofundaram no
exame deste imposto, dizem que, por consenso,
estarão satisfeitas com o término do ISS.
Minha participação, aqui, provocada pelo ilustre
Constituinte Francisco Domelles, como fundador,
talvez, daquela caravana de estudiosos sonhadores de uma hipotética cobrança, principalmente
pelos bancos, dessa tributação - difícil, confesso
- é para dizer que está faltando, simplesmente,
uma abertura constitucional para que o mumcípio
possa exercer sua atividade com plena autonomia. Por isso, peço aos Srs. Constituintes que
meditem não sobre o projeto do IPEA, não sobre
o projeto da Comissão Afonso Arinos, mas sobre
a realidade brasileira. Aquele imposto, que já está
bem trabalhado, não deve parecer simplesmente
porque uma bomba de gasolina aporta em nossos
Municípios.
Era esta minha missão. Não me vou estender
mais, porque sou um soldado e cumpro ordens.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Tem
a palavra o Dr.Alexandre Cunha Ribeiro, representante do Secretário da Fazenda do Estado do Rio
de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Com
a palavra o Subsecretário do Amapá, Dr. Undoval
Queiroz Alcântara.

O SR. ALEXANDRE CUNHA RIBEIRO - Sr.
Presidente, Constituinte Benito Gama, Sr. VicePresidente, Srs. Constituintes, caros Secretários
de Fazenda, demais companheiros, minhas se-

O SR. UNDOVAL QUE[ROZ ALCÂNTARA Sr. Presidente, Constituinte Benito Gama, demais
membros da Mesa, Srs. Constituintes, Srs. Secretários de Estado da Fazenda. Gostaria de abordar
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uma questão relacionada com duas áreas distantes, os Territórios do Amapá e de Roraima. Falou"
se aqui em União, Estados e MunicípIOS, mas
se esqueceram do Território. Exatamente por isso
enfrentamos hoje uma série de problemas, de
discrimmações.
Trouxe, a propósito um documento - vou passá-lo às mãos da Presidência - para que a Comissão possa examinar com carinho a situação desses dois Territórios.
Na verdade, o Território não tem recursos próprios, não tem patrimônio imobiliário, é despido
de personalidade jurídica, vive em função da
União, é seu curatelado, admimstrativamente, financeiramente, disciplinarmente e hierarquicamente. Isto, quanto a todos os seus deveres. No
que se refere a seus direitos, ninguém sabe o
que ele é. Ainda assim, vivemos com apoio da
Receita Federal. Um exemplo prático disto é o
fato de que a legislação do Distrito Federal o Secretáno do Distrito Federal tem o poder de
legislar - se aplica a Roraima e Amapá. Se o
Secretário de Finanças de Brasília quiser fazer
uma modificação no calendário de pagamento
do IPVA, este calendário é o que irá para lá. Para
recorrermos, temos de ir via Secretaria da Receita
Federal. No Confaz não temos assento, nem vez,
nem voto, mas os problemas ah tratados também
dizem respeito ao Amapá.
Este assunto é sério. Como falou o Prof. Bernard, é hora de sermos metódicos e pensarmos
no que vamos fazer, porque amanhã será difícil
modificar algo, já que estamos sujeitos ao cumprimento da legislação, somos sujeitos a tributação.
Só o fato de a legislação do DF aplicar-se aos
Territórios - o Secretário do DF, quer queira,
quer não, trabalha para Roraima e para o Amapá,
embora só receba pelo Distrito Federal- merece
uma reflexão, merece consideração. Precisamos
de infra-estrutura, porque aquela Unidade da Federação tem de cumprir com seus deveres e é
responsável pelo seu desenvolvimento.
Foi muita apropriada a referência aqui, dos municípios - o Terntório é da União -, que são
independentes. No momento em que elegeram
seus prefeitos, tomaram-se independentes.
Não se falou aqui sobre tributos ligados à exploração mineral. Os recursos minerais são explorados, vendidos, levados e o retorno é insignificante.
Isso é rnurto sério. E o Amapá tem uma elevada
produção de ouro e manganês. Quanto ao manganês, só restou buraco. Amanhã, quando se
transformar em Estado, que faremos com os buracos? Isto é o resultado do desenvolvimento econômico. E até que ponto, então, haverá a colaboração e a participação, por exemplo, do Evandro
Pinto ou do Secretário do Distrito Federal? Eles
não são permanentes, mas a instituição do TerrítÓrIO é.
Pedimos, pois, o apoio e a atenção de todos,
no sentido de ganharmos relativa autonomia. Se
Brasília ganhou, por que não o Amapá? Simplesmente porque colocaram na Constituição "União,
Estado, Distrito Federal e Municípios" e se esqueceram do Território?
Nossa comunidade se compõe, já, de quase
trezentas mil pessoas. A importância estratégica
do território é fundamental e sua nqueza, extraordinária. Já existem duas províncias do tamanho
da de Carajás. Dizem que o Amazonas não contribui, mas, sem dúvida alguma, o que se arrecada
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lá de tributos é suficiente para sustentar muitas
áreas desenvolvidas, o que ocorre é que não são
carreados para lá. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Ainda
há um inscrito, o último, que é o Secretário de
Finanças de Fortaleza. Parece-me, contudo, que
S. Ex' está ausente. (Pausa.)
Não havendo mais nenhuma ínscnção, agradeço a participação de todos e quero deixar claro
que a Subcomissão de Tributos, Participação e
Distribuição das Receitas e a Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças estarão
abertas a qualquer colaboração, eis que, de fato,
precisam desse apoio, desse canal de comunicação com os Estados, com os Municípios, com
os Territórios, com o Distrito Federal e com os
funcionários da Unafisco. Nossa missão não acaba nesta Subcomissão. Depois haverá os trabalhos da comissão temática e da Comissão de
Sistematização. Vamos também a Plenário, depois, votar a Constituição. Ai, então, começará
um grande trabalho e precisaremos unir-nos para
fazer a legislação complementar, as leis ordinárias
e o Código Tributário. Isso é muito importante.
Nada mais havendo a tratar, encerro esta reunião,
convidando-os, mais uma vez, para a palestra do
Professor Ives Gandra, amanhã neste auditório.
Muito obrigado. (Palrnas.)
AI'IEXO À ATA DA 6' REUNIÃO, REAL/Z4DA EM 29-4-87 E PUBIJCADA NO SUPLEMENTO AO DAI'IC N° 53, DE 1°-5-87.

Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta reunião.
O SR PRESIDENTE (Francisco Dornelles) Da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento
e Finanças. E uma satisfação muito grande receber hoje o Prof. Ives Gandra, um dos advogados
mais ilustres que o País conhece; nome nacional
e internacional em assuntos fiscais. S. S· é titular
de Direito Econômico da Universidade Mackenzie,
foi Presidente do Instituto dos Advogados de São
Paulo; é membro do Conselho da Ordem dos
Advogados de São Paulo e membro da Associação Fiscal Internacional. Hoje não existe, no Brasil,
uma só pessoa que lide com assuntos fiscais que
não conheça a competência e a profundidade
dos conhecimentos do Prof. Ives Gandra.
É um prazer muito grande tê-lo conosco. Passo
a palavra a S. S·
O SR.IVES CANDRA DA SILVA MARTlNSInicialmente, agradeço o convite para falar nesta
Comissão, e também as palavras de meu querido
amigo e mestre Francisco Dornelles. Mesmo
quando estávamos em campos opostos nossa
amizade foi crescendo e se solidificando. Se algum título eu tenho é este, de admirador e aluno,
em matéria tributária, de meu amigo Dornelles,
eminente professor.
Pretendo colocar rapidamente alguns pontos,
para reflexão conjunta, e, depois, passaremos ao
debate sobre os mesmos. Estou trazendo para
V. Ex" um anteprojeto articulado, do primeiro ao
último artigo. Esse anteprojeto foi entregue ao
Prof. Dornelles e ao Constituinte Relator, que tive
o privilégio de conhecer pessoalmente hoje, mas
a quem já conhecia muito de nome.
Nesse anteprojeto, na verdade, encontra-se toda uma filosofia tributária, preparada por um grupo de especialistas na matéria. Quando assumi

a Presidência do Instituto dos Advogados de São
Paulo, em 1985, quando já se falava em Constituinte, organizei uma Comissão daquele Instituto.
Falei com o Prof. Gilberto Ulhoa Canto, que era
Presidente da ABDF, indaguei-lhe se gostaria de
participar, e ele aderiu por mteiro ao nosso projeto
de estudos. Formamos então uma Comissão conjunta, do Instituto dos Advogados de São Paulo,
instituição com 112 anos de existência, e da Associação Brasileira de Direito Financeiro. Participaram desse anteprojeto, por São Paulo, Geraldo
Ataliba, Rui Barbosa Nogueira, Milton Dias de
Souza, Alcides Jorge Costa, Marco Aurélio Grecco
e eu, além do economista Carlos Alberto Nobre;
pelo Rio de Janeiro, o próprio GIlberto U1hoaCanto, Carlos da Rocha GUimarães - que participaram intensamente da revisão do anteprojeto
do Rubens Gomes de Souza para o Código Tributário Nacional - Mairo Caldeira de Andrade e
Gustavo Muniz de Melo.
DepOIS de um ano de discussão, esse anteprojeto foi aprovado pelo Instituto e pela ABDF e
levado à Comissão Afonso Arinos pelo Prof. Gilberto Ulhoa Canto De certa forma, 80% a 90%
de nosso anteprojeto foi aprovado, albergado e
hospedado pela Comissão Afonso Arinos.
Levei o anteprojeto para o Congresso Nacional
da OAB, em Belém do Pará, onde o discutimos
amplamente com todos os advogados - eram
quase três mil - e, com uma única alteração,
nosso anteprojeto fOI aprovado pela OAB. Trago,
então, um anteprojeto articulado, com o respaldo
daABDF, do Instituto dos Advogados de São Paulo e da Ordem dos Advogados do Brasil. E, mais
do que isso, levamos esse anteprojeto para discussão no Congresso Brasíleiro de Direito Constitucional, em Maceió, onde ele também foi aprovado sem qualquer restrição - e também o foi,
recentemente, pelo Congresso Brasileiro de Direito Tributário, que se realizou em dezembro do
ano passado em São Paulo. Mais do que isso,
levou-se o anteprojeto para a Comissão de Estudos Constitucionais da Prefeitura de São Paulo
e lá, ingressando mars quatro juristas, o constitucionalista Celso Ribeiro Bastos, Hely Lopes MeireIles, Cláudio Mesquita Pereira e Cássio Mesquita
de Barros Júnior, também foi aprovado.
Trago, então, para V. Ex" uma contribuição de
dois anos de trabalho, um anteprojeto articulado
do primeiro ao último artigo, para reflexão e meditação. É um trabalho de profissionais que procuraram discutir amplamente com as mais variadas
categorias e nos mais variados cenários.
Gostaria de fazer uma segunda observação rápida, antes de passar a abordar alguns aspectos.
Nosso anteprojeto parte do princípio de que, não
obstante o atual sistema tributário ter profundas
distorções, sua espmha dorsal é boa. Vale dizer
que foi-se criando, no Brasil, depois que saímos
da dessistematização dos sistemas - porque tínhamos sistemas isolados - para a sistematização do Direito Tributário. Com a Emenda Constitucional n° 18/65, passamos, de certa forma, a
evoluir no campo tributário, construindo toda uma
doutrina tributária e procurando moldá-la às realidades brasileiras; esforço esse que, passados vinte
anos, demonstrou, sob diversos aspectos, ter sido
positivo. Seria uma loucura jogar tudo isto fora,
partindo do princípio de que teríamos de reescrever o Brasil e dizer: onde está o Estado de São
Paulo vamos colocar o Oceano Atlântico, ou
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transferir todas as montanhas do Estado de São
Paulo para o Estado do Ceará. Teríamos de verificar de que forma poderíamos melhorar essa paisagem. E a partir daí fizemos, durante um ano,
no Instituto e na ABDF, um exame do que havia
de positivo e do que havia de negativo dentro
do sistema tributário Mantivemos aquilo que consideramos fundamental, que deu bons resultados,
e procuramos alterar aquilo que apresentava notórias deficiências.
Partimos de um princípio, que quero trazer aqui
para V. Ex"', que me parece de profunda reflexão,
algo que mereceu, durante dois meses, pelo menos, ampla discussão e decisões de participantes
da primeira comissão: valeria ou não a pena continuar mantendo, a nível de Constituição Federal,
poderes impositivos ao Município? A única Constíturção de Federação que dá competência ímpositiva aos Municípios é a do Brasil. E essa competência ímpositíva não se tem revelado positiva,
na medida em que, nas demais federações desenvolvidas, o Município não tem, a nível constitucional, competência impositiva, e não pode, a nível constitucional, exigir tributos, até por que não
é um ente federado, e tem uma receita tributária
muito maior, porque recebe um percentual da
carga tributária consideravelmente maior do que
no Brasil.
Fazendo uma comparação - V. Ex" já devem
ter esses dados se considerarmos a média das
federações desenvolvidas que não consideram os
Municípios entes federados a nível constitucional,
vamos encontrar aproximadamente 30% da carga tributária nacional destinada aos Municípios.
Quando eles têm competência impositiva, a têm
por determinação das Constituições estaduais ou
das leis estaduais. No Brasil, segundo os últimos
elementos, temos competência impositiva outorgada aos Municípios, que dela retiram aproximadamente 7% da carga tributária nacional, e 10%
decorrem dos fundos, das transferências de fundos. Parece-me que ao Município interessa muito
mais receber a receita do que ter o direito de
exercício de um poder que muitas vezes não exerce, como acontece em relação ao ISS.
Depois de discutirmos amplamente, em nossa
Comissão, chegamos à conclusão de que, em
função do status municipal ser uma espécie permitam-me uma reflexão, já que não sou político, sou apenas um profissional, um professor universitário - de "vaca sagrada", que condicionou
que o Município teria de se transformar em direitos programáticos e não exercidos na Constituição, seria muito difícil transferir outras experiências para o Brasil, na medida em que os Municípios devem ter seu status constitucional, mesmo
que não possuam uma fortaleza constitucional.
E a nossa intenção era dar força constitucional,
e não status constitucional, até porque a Federação não é senão a união de Estados.
Se estudarmos o fenômeno federativo nacional,
vamos verificar que em todas as federações do
mundo o que se une são os Estados, que limitam
a sua soberania para permitir que um poder centrai coordene. Os Municípios são antes que pertecem aos entes federados. De qualquer forma, chegamos à conclusão de que não se poderia mexer
nesse ponto, porque se teria que reformular toda
uma mentalidade. Por esta razão, não tivemos
a competência impositiva municipal. Dentro dessa linha, qual foi a orientação? Vamos abordar
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os seis pontos que, parece-me, mais têm-se discutido nesta Comissão.
O primeiro ponto é que efetivamente deveriamos dosar, de um lado, progressividade com regressividade. No mundo inteiro, hoje - quando
falo em mundo inteiro, estou falando em nível
de países desenvolvidos - está se começando
a reexaminar o conceito da regressividade em
relação aos tributos indiretos. Sempre se teve o
conceito de que o tributo indireto, pode ser, fundamentalmente, injusto, deve ser utilizado em nível
de política tributária, não da forma de tributos
progressivos, os tributos diretos. Mas se tem percebido no mundo inteiro que os tributos progressivos e diretos são aqueles que provocam grande
revolta dos contribuintes, porque Incidem sobre
o que efetivamente ele recebe. Ao contrário, em
nível de política de relacionamento entre o fisco
e o contribuinte, o tributo indireto pode ter a justiça
de nivelar os ricos e os pobres; que pode ter uma
conotação inflacionária na medida em que não
é um tributo para combater a inflação. Pelo contrário, é um tributo acelerador da inflação, que
os tributos indiretos facilItam o relacionamento.
Em países como os Estados Umdos, Holanda e
Inglaterra, concretamente, está-se começando a
reformular toda uma teoria, em nível apenas doutrinário, - na França - da função do tributo
indireto em relação ao tributo direto. Porque o
tributo direto, quando progressivamente incidir de
uma forma incorreta, quase sempre se retira a
potencialidade de reinvestimento da Nnação, porque o tributo direto e progressivo incidindo sobre
a capacidade de reinvestimento, vale dizer, de desenvolvimento nacional, faz com que necessariamente, afora a reação violenta, que verificamos
nessa campanha recente contra o imposto sobre
a renda, como o povo reage, afora esse aspecto,
de certa forma desincentiva o que é essencial.
Esta é a razão pela qual um cidadão que no ano
passado ganhou uma renda líquida de cinqüenta
mil cruzados está na faixa de 50% ; enquanto, neste ano de 1987, Rockfeller vai pagar 39,5% em
1988,28% de alíquota máxima de imposto progressivo, acrescido de um adicional de 5%, por
ser milionário. Por quê? Porque desta forma estáse procurando reincentivar o direito de remvestimento dentro do próprio país. Achamos - e é
evidente - que o imposto progressivo é extremamente importante. Mas se formos dosar para evitar regressividade, chegaremos à conclusão de
, que, incidentes sobre as aparências exteriores,
virão tributar, de certa forma, quem não quer reinvestir. Mas não permitir uma tributação maior sobre aqueles que terão capacidade de reinvestimento. E criamos dois tributos em nosso sistema,
que representam, de um lado, o de consumos
especiais, que substituiria o IPI, objetivando, efetivamente, a incidência sobre as indústrias fiscais,
como cigarros, bebidas, automóveis etc. E criamos mais: em nível de competência estadual, o
imposto sobre a aparência da riqueza. Se o cidadão ganhou muito, mas resolveu reaplícar esse
dinheiro, fazendo com que novos empregos fossem criados, ele não seria atingido. Se, ao contrário, quis manter seus iates, seus Mercedes Benz,
seus luxos, suas casas de veraneios, haveria um
imposto sobre isto. Porque, assim, ele vai pagar
sem nenhum ônus para a sociedade. Mas, ao
contrário, se se pretender tributar excessivamente
as empresas geradoras de emprego, passaría-

mos, efetivamente, a retirar a capacidade de desenvolvimento do próprio país. Então, encontramos, na criação desse novo tributo, um mcentivo
ao desenvolvimento e um desincentivo às aparências exteriores. Desta forma, mantendo naquilo
que entendemos deva ser uma polítIca tributária
correta, uma incidência sobre quem tem, de forma que quem tem, não tem por que reclamar.
E aí já apresento algo que está aprovado apenas
pelo Congresso Nacional da OAB de Belém do
Pará, não foi aprovado nem na Comissão do Instituto nem na Comissão Afonso Arinos. A minha
proposta havia sido derrotada na Comissão do
Instituto. O Prof. Gilberto Ulhoa Canto não a levou
para a Comissão Afonso Armos; eu a levei para
o Congresso Nacional da OAB em Belém do Pará.
Foi debatedor, naquela ocasião, o atual Secretário
de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Sérgio
Duarte Garcra, que propôs concretamente, depois
de conversarmos longamente sobre o mecanismo adotado no projeto da OAB, o ICMS, que
seria o sistema europeu adaptado à realidade brasileira. Nós eliminaríamos a competência impositivados Municípios em relação ao imposto sobre
serviços, a qual eles não exercem. Por outro lado
dou um exemplo - os dados que tínhamos quando discutíamos na Comissão do Instituto, é que
no Rio Grande do Sul, por exemplo - se há
Constituintes do Rio Grande do Sul aqui presentes, eles poderão confirmar isto - de duzentos
e poucos Municípios, apenas 20 cobram o ISS.
E desses vinte, quatorze têm receita negativa. A
máquina administrativa é mais cara do que a receita. O Município de São Paulo - o Deputado
José Serra conhece esse fenômeno - cobra o
ISS e o Município de Embu não cobra. Resultado:
muitas empresas estão instaladas no Município
de Embu, apesar de trabalharem só para o Mumcípío de São Paulo, numa drenagem de receita
prejudicial para um Município do tamanho de um
Estado, que é o Município de São Paulo. As empresas, como nas ilhas Cayman, são mero rótulo
de pequenas salas, sendo aquelas a sede da empresa.
Com a adoção do Imposto de Circulação de
Mercadorias e Prestações de Serviços, o ICMS,
aumentaríamos a receita dos Municípios em 20
para 25% e não teria que ter máquina para cobrar.
Mas, em compensação os Estados aumentariam
o seu campo de abrangência, na medida em que
todas as prestações de serviços desses Municípios, que poderiam exercer a competência ímposítíva, e que não a exercem ficariam em uma
máquina neutra, dos Estados, com competência
de exercê-la. Haveria, portanto, uma justiça tributária muito maior, porque todos pagariam: ou a
produção, ou a comercialização, ou a prestação
de serviços. Desta forma, entendemos que nos
aproximaríamos muito do sistema do NA, e o
imposto teria de ser, evidentemente, em função
da prestação de serviços, apesar de jungido a
um sócio eletivo, porque senão cairíamos em injustiça, nesse campo. Aliás, como acontece no
imposto de valor agregado na Comunidade Econômica Européia. Mais do que isto, permitiríamos,
se adotado esse esquema, que os Estados, que
têm, realmente, a maior máquina tributária nem a Umão nem os Municípios a têm semelhante
- exercessem corretamente a sua função de justiça tributária e da incidência de um tributo indireto de grande importância. Como outros países
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da América Latina estão adotando o sistema do
imposto sobre o valor agregado, é evidente que
nós nos aproximaríamos, até por uma revítahzação de acordos regionais, já que a A1alc e a
A1ade precisam ser reexaminados, repensados,
remeditados como acordos. Teríamos maior facilidade de circulação de produtos por uma área
regional, sul-americana, maior, com adoção de
técnica semelhante a dos impostos indiretos. V.
Ex's sabem que na Comunidade Econômica Européia, o NA sempre foi considerado um imposto
necessário para facilitar o relacionamento. Por esta razão, todos os países signatários, a partir da
experiência francesa, que começou em 1917, e
só em 1953, 1954 ganhou dimensão, a partir
dessa experiência, foi sendo estendida para todos
os países. Estaríamos nos assemelhando ao IVA
adotado por exemplo, na Argentina desde 1976,
ou a sistema de outros países que já estão reestudando o mesmo sistema que estamos pretendendo apresentar aqui no Brasil. Mas retiraríamos
- gostaria de trazer esta reflexão a V. Ex" os impostos únicos de circulação. É que os impostos únicos incidem sobre riquezas exauríveis
e têm que dizer respeito a uma política nacional,
não podendo ficar sujeitos a uma mera política
tributária.
O Imposto Único sobre Mineral é tipicamente
de segurança nacional. Não é um imposto que
pode ser tratado em nível de mera circulação de
mercadorias como de um CIgarro, de automóvel,
de perfume, ou de um móvel, porque aquelas
riquezas são exauríveis. No momento em que as
tivermos esgotado, não haverá mais a possibilidade de exploração. Então, esse imposto não
pode ficar it;!ngido ao Imposto sobre Circulação.
O Imposto Unico sobre Minerais tem de ser sempre estudado à luz de uma política tributária maior,
vinculada à segurança nacional daqueles bens.
Ou mesmo em relação aos combustíveis, porque
quase sempre vinculados, co~ exceção do álcool,
etc., às riquezas exauríveis. E o caso, também
da eletricidade. V.Ex" sabem - aqueles que gostam de estudos antecipatórios - que o World
Watch Institute, dos Estados Unidos, é financiado
pela ONU e dedicado exclusivamente a estudos
antecipatórios, a estudos futurológicos colocam
que o grande problema que teremos em 40 ou
50 anos - esse instituto está em Washington
- é o da falta de água no mundo. É evidente
que também em relação à energia elétrica que
decorre, fundamentalmente, das nossas riquezas,
nós não poderíamos vinculá-Ia a um tributo, neutro, indireto. Essa é a razão pela qual na nossa
proposta continuamos a manter os impostos únicos sobre minerais, sobre combustíveis, sobre
energia elétrica desvinculados do ICM. Eliminamos o IPIe criamos um imposto único, o Imposto
sobre Consumos Especiais, a ser determinados
por lei complementar.
Eu pediria mais cinco minutos, porque já decorreram 20 e verifiquei que há alguns assuntos que
ainda não foram ventilados.
Então, essa idéia do ICMSficaria desta forma.
Mas há alguns assuntos que eu gostaria de
trazer, também, para a reflexão de V. Ex" Um
deles diz respeito ao imposto sobre a renda de
proventos de qualquer natureza. Em 1979, houve
um congresso da Associação Brasileira de Direito
Financeiro, na qual o Prof. Dornelles esteve presente e fomos relatores, com o Prof. Henry Tilbery.
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Houve a tentativa de se estudar o imposto sobre
acréscimos patrimoniais, doações, heranças e legados. Naquela ocasião, depois de termos estudado em todo o mundo as legislações que tratam
dessa matéria, chegamos a algumas conclusões
interessantes: nos países que adotam o imposto
sobre heranças, doações, legados, separado do
imposto sobre a renda, a receita decorrente desse
imposto, é muito pequena. Não representa, efetivamente, um aporte substancial. Por outro lado,
sempre que se pretendeu - como na Inglaterra,
logo depois da Segunda Guerra Mundial - uma
tributação muito grande sobre essa forma de proventos, o que se conseguiu foi dificuldade de controlar os valores e se criou, praticamente, uma
indústria de corrupção e de sonegação. Tínhamos, antes do atual sistema tributário - e todos
aqueles que têm cabelos brancos, como eu, lembram-se do fato - o imposto progressivo estadual em relação às heranças. Em decorrência
disto, na experiência brasileira havia sonegação
profunda desse tributo. Os valores eram colocados lá embaixo; os laudos eram preparados, e
foi isto que levou a uma alteração substancial,
a uma não tributação excessiva, para se ter um
quadro exato do patrimônio nacional. Então, sem
retirar e até aumentando o espectro atual do imposto sobre transmissão de heranças - porque
hoje incide apenas sobre os bens imóveis - estendemos sobre todos os bens, e procuramos
não retirar do imposto sobre a renda o seu enquadramento. Porque, na verdade, o imposto sobre
a renda de proventos de qualquer natureza, como
hoje existe no sistema brasileiro, é perfeitamente
coberto pelo eventual imposto sobre heranças,
doações, legados, acréscimos patrimoniaís. Nós
temos um imposto - que foi estudado e aperfeiçoado, e no inciso Ido art. 43 do Código Tributário
Nacional - tem sido extremamente agilizado. Ele
diz que a renda é disponibilidade econômico-jurídica do produto do capital e do trabalho. Mas
não tem sido em nada agilizado em relação aos
proventos de qualquer natureza, que diz respeito
ao inciso n. Entendemos que o espectro do Imposto de Renda permite perfeitamente a utilização
desse tributo como um tributo regulador neste
campo de doações, acréscimos, legados e heranças. Mas em relação ao chamado imposto que
se pretende adotar sobre o patrimônio líquido,
sobre a integração da pessoa jurídica e da pessoa
física,temos nossas dúvidas, No ano passado examinei, numa banca de doutoramento, a tese do
Prof. Henry Tilbery, que é o melhor estudo que
se fez no Brasil sobre esse tributo, seja em nível
de Direito Comparado, seja a nível dos problemas
que encontraríamos com a sua adoção no Brasil.
E é interessante que em países como os Estados
Unidos, que mais estudaram essa matéria, os tríbutaristas têm sérias resistências, e o Governo
ainda não resolveu adotá-Ia. E os países que a
estão adotando não aumentaram a receita e passaram a ter um complicador seriíssimo na sua
administração.
Estou convencido de que se criássemos um
imposto progressivo no campo do sistema fínanceíro, ou pretendessemos um imposto da pessoa
jurídica que também fosse progressivo na pessoa
física, ou de integração pela qual a pessoajurídica,
recebendo a sua lucratividade e distribuindo, seria
também, automaticamente, já tributado a pessoa
física, ou, num sistema contrário, em que a pessoa

física do detentor fosse o único a suportar o tributo
da pessoa jurídica, o Prof. Henry Tilbery estudou
todas as alternativas, e nenhuma delas funcionaria
adequadamente no Brasil. Em relação ao sistema
financeiro, se viéssemos a adotar um tributo progressivo, estaríamos - estou absolutamente convencido - encontrando uma fórmula extraordinária de aceleração inflacionária. Porque o progressivo teria de ser repassado no custo financeiro. E como o mercado financeiro é aquele mais
sensível da economia - e esta é a razão daquilo
que eu chamo da injustiça justa de uma tributação
na fonte, que não acelere a inflação - estaríamos
com um custo de dinheiro absolutamente impossível, inviável, porque aqueles que aplicam são
aqueles que detêm mais. Lembro-me de uma
palestra proferida em Nassau, nas Bahamas, em
1979. O Prof. Mickel Webker falava logo depois
de mim. Falando sobre a tributação, na Inglaterra,
quando ela estava entrando na Comunidade Econômica Européia, mostrava que eles tinham criado um imposto progressivo e regressivo em relação a determinados setores: a empresa, na medida em que atingisse um determinado nível de
tributação, passava a pagar um imposto regressivo. E no open form, não resisti e, apesar de
ser conferencista para responder, tornei-me debatedor e disse: Prof. Mickel, os senhores, que criaram o Imposto de Renda, que criaram a progressividade, adotam agora um imposto regressivo, pelo qual o pequeno é mais tributado do que o
grande? Ele disse: é um imposto progressivo e
regressivo injusto do ponto de vista de teoria tributária, mas justo para a Inglaterra. Porque, se a
Inglaterra mantiver o mesmo nível de tributação,
esses empreendimentos passarão a ir para outros
países da Comunidade Econômica Européia. E
nós estaremos, então, com uma tributação justa
e sem empreendimentos. E os outros países, que
oferecem uma outra tributação melhor, passarão
a receber, porque o custo tributário justificaria
a transferência de recursos para outros países.
Então, temos de analisar, numa política tributária, o que é um princípio programático e aquilo
que é um mero princípio de aplicação, que justifica também a utilização de uma das onze finalidades da política tributária que a Royal Commission
on Taxation do Canadá preparou na década de
60, das quais o Brasil, infelizmente, só adota uma,
porque, na prática, deveríamos ter onze finalidades de desenvolvimento: regular comércio internacional, justiça tributária etc. E em função da
nossa política tributária ser uma política jungida
a cobrir déficit público, ela é praticamente uma
política de arrecadação, apesar de corretamente
instrumentalizada.
Dentro dessa linha, entendemos que neste
campo não se poderá fazer uma alteração muito
grande. Mas se alteração houver, também não
poderá ser a nível constitucional, pois, aí caberia
apenas a colocação do tributo. Mas deverá ser
a nível de legislação complementar, que deverá _.
manter a tributação das pessoas jurídicas e analisar até que ponto o peso de uma tributação progressiva no sistema financeiro, não viria a acelerar
o processo inflacionário, ou, numa eliminação dos
títulos ao portador, criar problemas muito mais
sérios numa economia que ainda não definiu concretamente a linha a seguir. E sabemos que grande parte dos recursos aplicados decorrem de uma
economia informal.
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Trago aqui, embora seja apenas professor de
Direito Econômico e não de Economia, a teoria
de Sarnuelson, pela qual uma forr.ia correta de
política tributária no campo dos impostos progressivos é aquela que combate a inflação sem
recessão, pela redução tributária, isto é, jogando-se incentivos para que as empresas que não
aumentassem os seus preços ou tivessem os seus
preços, durante um determinado período, abaixo
da mflação, teriam uma contrapartida de subsídios, pagando menos Imposto de Renda. Com
isto, o que acontece? Naqueles segmentos que
se podem apresentar ao povo como lutando pelo
combate à inflação, vai-se criar uma propaganda
que trará, como conseqüência, naturalmente, a
necessidade de os seus concorrentes acompanharem. E acompanhando, passamos a ter uma
luta contra a inflação, sem, necessariamente, terse recessão nem queda de arrecadação. Porque
pelo simples fato de essas empresas começarem
a vender mais, automaticamente passaríamos a
ter maior desenvolvimento, com uma carga tributária menor e uma arrecadação maior.
A teoria de Samuelson é muito mais complicada, até por que "Os Fundamentos da análise
Econômica" é um livro extremamente dífícíl de
se ler, porque praticamente baseado em fórmulas
matemátIcas. Mas a linha geral do pensamento
é algo que mereceria ser refletida, porque há formas tributárias de se combater a inflação, não
necessariamente pelo aumento da carga tributária.
Tenho ouvido discutir-se aqui sobre os fundos
de participação. Parece-me que ao invés de 5%
sobre o imposto de pessoa física, ou 5% do imposto de pessoa jurídica ser destinado... o que
a Constituinte poderia - é a fórmula que apresentamos no anteprojeto - é definir qual é a destinação a ser enviada a Estados e Municípios, e não
deixar que esse dinheiro entre para ser administrado pela União. Se, da mesma forma, quando
pagamos um imposto sobre a renda das pessoas
jurídicas já destinamos aquilo que é do PIS, poderiamos encontrar um mecanismo pelo qual, no
momento em que se recolhe o tributo, o que
pertence aos Municípios e aos Estados, já seria
automaticamente transferido, independente de ter
de ser administrado pela União. Desta forma, chegaríamos, talvez de uma maneira até mais simplificada - apenas quantificando o que deveria ir
para Estados e Municípios - do que o sistema
atual, que é incorreto. A incorreção do sistema
atual está menos no percentual e mais na administração que se dá à União, para que transfira,
posteriormente, da sua administração aqueles recursos que já recolheu para Estados e Municípios.
Um último aspecto - e sobre este também
tenho ouvido ampla discussão aqui - é o que
diz respeito ao local do fato gerador do ICMS.
Confesso que tenho profundas preocupações se,
em relação às operações interestaduais, transferirmos o fato gerador para o Estado destinatário.
Dei uma palestra, no ano passado, a convite do
Secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco
- presentes como debatedores dois eminentes
elementos do Ministério da Fazenda na época,
incluisve o Dr. Osíres - e mostrava esta preocupação. Para minha surpresa os representantes de
Estados do Nordeste que estavam naquele seminário patrocinado pela Secretaria da Fazenda deram total apoio. Se criarmos, nas operações inte-
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resta duais, um fato gerador no destinatário, vamos precisar criar uma legião, um exército de
físcars, O Exército nacional talvez tenha menos
elementos para a flscehzação necessária de fronteira do que os flscais de que precisaríamos, porque, facilmente, perderemos ocontrole das operações interestaduais daquele Estado que está remetendo, e passaremos a um controle absolutamente difuso, impossível de ser realizado. Esta
é a razão pela qual, parece-rn,e o melhor encaminhamento da Constituinte não seria partir para
o destinatário, mas partir para o percentual correspondente do Estado produtor e do Estado destinatáno, Mas sendo o fato gerador no Estado produtor, porque daí o controle é perfeito e se eliminam a sonegação e a corrupção. Desta forma,
parece-me que, encontrando um percentual adequado, preservaríamos um sistema que até agora
tem-se revelado o melhor dentro do atual sistema
tributário.
Sobre os dOIS últimos aspectos, - e realmente
agora são os últimos, pedindo mil perdões por
haver estourado todos os tempos. O primeiro diz
respeito ao imposto de reorientação de costumes.
Entreguei ao digno Relator a rnmha tese de doutoramento - 'Teoria da Imposição Tributária". Toda a última parte procura estudar os chamados
impostos de reorientação de costumes: aqueles
tributos que incidem, fundamentalmente, sobre
determinadas operações ou atrvidades numa zona
cinzenta. A França criou, e foi denominado popularmente de "imposto sobre a pornografia", em
1975, um imposto sobre os filmes pornográficos.
Quem quiser fazer filme pornográfico pode fazêlo, mas terá de pagar muito mais do aquele que
quiser fazer um filme artistico. No Brasil, ao contrário, se se puser todo o mundo nu, numa praia,
e fizer um filme de três horas, poderei ter os mesmos incentivos que teria se estivesse fazendo um
filme histórico, sobre a Independência do Brasil
ou sobre a Proclamação da República. É o problema das revistas pornográficas. Hoje temos coisas
absolutamente contraditórías: sobre as listas telefônicas, de utilidade indiscutível, que dão informações fundamentais, discute-se na .Justiça se seriam imunes, porque representam o que há de
mais evoluído em processo de comunicação para
rápidas comunicações. São periódicos são livros?
- e há pareceres dos Ministros Cordeiro Guerra
e Cunha Peixoto nesse sentido. Mas se discute.
Mas as revistas pornográficas são inunes! Não
há tributação sobre revistas pornográficas. Acho
que que deveríamos, no campo das imunidades,
examinar aquelas que representam serviços concretos - a imprensa, os livros,eu iriaaté a audiovisuais de educação, aqueles cursos de inglês, francês. Eu retiraria as listas telefônicas dos veículos
que são deteriorantes, sobre estes eu poria uma
tributação muito grande. E faria mais - faz parte
da tese que defendi na universidade: destínana
isso ao sistema carcerário. Como sai de atividades
em zonas cinzentas, é evidente que poderíamos
aplicar para melhorar sistema carcerário nacional, o que possibilitaria, para a Comissão de Direitos Humanos, o recebimento de recursos que não
teriam de sair de outras destinações. Isso mereceria uma reflexão desta Comissão.

°

Efetivamente, para encerrar, gostaria, agora, só
de trazer um outro aspecto, que diz respeito aos
empréstimos compulsórios. Criamos diversas
contribuições no nosso anteprojeto. Examinamos

a possibilidade de os Municípios criarem uma
contnbuição de urbanização, que só valeria conversando com o Prof. Dornelles, ele dá uma
sugestão que mereceria uma reflexão. estender
a competência residual, que hoje está na União,
aos Estados - também para os Municípios, apenas dentro do âmbito municipal, substituindo,
portanto, a contribuição de urbanização, que está
no nosso anteprojeto, por esta contríbuição de
competência residual. Parece-nos que em relação
aos empréstImos compulsórios temos de deixar
nitidamente caracterizado em que circunstâncias
esses empréstimos podem ser cobrados e, se têm
necessariamente natureza tributária, deveriam
respeitar, na medida do possível, o princípio da
anterioridade, que no nosso anteprojeto transformamos de anual para 90 dias. Ao contnbumte
o que interessa é ter certeza daquilo que vai ter
de pagar no futuro, e não ter um direito teórico
de, no dia 31 de dezembro ter uma lei que, aprovada neste dia, entre em Vigorno dia lo de janeiro,
abrangendo todas as operações que fez à luz de
outra legislação. Então, percebendo que o dmamismo das relações econômicas está a exigir,
hoje, maior velocidade, reduzimos o pnncípio da
anterioridade, ou o da anualidade, porque o da
anterioridade seria esse que expus agora, e o da
anualidade é o que abrange, desde a Magna Carta
à totalidade da garantIa anual- para um período
de 90 dias. Valedizer, aprovada a lei, ela só poderá
entrar em vigor daqui a 90 dias. Mas o governo
pode alterar no mês de fevereiro, de março ou
abril, sem ficar jungido ao dia 31 de dezembro.
Isso está no nosso anteprojeto e merece uma
reflexão.
Lamentando, uma vez mais, ter estourado o
tempo disponível, quis trazer, entretanto, para reflexão, um anteprojeto elaborado por uma comissão de eminentes juristas - participei mais pelo
fato de ser Presidente do Instituto de Advogados
e trabalhar nesta área - e que merecena de V.
Ex'5 uma meditação profunda. Levamos dois anos
na sua preparação, e, sem reescrever o Brasil,
representa a conservação daquilo que no nosso
entender existe de bom no atual sistema, e aquilo
que precisa ser modificado para agilizar o sistema
tributário aos novos desafios do País. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) Com a palavra o nobre Constituinte Simão Sessim
O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM - Sr.
Presidente da comissão temática, Sr. Presidente
da Subcomissão, Srs. Relatores da Comissão e
da Subcomissão, caro conferencista, Prof. Ives
Gandra, esta Comissão tem, nos debates em audiências públicas, buscado um interesse maior
naqueles que até aqui vêm trazendo propostas
acabadas. Isso aconteceu na proposta aqui apresentada pelo Prof. Fernando Rezende e pelo Prof.
Alcides Jorge, com relação a um grupo do IPEA.
Assim aconteceu na proposta da Unafisco, e agora nessa proposta, rnurto bem elaborada pelo grupo citado por V S' Por isso, acho que daqur para
a frente iremos nos prender a essas propostas.
Acredito que seja este o pensamento da Comissão, dos Relatores. Em diversas, delas encontramos muita coisa conflitante, mas também muito
do que seria já a base da nossa proposta final.
Algumas perguntas que farei a V. S' têm a ver
com propostas anteriormente apresentadas. A
idéia é ter a sua opinião a respeito disso.
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A primeira pergunta é: tendo em vista que os
Municípios mais evoluídos já se estruturaram para
a cobrança do ISS, não seria contraproducente
eliminá-lo, para que os Estados cobrassem na proposta do Sr. Fernando Rezende, do NA;
na sua, do Imposto de Circulação de Mercadorias
e Prestação de Serviços - sobre atividades em
relação às quais não têm qualquer tradição em
termos de cobrança e fiscalização? Não seria mais
adequado deixar subsistir o ISS, quando as disputas judiciais mais sérias foram superadas? Haveria
grande problema, em termos de cumulatIviaade,
se assim se procedesse,já que, em geral, o imposto é cobrado como serviços finais prestados ao
consumidor? Esta é uma pergunta. A outra: fazer
incidir sobre serviços de comunicação, energia
elétrica, transportes, combustíveis e lubrificantes
um imposto com esse valor adicionado, com uma
alíquota tão elevada, não poderia acarretar dificuldades? A outra pergunta é mais lIgada à proposta
do IPEA. Como pode ser cobrada, administrada
a tributação sobre patrimônio líquido, sobre herança, num país onde prevalecem títulos ao portador? Finalmente: como vê o conferencista a possibilidade de os Municípios cobrarem ou lançarem
o Imposto Territorial Urbano sobre áreas de propriedade da União e por elas não utilizadas, situadas dentro do Município?
O SR.IVES GANDRA DA SILVA MARTINSEntão, são quatro pontos interessantes sobre os
quais brevemente me manifestarei. Sobre o ISS,
apresentamos uma alternativa para esses municípios, o imposto sobre vendas a varejo. Em nosso
processo anteprojeto, pretendemos substItuir, como acontece nos Estados Unidos, por um imposto sobre vendas a varejo, para aproveitar a própria
máquina dos grandes MunicípIOS - e são só os
grandes - e que atuariam fundamentalmente naquela área dos estabelecimentos que hoje estão
sob o regime de estimativa dos Estados Na prática, isto tem trazido muito mais problemas aos
Estados, que têm uma máquina grande, por esta
razão menos ágil em relação às pequenas operações, e fica muito mais dentro da área do próprio'
município. Teríamos aí, portanto, uma substituíção, dando uma competência impositiva, que por
ser constitucional não representaria nenhuma bitributação, porque, na prática, o que estiver na
Constituição é lei, e não se pode discutir. Hoje
há o IPI e o ICM, dois impostos com o mesmo
fato gerador, e nem por esta razão estamos com
dois impostos inconstitucionais. A Constituição
constítucionalíza a todos Desta maneira, tenho
a impressão de que abrangeríamos o espectro
em relação a Estados, faríamos justiça tributária
e, para aqueles Municípios preparados, estaríamos com uma competência definida dos impostos de vendas a varejo, como acontece nos princípais municípios americanos
(Interferência fora do microione. Inaudí-

vel.)

o SR. IVES GANDRA DA SILVA MARTINSNão. No caso, não iríamos trabalhar com os impostos sobre vendas a varejo - seria um imposto
fundamentalmente neutro. Ele passa a ser seletivo
em relação ao ISS quando entrar no ICMs, porque
o ICMs vai criar um imposto seletivo em relação
à prestação de serviço. Facílrtariaa máquina. Como são poucos os MunicípIOS que cobram ISS,
aqueles que têm máquina fiscal administrativa pa-
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ra cobrar vão poder fazê-lo com muito mais competência do que apresentam hoje os Estados.
Em relação ao problema das alíquotas, gostaria
de colocar algo para reflexão. É o seguinte: na
verdade, a Constituição não deve definir alíquotas,
no máximo tem de definir as participações, os
fundos de participação A constituição deve outorgar à lei complementar o direito de dar a estrutura,
o desenho, o perfil, esculpir a forma tributária,
deixando à legislação ordinária - e a lei Complementar dará no máximo os limites - a definição.
Por quê? Porque se a Constituição detalhasse,
ela teria de ser modificada permanentemente. A
política tributária é adaptada. Sou sempre favorável a alíquotas não elevadas. Acho que alíquotas
não elevadas levam o contribuinte a pagar; e assim é mais fácil a fiscalização. Todas as alíquotas
elevadas, nem sempre de fácil controle, acabam
gerando uma economia informal muito grande,
terminam gerando corrupção, terminam gerando
sonegação. E é justo aquele sistema em que se
procura reduzir ao máximo a sonegação e a corrupção. Em relação ao terceiro ponto, o de títulos
ao portador - quando arguí o Prof Tidle na sua
tese, foi exatamete o ponto que coloquei, para
mostrar a dificuldade - se os eliminarmos, neste
momento da economia brasileira, vamos cnar um
descompasso econômico-financeiro como nunca houve na história brasileira. Se, ao contrário,
mantivermos os títulos ao portador, é absolutamente inviável a criação do imposto sobre patnmônio líquido. Tenha a impressão de que nesse
particular deveríamos examinar, deixando-o à legislação complementar, ordinária, como sempre
acontece. O que temos de imposto sobre a renda
na atual Constituição? Só o inCISO IV, art. 21.
"Compete à União lançar o imposto sobre a renda" ..."ajuda de custo, diárias pagas pelos cofres
públicos..." Tiramos essa segunda parte que não
sei até que ponto já é um clamor nacional. Só
colocamos a pnmeria parte e procuramos dar
uma garantia ao contribuinte em relação à incidência desse tributo. Pois bem, o problema da
alíquota V. Ex?xsr s vão ter de analisar como
legisladores ordinários, e não como Constituintes.
O que V. EX'" tem de analisar aqui é exatamente
a estrutura, o perfil do tributo Mas sempre sou
favorável à alíquotas não elevadas.
(Intervenção fora do microfone. Ineudével.)

O SR. IVES GANDRA DA SILVA MARTINSjá preparando a lei complementar. Mas sou favorável à alíquotas não elevadas.
Por fim, em relação ao imposto territorial urbano. O imposto territorial urbano hoje é um imposto federal, mas a destinação da sua receita é inteiramente municipal- vai toda para os municípios.
Entendo que o imposto territorial urbano nunca
foi potencializado no Brasil. Só considero reforma
agrária real no país no momento em que se agilizarem o Imposto Territorial Rural. Por que o Imposto Territorial? Estou falando de Imposto Territorial Rural porque, desta forma, o Estado pode
tributar as propriedades que não são produtivas,
recebendo recursos e até doações, porque muitos
poderão até doar para não ter de pagar o tributo,
e, com isto, progressivamente. Como temos um
imposto presumido, que é tributado ano após ano,
cada vez mais, sobre a base de cálculo do lucro
presumido, podemos adotar o mesmo críténo,
Por que criar zonas violentas de atrito, tendo o
Estado que gastar dinheiro sem utilizar o instrumento tributário que seria um instrumento muito

mais justo para uma reforma agrária adequada?
Por que esse imposto não tem sido utilizado corretamente no Brasil? Porque sendo da competência
impositIva federal, mas não ficando a Umão com
os recursos, apesar de ser um Imposto nacional,
a União nunca o agilizou como deveria. Então,
parece-me que para a formulação de um ITRcorreto, teria que se estudar a participação de seu
destinatário não a participação de receber, mas
a de formulação da política, numa eventual medida de legislação complementar. Deveria haver
um conselho pelo qual esse tributo, antes de ser
enviado ao Congresso para ser aprovado, passaria
por uma discussão ampla dos principais interessados e destinatários: os Municiplos; a União que
através dele poderia fazer a correta política de
reforma agrária pretendida e os Estados, Já que
o precedente teria Sido criado. Parece-me que,
como temos uma Federação... E eu nem gosto
de falar em níveis de govemo ou níveis de entes
federados, porque isso pressupõe hierarquia.
Acho que há esferas autônomas. Parece-me que
entrar nesse campo é abrir uma brecha e, com
o tempo, futuras emendas podem ir mais contra
o Município do que a favor. Mas é evidente que
é uma matéria que merece reflexão. E eu peço
vista dos autos
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) Com a palavra o Constituinte Nion Albernaz
O SR. CONSTITUINTE NION ALBERNAZ Sr. Presidente, Srs Relatores, professores, de um
modo geral todos os conferencistas que aqui
aportaram defenderam a transferência do imposto sobre serviços de qualquer natureza para a
competência estadual, alegando - e V.S' e enfatizou isso de forma muito clara - que os Municípios não têm, tido, na sua rnaíona, competência
ou uma máquina administratIva para cobrar esse
tributo. No entanto, todos deixam para a competência do Município a cobrança do IPTU.
Gostaria de lembrar-lhes um dado. O cadastro
do ISS é o menor do que o cadastro do IPTU.
Portanto, a cobrança do IPTU é muito cara para
o Município, enquanto o ISS, com número menor
de contribuintes, é muito mais fácil de ser cobrado Acredito que isso seria um atrativo ainda maior
para os Municípios se eles pudessem cobrar serviços prestados por concessionárias do serviço público, como a Empresa de Correios e Telégrafos
como empresas que prestam serviços telefônicos,
como empresas de energia elétrica e de transporte público. Isso daria ao Município uma condição muito melhor.
No instante em que se transferir esses serviços
para a órbita estadual, vamos observar o seguinte:
muito embora a alíquota aumente de 20% para
25%, aliás, a participação dos munícípios, teríamos que tributar muito alto esses serviços para
compensar o que o município perde.
E temos aqui o cálculo, a título de esclarecimento, que demonstra que, para cem cruzados
de uma operação de ICM, o Município, que arrecada 17%, ficaria com três cruzados e quarenta
centavos. No ISS, de cada cem cruzados, ele fica
com cinco cruzados. Então, em duzentos cruzados, ele fica com pouco mais dezoito cruzados
Na realidade, essa alíquota do serviço teria que
ser muito aIta para compensar o que ele está
perdendo. Seria muito mais fácil para o município
receber o ISS do que o IPTU. Com o ITR é a
mesma coisa.
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Há uma proposta de que os Mumcípios recebam também o Imposto sobre Combustíveis líquidos e Gasosos E fácil de ser cobrado porque
o número de contnbumtes é pequeno. Mas como
Imposto único criaria aí uma dificuldade.
O Prof Alcides Jorge Costa demonstrou-nos
aqui, de uma forma muito cabal, que a cobrança
hoje do Imposto Único sobre Energia Elétrica não
deve ser feita com base no tributo. Essa política
deve ser definida por lei
Quando se transfere o Imposto sobre Vendas
a Varejo para o município, está-se levando uma
coisa mais difícil de ser cobrada do que o ISS.
Muito obrigado.
O SR. IVES GANDRA DA SILVA MARTINSEssa divergência é impressionante. Na nossa Comissão discutimos isso longamente. A tese que
eu e também o Prof. Alcides defendemos ali do ICMS - foi vencida. Dos onze componentes,
apenas nós dois nos posicionamos a favor do
ICMS. Todos preferiram manter.
No congresso da OAB em Belém do Pará é
que a matéria foi amplamente debatida. Passamos praticamente um dia inteiro - começamos
às 9:00h e terminamos perto das 17:00h - discutindo o problema.
Sob esse aspecto, os Estados do Norte trouxeram sua experiência de cobrança de ISS. Então,
chegou-se à conclusão de que, vinte anos após
o ISS ter surgido, praticamente só os grandes
municipios cobram esse tributo. A grande maioria
dos municípios não cobra. Assim, temos uma
profunda injustiça tributária em relação ao cidadão que ficou no grande município e aquele que
prestou serviços e foi para um município em que
não se cobra ISS.
Por outro lado, essa receita, que seria justa,
está sendo perdida, porque no ICMSeu vou cobrar
do pequeno do grande município. O pequeno
municípío que não cobrar vai receber de volta.
Vale dizer que, na prática, estou aumentando
o espectro de tributação justa, assemelhando todos os cidadãos. Todos terão que pagar e todos
os municípios vão receber.
Com relação a esse Imposto sobre Vendas a
Varejo, o que faz uma Constituição? Ela somente
outorga competência, não faz a lei.A Constituição
estabelece o seguinte: quem quiser cobrar o Imposto sobre Vendas a Varejo cobra; quem não
quiser não cobra. Quem quiser cobrar Imposto
Sobre Serviços cobra.
Quero mostrar a V. Ex' como a matéria é polêmica. Na nossa Comissão a sua tese do ISS terminou prevalecendo. Depois, a tese foi evoluindo.
Nós partimos de dados concretos. Eu e o Prof.
Alcides chegamos, objetivamente, à conclusão de
que, se não se conseguiu implementar até hoje,
vinte anos depois, alguma coisa estruturalmente
errada existe. Se no Rio Grande do Sul quatorze
dos vinte municípios têm receita tributária negativa, alguma coisa errada existe.
No que diz respeito ao IPTU, entendo que é
um tributo que tem, estruturalmente, uma vocação municipal, porque o município é constituído
de propriedades O cidadão vive no município,
e não no Estado ou na União. O Estado e a União
são formas.
Mas se estudarmos esses, veremos que o IPTU
é daqueles tributos que, apesar de também não
ter sido utilizado... E nos municípios pequenos
a coisa é muito mais difícil,porque quase sempre
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o Prefeito e os membros da Câmara de Vereadores é que sofrem com essa medida Então,
o problema passa a ser muito mais político
Mas o IPTUé aquele imposto que deve pertencer ao município, porque se vive no município.
E a expenência com o ITR, que é o imposto que
se adiciona ao IPTU, negativa, porque, embora
recebam todos os recursos desse imposto, na
verdade, sendo da competência impositiva da
União, os municípios passam a receber algo sobre
o qual decidem Ora, poderíamos mudar o IPTU,
adotando um critério semelhante ao ITR, isto é,
passando para a União ou para os Estados, fazendo com que houvesse o repasse total da receita,
isso só seria possível se adotássemos essa sugestão que também apresentei, ou seja, uma Comissão para formular a política e definir as bases,
que teriam que ser estendidas a todo o Brasil.
Na minha opinião, há uma dificuldade incomensuravelmente maior, porque, numa cidade como
São Paulo a planta de valores não é fácil de se
definir. E nós temos problemas juridicos sérios.
O que é valor venal? Pode-se corrigir tais valores?
O Supremo decidiu que não se pode corrigir esses
valores além da inflação.
E V. EX"" imaginem isso numa extensão territorial, quando a maior parte dos municípios não
sabe sequer qual é o cadastramento do seu IPTU.
Então, parece-me que outorgar à União o sistema do ITR é algo que poderia ser ainda mais
difícil, embora não queira dizer que seja impossível.
Esse tnbuto, Já que outorgamos competência
Impositiva aos municípios, é aquele estruturalmente municipal.
Mas gostarIa de dizer o segumte: todas as federações não dão competência ímpositíva aos municípios. Os municípios não podem cobrar a não
ser que os estados outorguem. E os estados definem quais são os mumcípios que podem cobrar.
A nossa é a única Federação que dá competência
impositiva aos municípios Das Constituições que
estudei, a única que dá essa competência é a
brasileira Eu não sei se deviamos adotar aquilo
que foi amplamente discutido na nossa Comissão, ou seja, entregar aos municípios receita e
não competência impositiva. Eu não sei se esta
sena uma solução a ser levada para a União e
os Estados. Acho extremamente drfícíl, porque
já temos formada a impressão do IPTU. O que
eu não acho é que devamos tirar, porque não
estamos tirando ISS dos municípios, mas ofertando receita de ISS aos municípios.
HOJe, os municípios recebem globalmente 17%
da carga tributária nacional. Dez por cento são
repasses de fundos. Vale dizer, a sua competência
não é exercida. Então, por que mantermos na
Constituição uma competência que raros municípios utilizarão? Por que não agilizarmos de tal
maneira que todos os municípios se beneficiem?
Acho que é uma matéria sobre a qual V. Ex"
vão ter que refletir profundamente. Eu tenho a
minha posição. Com a posição de V. Ex' estavam
os elementos como Geraldo Atahba, Rui Barbosa
Nogueira, GIlberto Cavalcante, o que demonstra
que é uma posição muito forte também.
Sobre o ISS, o problema de taxa de preço público, este é um problema que me preocupa murto.
Na verdade, se começarmos a superpor imposições, tudo em termos de serviço público terá
que ser repassado para o consumidor

Então, toda tributação indireta, apesar de exercer menos pressão sobre a mente do contribuinte,
é, necessariamente, mais inflacionária.
Fundamentalmente, para não analisar outros
aspectos, o erro do Plano Cruzado 11 residiu no
seguinte. em nenhum País do mundo contém-se
demanda com impostos indiretos. Contém-se demanda com impostos diretos, retirando recursos
de circulação. No momento em que contenho
demanda aumentando impostos indiretos, gero
uma inflação. Eu não retenho e gero um processo
inflacionário maior.
Então, o que me parece é que, sempre que
pretendemos aumentar demasiadamente a carga
da incidência indireta num país em que vemos
os entes com crônicos déficits públicos - não
quero entrar no mérito do nosso déficit público,
isso seria matéria para uma outra discussão estamos evidentemente criando processos aceleradores da inflação. Essa é a razão pela qual tenho
preocupações.
Mas um ponto que me parece de extrema importância nesta Comissão - talvez o mais relevante ponto a ser discutido - foi o levantado
por V.Ex'. Temos que equacionar definitivamente
na nova Constituição o problema de taxa e do
preço púbhco. Não adianta termos um sistema
tributário que garanta o contribuinte contra o excesso de imposição e que diga de que forma
se pode cobrar determinados serviços públicos
se, a par disso, se permite, no campo dos serviços
públicos, aumentá-los através de mera reunião
de diretoria de uma determinada empresa, retirando-se todas as garantias dos contribuintes e criando-se imposições tributárias violentíssimas, sob
a alegação de que aquilo não é taxa, mas preço
público. Procuramos, na nossa formulação - inclusive foi publicado, quando o Dr. Mustafá ainda
era coordenador da revista "Finanças Públicas",
um trabalho meu sobre taxa e preço público na
revista "Finanças Públicas", do Mimstério da Fazenda - mostrar que tudo aquilo que representa
pagamento de serviço público deveria ter um código rígido e, na medida do possível, ser colocado
como sendo remunerado por taxa, o que vale
dizer que o contribuinte teria, de um lado, a garantia, porque o sistema tributário serviria como uma
espécie de garantia do contribuinte e, ao mesmo
tempo, um sistema de veiculação correta da imposição tributária nesta forma de remuneração
de serviço público que é a taxa.
Então, esse aspecto que V. Ex' trouxe deveria
ser estudado em outro nível, no nível de que todos
os serviços públicos deveriam ser remunerados
por taxa, a não ser aqueles que não chegam,
a ser serviço público e que ficam numa linha
concorrencial, o que eu chamo de intervenção
concorrencial do estado, como, por exemplo, serviços bancários, em que se concorre com outras
entidades privadas. Não estaríamos, portanto, entrando nos serviços públicos.
A coleta de lixo, por exemplo, é um negócio
interessantíssimo. Há municípios que cobram a
coleta de lixo ora como taxa, ora como preço
público. Vale dizer, o mesmo serviço prestado ora
é remunerado por taxa, ora é remunerado por
preço público. Por exemplo, as empresas que precisam que o seu lixo seja recolhido, contratam
- e esta remuneração do serviço público de coleta é uma remuneração de preço público - agora,
quando a prefeitura faz passar os seus carrinhos
coletando lixo.Esse serviço é pago por uma taxa.
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Então, deveríamos encontrar nesta Constituinte
- este é um ponto que merece ser estudado
em profundidade, pois até hoje não fOI solucionado - a solução para o problema de taxa e
preço público.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Osmundo Rebouças
O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS - Nós sabemos que o Prof. lves Gandra
é um dos grandes estudiosos da matéria tributária.
Tenho lido muito, mas é a primeira vez que tenho
o prazer de ouvir pessoalmente uma palestra sua.
Estamos aqui, nesta Subcomissão do Sistema
Tributário, com uma série de dúvidas. Parece-me
que o sistema tributário brasileiro chegou a um
nível de aperfeiçoamento tão elevado que não
tem mais grandes coisas a acrescentar. A maiona
das propostas apresentadas ate agora são pouco
inovadoras. Talvez haja um sistema bastante
avançado no Brasil. O sistema de tributação, principalmente tributação de mercadorias, é mais
avançado do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, temos que trazer as nossas indagações
para provocar cada vez mais os nossos expositores. Ao invés de ficarmos elogiando o trabalho
do Prof. Ives Gandra, acho mais produtivo provocarmos S. S' para extrair dele mais opiniões.
A primeira provocação é a seguinte: a proposta
do Prof. lves Gandra praticamente mantém certos
pontos do atual sistema tributário, alguns até condenados. Prevê-se na proposta do Prof. Gandra,
por exemplo, que continue a possibilidade de benefícios fiscais via ICM. Está no § 6' do artigo
e esta é uma política já bastante condenada, a
nível federal e até a nível estadual Gostaríamos
até que a Constituição proibisse isso de uma vez,
porque gera uma guerra fiscal. Quando não vira
guerra fiscal, vira um instrumento para os Estados
mais poderosos dominarem os menos poderosos. Acho que os benefícios fiscais Via ICM não
deveriam ser aceitos na nova Constituição. Praticamente prevê a continuidade da alíquota interestadual positiva, e realmente tudo indica que ela
deve ser positiva. Mas, essencialmente, continua
o ICM como está. Em outras propostas, recebemos sugestões para mudar esse imposto para
outro tipo mais abrangente, dando mais poder
de arrecadação aos Estados e mais chance de
descentralizar-se a receita pública para os Estados. Isso só se consegue com um imposto de
base mais abrangente que o ICMatual
A segunda observação refere-se à previsão do
Imposto sobre Vendas a Varejo. Fiz, em 1981,
uma proposta no Confaz, reunido em salvador
- coincidiu com o Congresso de Admimstração
Fazendária - para a criação de um Imposto sobre
Vendas a Varejo. Dessa época para cá, tem havido
sempre resistências à aplicação desse imposto,
porque ele é de difíciladministração para o município, que vai ter que controlar as vendas de cada
mercearia, bar e estabelecimento pequeno. Isso
seria inadministravel para os municipios atrasados do País. Propôs-se para os municipios apenas
o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis
líquidos e gasosos, que são facílimos de administrar. Basta cobrar do fornecedor desses combustíveis aos postos. Deve haver apenas uns quatro ou cinco fornecedores, que seriam os contribuintes do Imposto sobre Vendas a Varejo.
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Houve uma resistência bastante ampla contra
a administração desse imposto. Queria ouvir a
opinião do Prof. Gandra sobre essa reação.
De modo geral, vemos nas propostas implicitamente a aceitação de que o município não tem
base para ter sua própria arrecadação.
Não tivemos até agora nenhuma proposta que
trouxesse receita própria para os municípios se
sustentarem. Todas elas terminaram no sistema
de transferência para os municípios como se o
prefeito ficasse lá apenas recebendo aquelas
transferências mensais, inclusive sem obrigação
nenhuma de mostrar que está arrecadando de
seus próprios municípios.
O Prefeito,por exemplo, não gosta de arrecadar
de seus próprios eleitores É facílimo todo mês
ele receber de Brasíliaou da capital do seu Estado
aquele dinheiro.
De modo que, em geral, há uma aceitação de
que o município é uma entidade sem possibilidade de ter sua vida tributáriaprópria. Vive quase
que de esmolas permanentes.
Às vezes, o imposto que vai para o município,
é arrecadado lá mesmo, dá um passeio pelos
Governos federal e estadual, e depois retoma. Há
uma aceitação implícita de que o municfpio é
incapaz de administrar um sistema de arrecadação eficiente.
Queria saber se o professor concorda em que
a grande maioria dos municfpios brasileiros deve
continuar vivendo só na base das tranferências,
porque é isso que se vê em quase todas as propostas.
Outro ponto da proposta do Prof. Gandra é
que o Fundo de Participação dos Estados e Municípios continue praticamente igual ao que temos
hoje, inclusive com percentuais idênticos: 17%,
14% e 2%. Esses percentuais continuam iguais
e a base diminui, porque o IPI se reduz apenas
àquele imposto para consumos especiais Como
o IPI se transforma em Imopsto sobre Consumos
Especiais, na proposta do Prof. Gandra, a tendência é que a base diminua, porque, no caso de
consumos especiais, há um certo consenso, no
ambiente técnico, de que ele se restringe a certos
bens de luxo, como automóvel, bedida e fumo.
Então, vai acabar-se com o IPI sobre a maioria
dos produtos hoje tributados.
Nessa proposta prevê-se que certamente dímínuirá a arrecadação do Fundo de Participação
dos Estados e Municípios, porque os percentuais
são os mesmos e a base diminui.Essa é a minha
dúvida.
Cheguei um pouco atrasado e não ouvi a pergunta do Constituinte Nion A1bernaz. Também
não entendi o artigo "q" da proposta do professor.
Queria que S. S· repetisse se o princípio da amalidade realmente está respeitado, ou se noventa
dias antes pode decretar-se qualquer tributação
nova.
O SR. IVES GANDRA DA SILVA MARTINSMuitorapidamente, porque tenho estourado também o tempo das respostas. A proposta que V.
Ex" têm é a que foi aprovada pelo Instituto dos
Advogados, mas sem o acréscimo do Congresso
da OAB. Nesse congresso, utilizamos o ICMS. Já
deixeicom o presidente e o Relatora nova versão,
onde aumentamos de 20 pora 25% a participação
dos municípios no ICMS. Portanto, aumentamos
consideravelmente a receita dos municípios. Por
outro lado, retiramos essa competência do ISS.

O Presidente Dornelles ficou de distribuir depois
aos membros da Subcomissão a última versão.
Essa que V. Ex" estão recebendo é a que publiquei
l}oúltimo número da revista "Finanças Públicas".
E a proposta original do Instituto, ainda sem os
acréscimos do ElyLopes Meireles, do Celso Ribeiro Bastos e do Congresso da OAB de Belém do
Pará.
Quanto ao segundo aspecto, entendemos que
não vai haver redução. Se analisarmos hoje a estrutura do IPI, veremos que é quase um imposto
sobre consumos especiais. O número de itens
que não são tributados é considerável. Temos
uma legislação brutal. Praticamente quase todos
os itens essenciais não são tributados. Esses impostos sobre consumos especiais, que serão definidos por lei complementar, incidirão sobre o
grosso da receita do IPI atualmente, que são os
automóveis, as bebidas, os cigarros e os eletrodomésticos. São seis ou sete itens, que constituirão
70, 80, 90% do IPI, facilitando inclusive a fiscalização do tributo. Com o ICMS, estaremos outorgando a quase todos os municípios que nao têm
nenhuma receita de ISS uma necessária receita
de ISS. Parece-me que nesse particular não há
redução. E essa parte inicial é porque V. Ex"pegou
o anteprojeto ainda sem essa alteração.
No concernente aos benefícios, gostaria de dizer que essa matéria é realmente preocupante
do ponto de vista federativo, mas não encontro
outra solução para ela.Por quê? Porque o imposto
indireto é sempre regulador de comércio. E quando esse imposto passa a ser regulador de comércio internacional,em que as medidas de proteção,
como os countelVaillng duties, nos Estados
Unidos, são apresentadas e aplicadas de um dia
para outro ... É evidente que, se não se outorgar
à lei complementar a definição de determinados
incentivos que possam ser dados nessa área, independentemente da vontade dos Estados, correremos o risco, muitas vezes, de inviabilizar uma
políticade comércio internacional.O que se pode
fazer é encontrar contrapartidas para os Estados
que ficarem efetivamente defasados. Mastem que
haver a possibilidade de a União, por lei complementar - lei complementar não é lei da União,
é lei federal - outorgar, mesmo nos impostos
indiretosde competência dos Estados, essa possibilidade.
A Lei Complementar n° 24, a que o amigo se
referiu, nasceu com uma série de deficiências.
Discute-se a sua própria constitucionalidade, porque ela abrangeu mais do que deveria abranger,
ao nível da Constituição atual. Mas tem funcionado. E matéria, entretanto, que não se pode retirar, por ser um imposto indireto regulatório natural do comércio nacional e internacional.
Mas o que estamos dando aos municípios é
a possibilidade de, mantendo o percentual ... E
o percentual é matéria que mantivemos por força
do raciocínio. V. Ex" terão que fazer um estudo
para ver qual é o percentual melhor. É que, em
vez de se entregar essa administração à União...
No momento em que se paga o tributo, os 14%
são endereçados de imediato - isso já é feito
na própria instituição bancária - aos Estados
e municípios. Com isso, retiramos o principalfator
de perturbação hoje, que é a administração desses fundos pela União.Recolheremos como recolhemos o PIS no imposto sobre a renda: já sai
direto para a Caixa Econômica Federal, não é
sequer administrado pela Receita Federal.

Junho de 1~87

Há um outro aspecto. E nesse particular tenho
a impressão de que inovamos um pouco, na medida em que estamos procurando dar aos Municípios uma abrangência maior. A competência impositiva municipal só pode ser exercida pelos
grandes municípios. Pessoalmente, não vejo problema. Fui voto vencido na Comissão. Eu era
favorável a se retirar a competência impositiva
municipal, deixando aos Estados o direito de outorgar, desde que, na competência residual,estendemos aos Estados.
O que fizemos, em última análise, foi respeitar
uma tradição. Mas prefiroque os municípios recebam em tomo de 30% da carga tributária global
do que, como no Brasil, os municípios tenham
competência impositiva e fiquem com direito a
7%. Esta é a razão pela qual reconhecemos que
há pouca coisa a mudar no nosso sistema.
Os fenômenos, os fatos jurígenos, os fatos tributários são muito poucos a serem acrescentados. O que temos de fazer é uma mais adequada
distribuição. E foi o que procuramos fazer, eliminando os mecanismos que hoje estão estrangulando a adoção de uma política tributária correta
a partir do atual sistema.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) Concedo a palavra ao ConstituinteJosé MariaEymaeL
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, Sr. Relator,ilustreconferencista,
Prof. Ives Gandra da Silva Martins, gostaria de
fazer cinco registros, apenas para efeito de comentário, e de solicitar ao conferencista um pronunciamento sobre dois aspectos da proposta
apresentada.
O primeiro registro prende-se à questão da de.
legação legislativa. Temos uma posição, já manifestada a esta Subcomissão, contrária à delegação. Queria registrar que notamos pelo menos
um avanço na colocação do conferencista, uma
vez que no art. 1°, § 5°, da sua proposta, esta
delegação seria limitada aos tributos de importação, exportação, operação de crédito, de câmbio e similares.
O segundo registro - nós o fazemos apenas
para que o fato não passe em branco - é que,
no nosso ponto de vista,o princípioda anualidade
é realmente necessário para que não se estabeleçam desordens no processo social.A colocação
de noventa dias, que já consta do projeto do IPEA
pode ser conjugada com o princípio da anualidade. Seria um aprimoramento do princípio.
O terceiro ponto: a extinção pura e simples
do ISS, assim como o conhecemos hoje, assim
como está delineado hoje, não nos parece ser
um avanço para os Municípios. Pelo contrário,
numa economia que tende a crescer e onde o
serviço passa a assumir uma relevância maior,
estaríamos tirando hoje algo que mais adiante
poderá ser extremamente relevante para os Muni·
cfpios principalmente depois que evoluir a sua
máquina tributária.
No quarto ponto, gostaríamos de nos conjugar
com a posição do conferencista quando alerta
para a necessidade de esta Subcomissão debruçar-se sobre a problemática da tarifa e do preço
público, que são, na realidade, uma forma hoje
existente de aviltamento da defesa do contribuinte
contra o poder tributário do Estado.
Em quinto lugar - quero apenas anotar o que
nos parece importante - convidaríamos o ilustre
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conferencista a meditar sobre a necessidade de
termos um mandamento constitucional a respeito
de uma isonomia no tratamento da resolução de
obrigações tributárias entre o contribuinte e o Estado.
"Os dois pontos sobre os quais gostaríamos de
, obter um esclarecimento do ilustre conferencista
são os seguintes: na sistemática apresentada na
proposta para o Imposto Sobre Serviços estariam
incluídos, no campo da incidência, aqueles serviços que não constituam fase necessária à produção de bens? Trata-se do art. f, item 11. Gostaríamos de compreender um pouco mais o seu
pensamento com relação a esse aspecto.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- É o material que tenho.
O SR./VES CANDRA DA SILVA MARTINSEXatamente. A proposta surgiu quando ainda fazíamos dois sistemas diferentes, porque preten'díamos adotar a seletividade de uma forma mais
clara.
O SR. CONSmUlNTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Depois, no ítem b, no aspecto que trata das
imunidades. No item 1/1, alínea c, foi mantida a
orientação atual de contemplar a imunidade com
relação à assistência social, somente contemplando os aspectos de renda, patrimômo ou serviços.
Já na alínea d, avançou-se nessa imunidade, contemplando além de livros,revistas, todos os outros
veículos de comunicação. Mas não é esse o aspecto mais relevante sobre o qual gostaria de
ouvir a sua colocação. No caso de jornais e revistas, além do papel, aparece a possibilidade de
haver imunidade com relação a todos os insumos
para a produção. A imunidade alcançaria também
a circulação.
Gostaria de compreender um pouco mais a
abrangência da norma proposta e, além disso,
entender também por que esse critério - mais
benéfico - instituído na alínea d não foi também
utilizado, por exemplo, com relação à assistência
social, às casas de misericórdia. Não estabeleceu-se a possibilidade de imunidade com relação
aos insumos que as casas de misericórdia recebem, como é o caso dos medicamentos e determinados produtos como o algodão etc.
O SR./VES GANDRA DA SILVA MARTlNSseria sobre dois aspectos: princípio
da anualidade e capacidade contributiva, pois taxa
e preço público é mais um registro.
Sobre o ISS, já me manifestei repetidas vezes.
E o texto que V. Ex' têm é o originário da Comissão, e não aquele que estou defendendo aqui.
Na verdade, o problema está, de certa forma, superado, pois já fiz repetidas manifestações neste
Plenário em defesa do ICMS.
Aproveito para responder ao nobre Constituinte
sobre o principio da anterioridade. Na verdade,
colocamos noventa dias como uma forma de agilizar o direito de imposição sem desguarnecer
o contribuinte, pois este saberá que aquela lei
entrará em noventa dias. Esse prazo terá que ser
respeitado sempre. Só não poderão ser aplicados
os noventa dias em relação ao Imposto de Renda.
Teremos quejungir, pelo texto constitucional, dois
dispositivos.
No Imposto de Renda, além de ter que ser aprovada noventa dias antes, essa lei terá que respeitar
o principio da anualidade. Como V. Ex'" vêem,
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o art d, estabelece que compete à União instituir
o Imposto sobre a Renda, porque é um imposto
que hoje não oferece garantia alguma
No ano passado, organizamos um simpósio
nacional para estudar o fato gerador do Imposto
de Renda. A palestra inaugural foi dada pelo Ministro José Carlos Moreira Alves e dezesseis dos principais estudiosos da matéria escreveram sobre
o assunto no Caderno na 2: "Pesquisa Tributária".
Mostramos que não adianta a lei garantir que
no dia 31 de dezembro ela será aprovada. Já
se utilizou neste País alguns processos pelos quais
o Diário Oficial tinha sua publicação retardada,
para que ela continuasse respeitando o princípio
da anterioridade.
Chegamos à conclusão de que no Imposto de
Renda não há garantia, atualmente. Então, teria
que haver a garantia de que o fato gerador ocorra
no último instante do exercício e não no primeiro
instante do exercício seguinte. E, ocorrendo, terá
que se respeitar o princípio da anualidade e o
principio dos 90 dias. Em todos os outros tributos
não tem sentido o princípio da anualidade. Na
medida em que é aprovado o aumento, pode
o contribuinte adaptar-se num prazo de 90 dias,
porque aquele aumento só entrará em vigor 90
dias depois. Então, de um lado, não se desguarnece o contribuinte e, de outro, dá-se mais agilidade ao poder impositivo. Essa é a razão pela
qual, com exceção do Imposto sobre a Renda,
criamos não o princípio da anualidade ou da anterioridade, mas o princípio da trimestralidade. Com
isso, vamos conseguir atender aos pontos fundamentais das discussões que têm sido levadas ao
Poder .Judíciáno.
Em relação aos insumos, por que razão estendemos a imumdade. Na minha proposta... Não
está aqui, depois apenas fiz a exposição no concernente ao imposto sobre pomografia: eu queria
que se retirasse a imunidade de todos aqueles
veiculos que têm essa característica, Mas estendemos aos audiovisuais objetivando esse aspecto.
Hoje, a comunicação é feita fundamentalmente
através dos instrumentos audiovisuais.
De outro lado, procuramos, em relação às instituições de assistência social, manter um princípio
que dá a V. Ex'" muito mais flexibilidade, porque
a lei complementar... O que nós fizemos foi esclarecer que a lei que está na frase "Observados
os requisitos estabelecidos em lei" é lei complementar - é a letra c do art. B - porque a lei
complementar é nacional.
Mas essas condições seriam dadas exclusivamente pela lei complementar, porque hoje a doutrina tributária, quando fala em instituir imposto
sobre renda, patrimônio e serviços... É evidente
que o conceito de renda hoje - e já há uma
jurisprudência formada junto ao Supremo Tribunal Federal - é muito mais abrangente do que
aquela constante do art. 43 do Código Tributário
Nacional. E a lei complementar é suficientemente
flexível para explicar todas as hipóteses. O que
caberia a V. Ex"? Há o princípio da imunidade.
A lei complementar é, em nível hierárquico, inferior à Constituição, porque meramente explícítadora dela, mas superior à lei ordinária, e estabeleceria as condições. E V. Ex", como legisladores
ordinários, estariam muito mais habilitados para,
em função de cada circunstância e sem necessidade de alterar a Constituição, alterar a lei complementar. E hoje, como Constituintes, podem

estabelecer ad perpetum uma norma que teria
que vigorar para sempre.
Essa é a razão pela qual não modificamos a
letra "c", mas estendemos a lei complementar,
que é uma lei que dá não só mais garantia ao
contribuinte, ao fisco e a todos, como também
maior agilidade a V. Ex'"E colocamos em relação
aos penódícos, livros e jornais porque necessitam
de um esclarecimento em nível constitucional,
para que não haja esta possibilidade de extensão
que existe em relação ao item "c".
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) Com a palavra o Constituinte Virgllio Guimarães.
O SR. CONSmUINTE VlRGÍUO GUIMARÃEs
- Sr. Presidente, geralmente quando se discute
a instituição de um novo imposto sobre o patrimônio líquido, além dos impostos que já incidem
sobre o patrimônio, sobre os veículos automotores, como o ITR ou o IPTU, a primeira reação
é no sentido de achar que o imposto é extremamente difícil de ser cobrado. Mesmo com a argumentação de que outros países do mundo já cobram esse imposto com relativo sucesso, inclusive sendo responsáveis por um volume bastante
expressivo sobre suas receitas tributárias, surge
logo a contra-argumentação de que no Brasil já
existe uma longa tradição de se fugir dos impostos, e neste caso a fuga seria facilitada pela própria
dificuldade de se cobrar esse tipo de imposto.
Surge, geralmente, a discussão sobre os papéis,
as ações ao portador e outros títulos. Isso facilitaria
também o aumento da economia informa, da
chamada economia invisível, que já é tão grande
no Brasil. Isso talvez fosse estimulado. A sonegação se tomaria, portanto, a prática.
Então, a reflexão que coloco é que realmente
deveria ser instituído um imposto justo. Há um
clamor nacional no sentido de se diminuir a incidência dos impostos indiretos, e essa seria uma
forma de fazer recair o imposto direto sobre quem
pode pagar, quem tem patrimônio elevado.
A questão que eu coloco é a seguinte: se poderia ser instituído neste momento esse tipo de imposto e se ele não deveria vir seguido de uma
norma no sentido de que a não-declaração patrimonial implicaria uma renúncia desse bem patrimonial não-declarado. Por exemplo, que se dissesse que todas as pessoas deveriam declarar
qual a posição de suas carteiras de ações e dos
seus bens patrimoniais no dia 31 de dezembro.
Todas as pessoas deveriam ficar obrigadas a declarar a posição, no dia 31 de dezembro, de todos
os tipos de valores, dos depósitos bancários à
vista, dos valores em caixa, das ações ao portador
etc. Isso poderia ser controlado facilmente, desde
que esse controle das ações ao portador fosse
registrado na sua origem, digamos, na empresa,
na Bolsa de Valores ou em qualquer lugar. Depois,
a ação que não tivesse sido lançada por ninguém
seria uma ação clandestina, uma ação renunciante, ou o seu proprietário, no dia 31 de dezembro,
terá renunciado à sua propriedade. Ela passa, portanto, a estar sujeita à uma legislação típica de
quem denunciou à sua propriedade. Deveria, então, ser uma medida drástica, porque não vamos
querer que, depois de instituir um imposto dessa
natureza, todo mundo venha bater palmas para
este imposto e corra rapidamente para pagar um
imposto desse tipo. O Brasil tem uma longa tradição de sonegação - repito - especialmente nesses setores de alta renda e alto patrimônio.
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Um segundo comentário que queria fazer é sobre o problema do ISS. Há também uma polêmica
enorme. Queria colocar-me ao lado daqueles que
defendem o ISS se deve incorporar aos impostos
estaduais - e aí lanço ínclusive a outra questão
_ especialmente nas regiões metropolitanas, onde o ISS tem sido cobrado. São exatamente na~
capitais que ele realmente tem sido cobrado E
um imposto importante para as capitais. Começa
a surgir um fenômeno que acho de maior importãncia em termos de região metropolitana, que
é uma espécie de guerra fiscal extremamente danosa, predatória e que tem beneficiado aquele~
poucos contribuintes, exatamente os grandes. CIto o caso de Belo Horizonte. Lá existe uma grande
rede de lavanderias que é quase um monopólio.
Existem filiais em quase todos os bairros. E a
famosa Lavanderia Eureka. Ela está por toda a
parte de Belo Horizonte. Mas a sede dela se transferiu agora para o Mumcípio de Nova Lima. Quer
dizer, uma grande empresa abriu uma portinha
em Nova Lima, que é uma cidade vizinha, para
abocanhar o Imposto Sobre Serviços, que baixou
extraordinariamente Entáo, tornou-se vantajoso.
Evidentemente que, mais tarde, podem fazer o
mesmo em outros municípios. Podem achar que
é vantagem fazer o mesmo, e o resultado líquido
disso tudo seria a diminuiçáo desse imposto.
Então, os poucos que ainda pagam podem fugir desses Impostos. E é exatamente nas regiões
metropolitanas, onde isso é fácil, que é usado
esse artifício.
Em terceiro lugar, queria chamar a atenção
para o fato de que os grandes municipios e as
capitais, de um modo geral cobram Imposto Sobre Serviços, mas sacam sobre o restante do Estado, porque geralmente incidem sobre a sede, independentemente de onde o serviço é prestado.
Essas empresas de planejamento ou de outros
tipos de serviços, que são operações de âmbito
estadual, é que recolhem sobre a sua sede. Portanto, há um ganho indevido, aí, das capitais. A
estadualização do ISS incorpora ao bolo fiscal
uma série de contribuintes que hoje não pagam
impostos e ameaçam fugir daquele município a
qualquer ameaça de uma fiscalização mais pesada. Daí também a justiça na distribuição desses
recursos
Gostaria de trazer mais um argumento, nobre
expositor. A possibilidade dos municípios incorporarem na sua cobrança os serviços públicos
parece-me extremamente perigoso, pois se trata
de um serviço fácil de ser cobrado. Ele não é
escorregadio, não irá fugir diante da possibilidade
de cobrança.
Dessa forma, o município iriafazer a corda arrebentar do lado mais fraco, ou seja, taxar exatamente o serviço público Ele não iria praticar esta
alternativa, qual seja, a de procurar qual o município que irá ter uma alíquota mais baixa. Ele
permanecena ali. É o caso, por exemplo, dos Correios, e outros serviços públicos.
Este seria um imposto socialmente injusto na
medida em que ficasse nas mãos dos Estados,
pois podem fazer algum tipo de concessão. Os
municípios, como teriam o controle de poucos
impostos nas suas mãos, poderiam ficar tentados
em deixar cair a manopla do Fisco exatamente
sobre estes setores sociais que não deveriam ser
penalizados. Como isso está nas mãos do Estado,
ele, que tem a faculdade de isentar inclusive o
Imposto Sobre Serviços ou o imposto sobre al-

guns produtos, pois já trabalha com um bolo fiscal
mais ampliado, poderia praticar um tipo de incidência fiscal que visasse à justiça fiscal, à distribuição de renda.
Então, gostaria de trazer isso como reflexão.
Reconheço que não tenho uma posição fechada
com relação a esta matéria. Mas acho que o fruto
deste debate deve ser a construção das propostas.
Não apresentei ainda nenhuma proposta, mas irei
apresentar. Tenho uma simpatia, uma certa atração por uma modificação da esfera do governo
que tivesse a responsabilidade da cobrança do
ISS.
O SR.lVES GANDRA DA SILVA MARTINSCom relação à segunda parte, nem vou responder, pois estamos absolutamente de acordo. Já
discutimos o problema aqui, embora reconheça
que há correntes fortíssimas a favor da tese do
eminente Constituinte que tem defendido o ISS
baseado na realidade das grandes cidades.
Com relação ao Imposto de Renda, gostaria
de trazer dois aspectos para meditação. Primeiro,
acho fundamental que os membros desta Subcomissão leiam o livro de Henry Tilbery. Participei
da banca de exame desta tese, e como o examinador, necessariamente, tem que ser chato, além
da bibliografia que o aluno apresentou, procurei
fazer meus estudos paralelos para verificar aqueles dados que ele apresentou. A bibliografia sobre
a matéria é de mais de 100 livros, sendo que
50 deles não li, porque o meu alemão é insuficiente e os livros foram escritos em vernáculo
alemão. Ele mostra algo interessantíssimo quando afirma que os países que a adotaram nem
por isso melhoraram o nível de arrecadação. E
o país que mais estudou a matêna, que foram
os Estados Unidos, recusou-se a adotá-Ia, porque
trazia um complicador enorme em termos de nível
e técnica de administração A administração tributária tem que ser simples, tem que facilitar o controle.
Por que razão discutimos o problema da origem
e do destinatáno? Porque é muito mais fácil fiscalizar as emprE;sas produtoras do que todos os
destinatários. E evidente que posso fiscalizar,mas
o custo desta fiscalização passa a ser brutal. V.
Ex" verificarão neste livro de Henry Tilbery, editado pela Editora Atlas no ano passado, e que se
chama "Integração de Tributação de Pessoa Jurídica e Física" - se não for este o nome do livro,
é algo mais ou menos parecido - que os países
que adotaram esta medida complicaram as suas
administrações e não melhoraram os seus níveis
de receita, e os países que mais a estudaram,
devido à complicação desta medida, resolveram
não adotá-Ia. Com relação ao problema dos títulos
ao portador, imagino o seguinte: vamos admitir
que num determinado momento o Governo suíço
declarasse que a partir do dia seguinte ele não
guardaria mais sigilo sobre contas bancárias. V.
Ex" acreditam que a economia suíça entraria em
colapso? Existem certas realidades que não podemos deixar de enfrentar. Se pretendermos fazer
isso de um dia para o outro, estaremos, de certa
forma, inviabilizandoa economia do País, embora
seja absolutamente justo, nobre Deputado, pois
acho...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR.lVES GANDRA DA SILVA MARTINSVeja. Só se houvesse uma estrutura para isso.
Por exemplo, teríamos que ter uma inflação zero,
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ou quase zero, uma moeda forte internacionalmente e capaz de permitir o comércio.
Lembro-me de que nos idos de 62, 63, 64,
tínhamos uma operação chamada Boneco para
permitir que as empresas pudessem exportar.
Em matéria de café, tivemos o câmbio português, em que o Governo sabia perfeitamente que
aquele câmbio, pelo valor estabelecido, constituía
uma forma de mandar dinheiro para fora através
do mercado paralelo, para que, depois, se compusesse o plano.
Então, para que pudéssemos adotar esta tese,
que do ponto de vista programático. Parece-me
que não há divergência alguma entre nossas posições, nobre Constituinte Do ponto de vista da
realidade econômica, teríamos que ter alguns
pressupostos que a economia brasileira não tem
atualmente. Não temos uma moeda estável; temos uma alta inflação e uma presença brutal do
Estado na economia, o que gera - e aqui nós
podemos falar em tese, pois não sou político muita corrupção.
Outro dia, trouxe uma professora americana,
decana de uma universidade do Sul dos Estados
Unidos, para a minha universidade. Num determinado momento, ela me perguntou onde estavam
os 100 bilhões de dólares. Eu respondi que estavam em projetos úteis, em projetos inúteis, no
bolso de muita gente que não deveria estar aqui
no Brasil e no bolso de muita gente que não
deveria estar nos Estados Unidos. Sabemos perfeitamente que, quanto mais cresce a intervenção
do Estado - e esse fenômeno foi detectado por
Adolf Wagner há 100 anos, quando escreveu seu
"Tratado de Economia" - as despesas públicas
aumentam Entra-se numa zona cinzenta em que
o Estado econômico e político passa a gerar algo
que não pode entrar normalmente na economia.
Parece-me, então, que os países que podem
adotar esse esquema são aqueles que podem
criar os pressupostos para que ele funcione. Não
posso colocar um avião para decolar sem que
ele tenha todo o equipamento. Se faltar o motor,
ele não decola; se o motor existir, mas não houver
uma forma de fazer com que o avião aterrisse,
ele terminará explodindo.
Política tributária é uma matéria que estudo
há 30 anos. Não sou o cidadão que melhor escreveu sobre isso. Mas posso dizer que, nos últimos
10 ou 20 anos. quem mais escreveu sobre Direito
Tributário fui eu. Falo em quantidade e não em
qualidade, pois reconheço que há pelo menos
uma dezena de mestres que escrevem muito melhor do que eu. Mas analisei todo esse fenômeno.
(Intervenção fora do microfone. Inaudivel.)
O SR.lVES GANDRA DA SILVA MARTINSNão é verdade. Política tributária é sempre decorrencial, e no Brasil é muito mais decorrencial do
que em qualquer outro país, porque aqui política
tributária é mera política de arrecadação, para
obter recursos, para tapar crônicos déficits públicos.
Se não equacionarmos problemas preambulares de economia e de finanças públicas, apresentando os pressupostos para depois aplicar a
anistia, e, assim, começar vida nova, isso não irá
funcionar. Mesmo que oferecêssemos uma anistia - e estamos com uma anistia que irá até
o dia 25 de maio - não tendo sido combatidas
as causas, elas continuarão gerando os mesmos
problemas. Esta é a razão pela qual a Suíça vive,
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em grande parte, à custa daquele dinheiro, que
é do mundo todo. Ele não tem pátria e não é
declarado. É assim também nos chamados paraísos fiscais.
No Brasil, infelizmente, enquanto não criarmos
esses pressupostos, teremos que conviver com
esta realidade, que não me agrada e sei que não
agrada também ao nobre Constituinte. Mas se
não mudarmos as causas, estaremos discutindo
apenas as decorrências, e isso não é política tributária.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. IVES GANDRA DA SILVA MARTINSMas hoje o que estamos fazendo é exatamente
isso. Quer dizer, na prática, temos uma tributação
sobre isto. Essa tributação é na fonte A injustiça
dessa tributação é que ela é menor do que aquela
que incide sobre o salário, sobre o trabalho, sobre
o profissional liberal, sobre a empresa. Temos
uma forma de tributação. Mas essa injustiça é
a única injustiça possível para evitar um profundo
processo inflacionário.
Vamos admitir que o Governo resolvesse cobrar
o mesmo da aliquota máxima em relação a todos
os títulos ao portador. Qual é a alíquota máxima?
É 50%. Então, o Governo vai cobrar 50% de alíquota máxima no Brasil É evidente que vamos
ter uma necessidade, no sistema financeiro, de
repassar. E esse repasse vai explicar, no sistema
financeiro, os juros mais elevados e, no nível de
dividendos, menor interesse em aplicação de recursos.
Então, acho que temos de pensar, em matéria
de politica tributária, muito mais no viável do que
no ideal, por enquanto.
E esta discussão, por outro lado, V. Ex'" vão
poder fazer amplamente em nível de legislação
ordinária, porque a Constituição só outorga competências. Com relação ao Imposto de Renda,
ela só diz, num item, que é competência da União
de instituir imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza. Então, em nivel de legislação complementar, numa segunda fase e em nível
de legislação ordinária, numa terceira fase V.Ex"
terão que dosar, unindo a política tributária.
No meu livro "Teoria da Imposição Tributária"
procuro mostrar que o fenômeno tributário é o
último fenômeno - primeiro, da economia, que
dá o fato tributário; segundo, do aspecto axioIógico, da valoração, que é, nas finanças públicas,
a escolha de um instrumental para apropriar, e,
terceiro, da política tributária, que já entra no aspecto normativo, na norma - e aí temos a trídímensionalidade do Direito: fato, valor e norma.
Este aspecto, sim, diz respeito ao Direito Tributário. Mas creio que V. Ex'" vão ter que discutir
a matéria amplamente em nível não mais de
Constituinte, mas de legislação ordinária.

o SR. PRESIDENTE (Francisco Domelles) Com a palavra o Constituinte AfifDomingos. Queria avisar aos membros desta Subcomissão que
hoje, às 17:30hs, estará aqui o Secretário da Receita, Guilherme QuintamJha
O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sr. Relator, Srs.
Constitumtes, Prof. lves, em primeiro lugar, é uma
satisfação tê-lo mais uma vez conosco. Gostaria
de abordar dois pontos que julgo de extrema importância. E precisamos de suas luzes para a intro-

dução desta inovação em nossa legislação: quanto ao aspecto da microempresa.
Um outro assunto que gostaria de abordar é
da sua especialidade, que é a defesa do contribuinte. Uma coisa é se propor a lei e outra é
entregar mecanismos à sociedade para que se
possa defender dos desvios da aplicação da lei.
Quanto à microempresa - quero dizer que
participamos do projeto da microempresa - a
nossa grande meta foi não só o problema da
tributação, mas também o problema mais grave
da microempresa, que é o excesso de regulamentação. Quando o estatuto foi introduzido, não pensávamos em qualquer modificação constitucional, porque à época era praticamente impossível,
mas em uma desreguJamentação. E o que ocorre
é que se usou o critério da isenção tributária para
a microempresa. E toda isenção gera mais regulamentação. E a regulamentação acabou sendo
confusa, pois o tratamento da União é um, o tratamento dos Estados é outro e o tratamento dos
Municípios é outro.
Portanto, a proposta que pretendemos, em primeiro lugar, discutir com V. S's é exatamente
a de partirmos para o critério, não da isenção
e, sim, da imunidade tnbutária para com o Estado
e a União, com a efetiva municipalização da microempresa no País. Ela pagaria imposto, sim,
mas só para o município. Dessa forma, talvez
uníssimos as duas grandes vitimas do centralismo
do País, que são, de um lado, o Município e, do
outro, a microempresa, que representa a atividade
índivrdual nascente.
Portanto, gostaríamos de OUVIr a sua opinião
a respeito desta proposta, cujos critérios logicamente seriam classificados pela lei. Mas o que
seria introduzido na Constituição é exatamente
a competência de o município legislar sobre a
microempresa e não o Estado e a União, colocando-se quase que uma barreira no excesso de legislação, que normalmente azucrina a vida de quem
quer trabalhar por conta própria. E quem trabalha
por conta própria neste País não merece castigo,
mas um prêmio, porque isto, sem dúvida, é o
viveiro da livre iniciativa no País.
O outro ponto, Prof. lves, é a defesa do contribuinte. V.S' conhece isso muito bem, pois é um
antigo aliado nosso nesta luta, junto com a Prof'
Ada Pelegrini, que hoje é a maior autoridade no
País na defesa dos interesses difusos. Não é um
assunto desta Subcomissão, mas talvez do capítulo dos Direitos e Garantias. Porém, tem muito
a ver com a defesa do contribuinte.
A nossa idéia é a legitimidade de parte para
as associações de defesa dos cidadãos para poder
acionar o Estado quando as mconstítucíonalídades acontecerem, ferindo os direitos dos contribuintes.
Prof. Ives, o cidadão é muito pequeno perto
da grandeza do Estado. É um ato quase heróico
o indivíduo, como pessoa, partir para-a Justiça,
na defesa do seu interesse índívidual, que, na verdade, é o interesse coletivo. Ao acionar o Estado.
se porventura tiver sucesso, só a ele será reparado
o dano. Os outros, que não tiveram a ventura
de poder ter acesso à Justiça, continuarão infelizmente, lesados pela inconstitucionalidade cometida.
As associações de defesa de interesses difusos
teriam, então, o condão de acionar o Estado nos
casos das inconstitucionalidades e nos casos dos
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direitos feridos por desrespeito à lei pela autoridade tributária. E o resultado de suas ações, o
reparo do dano, beneficiaria não só o cidadão,
mas toda a sociedade, porque assim não ocorreria
mais, por exemplo, o que aconteceu com o Fundo
Nacional de Telecomunicações e tantos outros
casos.
Quem hoje administra a receita sabe que a
regra de ouro é conseguir o dinheiro no momento
certo. Infelizmente, no Pais se governa muito mais
via aumento de receita do que efetivamente com
controle de despesa. Se dermos ao cidadão esse
direito, através de entidades fortalecidas, creia V.
S' que estaremos dando um grande passo no
sentido de alertar aqueles que estiverem do lado
da receita para tomarem muito cuidado antes de
adotar qualquer medida que lese o cidadão E
ai - este é o grande sonho da sociedade vamos partir para administrar, não VIa aumento
da receita, mas sim, permanentemente, via diminuição da despesa
Seriam estas as duas propostas. Encaminharemos uma delas à Mesa e teremos um grande
prazer em debatê-Ia com todos os companheiros
- a municipalização da microempresa e a defesa
dos díreitos difusos, através da legitimidade de
parte para as assoctações representativas. Muito
obrigado, Prof. Ives
O SR. IVES GANDRA DA SILVA MARTINS Dustre Constituinte AfifDomingos, é uma satisfação ouvi-lo. Gostaria de dizer que em nosso anteprojeto, no art. r, pela primeira vez colocamos
o respeito à capacidade contributiva como uma
forma de garantia do cidadão.
Sobre a microempresa, estou absolutamente
de acordo A microempresa se inviabilizou em
função do excesso de regulamentação. De tal forma que hoje continuamos com uma economia
informal decorrente de ser impossivel uma empresa enquadrar-se como microempresa para
não pagar tributos, porque ela gasta mais com
assessoramento do que gastaria se tivesse que
pagar tributos. Parece-me que a rnunícípallzação
é uma idéia que merece ser refletida.
No concernente à capacidade contributiva, entreguei ao Presidente Dornelles um roteiro de
Constituição, ao lado de dois anteprojetos, um
sobre ordem econômico-social e outro sobre sistema tributário, que estamos discutindo aqui.
Nesse roteiro de Constituição - este não articulado, pois os dois anteprojetos são articulados,
inclusive com exposição de motivos - procuro
mostrar que, como mero acadêmico, mero professor universitário, se tivesse que redigir uma
Constituição, seguiria este roteiro. E certamente,
se alguns dos Srs. Constituintes se interessar pelo
assunto, poderão tirar uma xeérox.
No capitulo do Poder Judiciário, pretendo, nesse roteiro, dividiro Poder Judiciário em três grandes vertentes: a atual, de mera administração de
justiça; e criaria duas outras vertentes, que passariam a funcionar nessa defesa. Criariamos a Corte
Constitucional, que viabilizaria a aplicação de
qualquer lei constitucional. Vale dizer, elas bloqueariam de imediato a inconstitucionalidade, retirando-a do Procurador-Geral da República, que
hoje é a única Corte Constitucional brasileira em
matéria federal, passando para este órgão, cuja
função seria a de receber as inconstitucionalidades. Poderíamos até ter Cortes de Derivação, co-
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mo acontece na Alemanha, para as inconstitucionalidades de nível estadual e municipal, com o
que se agilizaria. Paralelamente, apresento uma
terceira vertente, esta fundamental para este controle. Hoje, temos os Tribunais de Conta apenas
como tribunais de poder moral. Tudo o que eles
apresentam são pareceres. Se os trouxéssemos
para o campo do Poder Judiciário lhes déssemos
as mesmas garantias, os mesmos direitos de execução que tem qualquer juiz do Poder Judiciário,
passaríamos a ter, de um lado, a função de administração da Justiça, pertinente ao Poder Judiciário, que é aquilo que ele faz e, de outro lado,
o elemento bloqueador de qualquer tentação de
Inconstitucionalidade por parte do Governo. Por
fim, teríamos um poder responsabihzador, que
seria os Tribunais de Conta, inserido no campo
do Poder .Judícráno, Com essas três vertentes desaguando numa última ínstência, só de manutenção da ordem, que seria o Supremo Tribunal
Federal, transformaríamos o Poder Judiciário no
verdadeiro fiscalizador de toda a administração
do Estado.
Nesse meu roteiro de Constituição, digo o que
desejamos de uma Constituição, o que desejo,
como povo, de uma Constituição. O que está
em todas as Constituição. O que está em todas
as Constituições? Apenas duas vertentes de príncfpios. Uma vertente'que diz como o Estado tem
que ser organizado, como se separa os poderes,
como se controla o Estado, quais os mecamsmos
de controle e, de outro lado, uma vertente que
dá as garantias individuais, que são sociais, políticas, econômicas, educacionais, familiares, culturais. São essas duas vertentes que precisam estar,
em nível de princípios gerais, numa Constituição.
Se conseguirmos colocar no Poder Judiciário
o verdadeiro vigilante dos princípios constitucionais - e entram aí as associações de classe,
que poderão acionar o ramo competente do Poder Judiciário para obter uma maior responsabilização do Governo e a necessidade de se cumprir a legislação - efetivamente vamos entrar
num outro nível.
Em minha opinião, passaremos a ser um Estado de direito. Estado de direito é o quê? É aquele
Estado em que governantes e governados estão
sujeitos ao império da lei. No Brasil, na verdade,
os governados estão sujeitos ao império da lei
e os governantes ficam com o direito de fazer
alei.
Ouvi de um amigo particular, quando fazia uma
exposição no Congresso Nacional da OAB, que
certas leis - e no caso, ele falava sobre o Plano
Cruzado - como não havia mecanismos constitucionais, eles tiveram que fazer um esbulho legislativo: isto foi dito em plena palestra para advogados.
Ora, quando o Governo tem o direito de dizer
"eu faço uma lei inconstitucional porque sou Governo e penso no bem do povo" e o cidadão
diz "eu não tenho o direito de desrespeitar a LeI"...
Tenho todo o respeito e toda admiração pelo Ministro Dílson Funaro, mas S. Ex" disse que no
Brasil não se cumpre a lei e, no entanto, foi ele
o primeiro a descumpri-Ia com o Plano Cruzado,
que foi uma violência brutal contra o art. 55 da
Constituição Federal, contra todo o ordenamento
jurídico.
Todo o Plano foi estabelecido a partir da violação da Constituição, transformando-a na senhora

mais violentada do Brasil. É aquele princípio que
Hart, esse extraordmárío jusfilósofo Inglês, dizia
no The Concept of Iaw: "A lei é feita por governantes e governados, mas nos Estados que não
são de direito elas, por serem feitas pelos governantes, são apenas aplicadas sobre os governados."
Ora, a V. EX'" cabe, como Constituintes - sou
um mero acadêmico - fazer que esta Constituição tenha mecanismos que obriguem governantes e governados a esta sujeitos ao império
da lei
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. IVES GANDRA DA SILVA MARTINSilustre Constituinte Afif Domingos, neste roteiro
das Cortes Constitucionais o que se objetiva é
exatamente isso, porque não só as entidades poderão: nas Cortes de Derivação, o próprio CIdadão
poderá levantar o problema. Com isso, estaremos
com o verdadeiro exercício do direito de cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Domelles)Passo a palavra ao Relator da Subcomissão, Constituinte Fernando Coelho.
O SR RELATOR(Fernando BezerraCoelho)Gostaria de agradecer ao Prof. Ives Gandra pela
sua presença nesta Subcomissão, conferindo-nos
uma verdadeira aula e nos trazendo sugestões
sumamente valiosas para o trabalho que esta Subcomissão terá que realizar até o dia 11 de maio.
Nesse sentido, trago as seguintes informações
aos membros da Subcomissão: já foram encaminhadas a esta Subcomissão 116 propostas relativas ao sistema tributãrio, 96 de Srs. Constituintes,
12 de entidades que foram convidadas pela Subcomissão e 8 de autoridades em Direito Tributário
e técnicos especializados no assunto.
Lembro aos nobres membros da Subcomissão
que o prazo para oferecimento de sugestões se
encerra no dia 6 de maio. É importantíssimo que,
com o encerramento das audiências públicas, que
se venficará amanhã, trabalhem de forma célere
na apresentação de suas sugestões, a fim de facilitar o nosso trabalho, pois teremos de relatar e
apresentar o anteprojeto perante esta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles) Quero agradeceder ao Prof. Ives Gandra a importante contribuição que trouxe aos trabalhos desta
Subcomissão. Os pontos por ele levantados foram da maior relevância. Quero agradecer, também, aos membros da Subcomissão pelo alto
nível dos debates. Muito obrigado a todos.
Está encerrada a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Srs.
Constituintes aqui presentes, vamos dar início a
mais uma audiência pública, hoje contando com
a presença ilustre do Secretário da Receita Federal, Dr Guilherme QUIntanilha,que fará uma exposição sobre o sistema tributário, sobre como ele
vê o sistema tributário atual e, evidentemente, o
que ele pensa sobre o assunto. Passo a palavra
ao Dr Guilherme Quintanilha.
O SR. G{j)LHERME OOINTANILHA DE ALMEIDA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o Secretário está de uma certa forma constrangido na
sua presença aqui, pois já havia atrasado esta
reunião outras vezes e transferido. De modo que
preferiria, evidentemente, ter falado na semana
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passada, mas acho que temos uma contribuição
a trazer, referente àquilo que temos vivenciado
na Receita Federal, e tenho certeza que esta pode
colaborar e continuar colaborando com os Srs.
Constituintes com as informações que tem. É
nosso propósito discutir aspectos da realidade
que merecem ser considerados na concepção
ou na modificação do Sistema Tnbutário Brasileiro. MUitas vezes, um sistema de concepção
Ideal pode fracassar por não considerar adequadamente a realidade sobre a qual atuar. Por essas
razões considero imprescindível a interação entre
o trabalho político de formulação do sistema tributário e o trabalho de administração dos tributos.
Com base nesta experiência de mais de vinte anos
de administração do atual Sistema Tnbutário, que
a Secretaria da Receita defende o seu contínuo
aperfeiçoamento, obedecendo aos princípios de
descentralização administrativa, de simplificação
e de justiça fiscal, além da utilização do Imposto
como um instrumento, por vezes modesto, de
politica econômica. Sob esse pano de fundo, preintes questões: a competência tributária e a maior
participação de Estados e Municípios na receita
tnbutárla do Pais; eliminação de Impostos federais, estaduais e municipais e criação do Imposto
sobre ValorAdicionado; princípio de política tributária, como devem conter o texto constitucional;
tributação proporcional dos rendimentos de capital, os rendimentos tributários exclusivamente na
fonte; Inclusão no campo do Imposto de Renda
de rendimentos não-tributáveis; a simplificação
tnbutária. E evidente que a Secretaria da Receita
só pode defender uma posição conservadora,
porque a ela cumpre administrar a lei que está
aí. Nós somos responsáveis pela boa cobrança
do Imposto na legislação ora existente. É claro
que se pode ter opiniões, ter visões de realidade,
mas a nossa opinião há que ser necessariamente
conservadora. A tributação dos rendimentos de
capital a taxas proporcionais exclusivamente na
fonte tem sido apontada como fator de regressividade dos Impostos de Renda. Para evitar esse
aspecto, todos os rendimentos deveriam ser levados à declaração anual e taxados a aliquotas progressivas. A crítica é válida. Grandes aplicadores
acabam pagando proporcionalmente o mesmo
que os pequenos. Apesar desse aspecto, o que
fundamenta essa regra geral é a simplificação
da cobrança do Imposto. Note-se que estão preservadas da tributação as cadernetas de poupança, que são isentas. As pequenas poupanças destinadas a cadernetas de poupança, portanto não
pagam tributo. Por outro lado, a tributação sobre
rendimentos de capital tem sido usada como auxiliar na política da taxa de juros do Banco Central
do Brasil. A taxa também é bastante elevada, chegando, em muitos casos, a 45%, o que dificilmente seria alcançada por qualquer tabela progressiva do Imposto de Renda de Pessoa Física
Note-se que o aplicador se preocupa com o retorno líquido do seu investimento e não com o imposto que está sendo descontado. Para fazer os
seus cálculos e tomar suas decisões de investir,
é claro que o sistema de exclusividade na fonte
apresenta maior facilidades Por essa razão, entendemos que a busca cega da progressividade em
relação ao tributo sobre rendimentos de capital
não se justifica. É também uma forma de tributos
os aplicadores que não se identificam, e que, obviamente, não levariam os seus rendimentos para
a declaração, ou seja, através da tributação na
fonte. O capital anônimo acaba sendo alcançado
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pela tributação, tornando mais justo o sistema.
Em 1985, os rendimentos de capital eram levados
à declaração.
Pois bem, essa regra provocou restituições sem
precedentes aos grandes aplicadores de capital.
O processamento das declarações do Imposto
de Renda de 1986, ano-base 85, mostra um crescimento de 100%, o dobro das devoluções em
relação ao ano anterior. E se o sistema continuasse este ano, certamente, como se referiu o
Prof. Manzano, seria melhor pedir às pessoas físicas que não apresentassem declarações de Imposto de Renda, tal volume das devoluções a que
o Governo seria obrigado a realizar. Por outro
lado, propor a tributação progressiva dos ganhos
de capital produz situações também injustas e
são igualmente irrealistas. Com efeito, a pnncipal
característica do ganho de capital é a sua eventualidade. Equiparar rendimentos eventuais com rendimentos obtidos sob a forma de fluxos fere o
princípio da eqúidade, pois trata igualmente a desiguais. O irrealismo da proposta decorre, a nosso
ver e em especial, do fato de não levar em conta
a prática mternacional dos países de econorrua
de mercado. Entre dezoito países do Mercado
Comum Europeu, dez tributam os ganhos de capital sobre alíquotas proporcíonars, três em tabelas progressivas, mais leves do que a dos outros
rendimentos, e os restantes só levam para a tabela
progressiva geral os ganhos de curto prazos. Vale
lembrar que a diferenciação entre curto e longo
prazo tem por resultado prático a isenção da
maiona dos ganhos, haja vista que os países que
aplicam essa prática pouco arrecadam nessa forma de Imposto de Renda. Quanto à proposta de
integração do Imposto de Renda Pessoa Física
com o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, apesar
dos seus aspectos positivos quanto à elevação
da capacidade de autoflnanctamento das empresas, não sei se seria oportuna. A difícil situação
das finanças públicas não permite aumentar as
possibilidades de diminuição da arrecadação.
Também é verdade que não seria necessariamente isso que se pretende, mas o incidente deste
ano de um pequeno aumento do Imposto de Renda Pessoa Física, para os ganhos acima de vmte
salários mínimos, mostra a dificuldade da arrecadação do Imposto a nível de pessoa física. Se
a integração for feita como crédito do imposto
uma aritmética elementar mostra efeitos perversos sobre a arrecadação. Assim é que, somando-se 35% das pessoas jurídicas com 23 ou 25%
das pessoas físicas, obtemos uma alíquota que
ultrapassa folgadamente a úlnrna classe da tabela
progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física.
Melhor explicando: o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica é taxado no mínimo a 35%. Nas empresas de ganho de capital acima de quarenta mil
OTN mais 10%. Quando se distribui esse dividendo para a pessoa física, ela é novamente taxada
em 23 ou 25%. A soma dessas duas alíquotas,
evidentemente, é maior do que a maior alíquota
de 50% da pessoa físrca. A integração, evidentemente, teria de levar em conta a taxação da pessoa
jurídica na declaração da pessoa física Se a proposta for a de consíderar os dívidendos como
despesa, a consequência imediata se dará no lucro real das empresas que praticam regularmente
a distnbuição de dividendos Essas empresas respondem por mais de 60% do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, e portanto, certamente, as conse-

qüências da receita tributária seriam imediatas
e importantes. A simplificação pretendida com
a extinção dos .impostos únicos parece-nos que
merece uma discussão mais atenta. Os mesmos
continuarão a existir, atingindo os mesmos fatos
geradores e os mesmos contribuintes, porque,
com a extinção do imposto não se pretende em
hipótese alguma a não-tributação do fato gerador.
Do Imposto Único sobre Energia Elétrica a União
fica com 40%, destinando 50% aos Estados e
10% aos Municípios; o Imposto Único sobre Minerais nada mais é do que um adiantamento do
IPI e do ICMnas operações externas, só existindo
por si nas exportações. Ele é importante, no entanto, para alguns Estados e Municípios, tendo mais
o papel de uma indenização pelos danos provocados pela exploração mineral, na verdade, um
imposto sobre o patrimônio da Nação que é aquele mineral que está depositado naquele Município.
Do Imposto Único sobre Lubrificantes Líquidos
e Gasosos está previsto que a União ficará, em
1988, com 40% ; os Estados com 40% e os Municipios com 20% . O fortalecimento do federalismo
tem sido advogado com a unanimidade nacional.
Num país de dimensões continentais como o Brasil, que apresenta grandes disparidades regionais
de renda, com Estados e Municípios altamente
industrializados e outros apresentando ainda incipiente agricultura, o fortalecimento do federalismo não passa necessariamente pela desconcentração da competência tnbutária, mas, sim, pela
participação dos Estados e Municípios na receita
tributária global
Tenho receio de que a mera transferência tributána da União para Estados e Municípios não venha a resolver um problema desses, mas, ao contráno, aumente a carga tributária para suprir os
encargos necessáríos do Governo Federal No
Brasil, a distribuição de recursos entre a União,
Estados e Municípios é bastante mais generosa
do que em países considerados modelos de Federação. Na verdade, numa verificação feita, a questão da nossa proposição, descontando dos valores arrecadados pela União aquela importância
que já passa necessariamente a Estados e MunicípIOS, e retirando as devoluções que a União faz
por arrecadar em excesso aos seus contribuintes,
em 1985, do total das receítas tríbutárias arrecadadas, tivemos: a União com 41,8%, os Estados
com 39,4% e os Municípios com 18,7%. Em
1986, a União ficou com apenas 36,8%, os Estados com 41,5% e os Municípios com 21,7%. De
modo que esses dados que temos de como vemos a realidade tributária brasileira, frequentemente se chocam com a realidade vista por outros
expositores, por outros tnbutaristas, que, tenho
certeza, estão buscando a mesma coisa que nós,
porque tenho a convicção de que todos os participantes, todos os Constituintes e todos aqueles
que aqui vêm dar o seu testemunho buscam a
mesma justiça fiscal, a mesma Constituição de
isonomia nacional, a mesma Constituição de um
novo país. Evidentemente estamos vendo a mesma realidade com lentes diferentes. A Secretaria
da Receita gostaria de colocar à discussão os
dados de que dispõe, de modo a que possamos
ver se estamos examinando a mesma realidade,
se estamos legislando sobre a mesma coisa, para
que não cometamos a impropriedade de imaginar
uma solução quando, na verdade, estaremos
agravando algum problema. No Brasil, a nosso
ver, não existe a alegada concentração tributária
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no orçamento da União. O que existe mesmo
é a falta de base tributária suficiente para atender
aos crescentes anseios de despesas dos governos, que precisam também desenvolver esforços
de racionalização administrativa para economizar
e bem aplicar o dinheiro dos contribuintes. Para
se ter uma idéia da base tributána dos Estados,
cabe observar que, em 1986, foram arrecadados
dois bilhões e seiscentos milhões de cruzados
na Região Norte, e para lá foram destinados nove
bilhões e cem milhões de cruzados através do
Fundo de Participação. Tenho usado, para causar
um certo impacto, chamar a atenção dos Companheiros para o paralelo dezenove, que corta o
Brasil na altura de Vitória, passa pela altura de
Uberlância e se fecha na altura de Corumbá, onde
arrecadamos, dessa pequena parte do Cone Sul,
77% da arrecadação tributária da União. Há, pois,
a nosso ver, que ter cuidado com a transferência
de impostos federais para os Estados e Municípios, provocando uma eventual erosão da arrecadação Federal e enfraquecendo a sua capacidade
de compensar as díspandades regionais. A repartição da receita tributária, própria das três esferas
de Governo, resultou aquela distribuição que nós
apresentamos. Existe uma proposta no sentido
de transferir o IPI da competência da União para
os Estados, que juntamente com o lCM e o ISS
- impostos únicos do Imposto Sobre Serviços
- se transformariam em imposto único que teria
o nome de Imposto sobre o Valor Adicionado,
criando-se um imposto sobre cigarros, bebidas
e automóveis para a União. Diferentemente dos
impostos citados, que são cobrados na origem.
o NA seria cobrado pelo princípio de destino, ou
seja, pelo Estado consumidor. Eu também imagino que deva haver alguma sistemática que não
alcancei. Nós também não chegamos ao pormenor operacional, que certamente não constará na
Constituição, o pormenor operacional, mas naturalmente não poderíamos encarar com uma boa
solução os Estados ricos arrecadando de si própríos e os Estados pobres arrecadando também
de si próprios. O IPI representa amda em tomo
de 25%, 27% este ano da receita tributária da
União, que também tem as suas dificuldades de
equilíbrio financeiro. Portanto, poderia estar havendo um equívoco que deve ser analisado, primeiro porque o IPIe o ICMjá são impostos sobre
valores agregados, com características semelhantes à da taxe sur la valeur ajoutée, praticada
no Mercado Comum Europeu. No caso do NA
proposto para o Brasil, a situação é completamente indiferente, pois vai tributar operações intemas. Aliás, na Europa, é muito curioso observar
- os que estiveram lá recentemente certamente
se lembrarão disso - uma calçajeans comprada
na França é produzida na Alemanha, na Alemanha
é produzida na Inglaterra e na Inglaterra é produzida na Alemanha. Não sei até que ponto essa
nacionalidade diferente do mesmo produto não
terá sido resultado de políticas tributárias ou cambiais, porque não estamos nem sendo capazes
de avaliar aqui à distância. Em terceiro lugar, a
soma também de tantos impostos em um só levará à tentação de maior sonegação, dentro daquela
rigorosa lei da economia que mduz o nsco a ser
proporcional ao lucro. Em quarto lugar, os serviços que não utilizem insumos tributados terão
a sua atividade castigada por uma elevada alíquota fiscal, por não terem créditos anteriores. Em
quinto lugar, a transferência para os Estados da
competência constittuciona! de cada um diferen-
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cíar as alíquotas dos produtos em função das
suas essencialidades. Pode-se fazer, - não-se fará - mas pode acontecer que o mesmo produto
venha a ter vinte e três alíquotas diferentes neste
País, já que os conceitos de essencial e supérfluo
são muito relativos. Em sexto lugar, o IPI é também um instrumento de política econômica que
deve permanecer na competência da União,justamente pelos seus requisitos técnicos que lhe permitem ser um importante complemento de tributação da renda ao alcançar a tributação na hora
do consumo. É a renda na hora em que ela está
sendo consumida. Algumas observações adicionais gostaríamos de fazer, porque acredito que
mais importante seria se nós, eventualmente, pudéssemos responder a algumas indagações dos
Srs. Constituintes. Há uma informação circulante
que me chega frequentemente aos ouvidos, e sou
questionado sobre se o Imposto de Renda
Pessoa Física seria o grande imposto da
União. isto não é verdade. Inclusive, neste
ano de 1987, por uma receita reestimada, prevista,
com os índices de inflação estimadas, com um
trilhão, que é a arrecadação tributária da (lruão
calculada para este ano, temos o Imposto de Renda da Pessoa Física de noventa e oito bilhões
de cruzados. Quer dizer, é menos de 10%. Dizer
que o Imposto de Renda Pessoa Física é o assalariado quem paga, nesta República, é uma verdade
muito relativa,porque ele paga, sim, porque quem
sustenta a Nação é o salário. Do ponto de vista
do Produto Interno Bruto, o salário é realmente
a grande expressão. Agora, nós gastamos os nossos salários comprando produtos taxados em ICM
e IPI. É por isso que o assalariado é quem paga
. tudo, porque é o assalariado realmente quem paga qualquer coisa em qualquer país do mundo.
Agora, não é o Imposto de Renda Pessoa Física,
que é o mais justo de todos os tributos, o único
que efetivamente não é regressivo. E os senhores
assistiram à confusão que causou a proposta legítima do PMDB, uma proposta boa - acho que
os Srs. Constituintes de qualquer partido deveriam
defender - que isenta as pessoas de renda mais
baixa da tributação do Imposto de Renda na fonte,
que realmente aumenta um pouco as camadas
de renda mais alta. E os senhores viram a reclamação que gerou. Isto, numa parcela que representa 10% da arrecadação tributária da União
Ora, na verdade, sobre as pessoas que ganham
menos de cinco salários mínimos ou que ganham
cinco salários mínimos incide o ICM em 16, 17,
18%, o IPI nos seus diversos lances e todos os
outros impostos da arrecadação tributária da
União. Então, outros 90%, inclusive o Imposto '
de Renda Pessoa Jurídica-eu, como empresário
testemunho aos senhores, e qualquer empresário
irá testemunhar - acaba saindo efetivamente do
preço dos produtos, não é de outro local. Não
há redistríbuíçâo alguma no Imposto de Renda
Pessoa Jurídica. Ora, o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica também é pago pelo indivíduo que ganha
abaixo de cinco salários mínimos e pela grande
massa da população que ganha até um salário
mínimo. O único imposto que realmente tem condição da não-regressividade é o Imposto de Renda
Pessoa Física - e os senhores assistiram ao carnaval que foi feito nesta República no começo
do ano. Queria fazer mais alguns comentários.
Uns, então, me perguntam: "o que fazer? Se a
política tributária não é o melhor caminho para
isso. Qual é a solução que o senhor tem?" Bom,

eu tenho algumas coisas que realmente gostaria
de dizer aos senhores. Primeiro, não posso aceitar
aumento de salário percentual, porque 10% de
um mil cruzados são cem cruzados e 10% de
de? mil cruzados são um mil e de cem mil são
dez mil. Então, um executivo de uma grande empresa recebe um aumento percentual cem, dez
vezes o salário do indivíduo de salário mínimo.
Então, quando aumenta o arroz, o feijão, por
exemplo, que se procure expressar na teoria econômica por um índice percentual, na verdade,
aumenta em valores absolutos. O arroz passou
de oito para dez cruzados; o feijão passou de
quinze para dezesseis; a dúzia de ovos passou
de vinte para vinte e cinco, quer dizer, aumentou
cruzados, não aumentou percentagens, e aumentou para o pobre e para o rico. Agora, o aumento
percentual vai favorecer o rico e vai simplesmente
repor, talvez, o aumento do pobre. Então, realmente nós tínhamos de trabalhar por aumentos
absolutos.
Se o custo de vida aumentou cruzados, qUInhentos cruzados, então quinhentos cruzados para todo mundo, meus senhores, quinhentos para
o rico, quinhentos para o pobre. Acima disso,
quem tem capacidade, tem poder de barganha,
a negociação salarial deve ser livre. Cada um negocia a sua capacidade, mas não sob o amparo
da lei, sob a proteção da justiça, sob a defesa
da greve, em que o mais pobre fica na frente
da fábrica impedindo o trabalho e o engenheiro,
o administrador de empresas, que é a minha classe, fica telefonando para o sindicato operário para
que continue a greve, porque ele quer o aumento
percentual. Lembro-me dos meus primórdios
anos de luta sindical - sindicato patronal - em
que lutávamos pelo teto e ficava a administração
superior da empresa a ligar para o sindicato operário para que não tivesse teto, porque o teto,
na verdade, beneficiava a ele. E às vezes, a greve
se estendia por mais algum tempo na defesa,
na verdade, de um valor que todos - também
eu como cidadão, como brasileiro, pai de família,
tenho quatro filhos - estamos querendo para
o País, para os nossos filhos, netos, para os que
vierem depois de nós. A outra observação que
teria a fazer é que correção monetária, pelo menos
em inflação elevada como a nossa, tem certamente embutido nela um juro grande, porque
nada, nesta República, sobe na mesma proporção
da correção monetária, nada, só a correção monetária do capital aplicado - do capital aplicado
não, do capital depositado, porque capital aplicado está na indústria, está no comércio. Nada. Passei dois anos na Secretaria da Fazenda, no Estado
de São Paulo. Tentei comparar o crescimento
de arrecadação de ICM de todos os setores industriais paulistas com o crescimento, com o exponencial da correção monetária. Não há produto
industrial que acompanhe o exponencial do produto industrial, e tem empresas que ganharam
acima e abaixo do exponencial da correção monetária. No ano passado se fez uma legislação em
que se criou o Fundo, onde o indivíduo pode
comparecer sem identificação. Esses fundos chegam a arrecadar cem bilhões, porque SImplesmente têm, na verdade, um juro embutido. Com
uma inflação de 12,13,14% ao mês, o que importa 6% ao ano? O que são os 6% da caderneta
de poupança como juro real, que se pretende
seja, com uma correção monetária de 14, 15%?
tária tem um juro, e enquanto quisermos conviver
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com esse tipo de correção monetária, como ela
é calculada hoje, tenho fundadas dúvidas de que
consigamos realmente fazer alguma coisa de
mais sério. Acho que era isso que tinha de significativo a apresentar. Desculpem o meu entusiasmo. A gente vai-se entusiasmando, e tenho formação de liderança sindical, sou líder de classe da
minha categoria profissional dos administradores
de empresas há quinze, vinte, trinta anos Então,
quando começo a falar, às vezes, esqueço que
sou Secretário da Receita, porque o Secretário
da Receita não pode se entusiasmar tanto. Mas,
no geral, pode-se reunir parlamemtar e conversar
mais serenamente. Quem falou entusiasmado foi
o cidadão Guilherme Quintanilha, não o Secretário da Receita. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Dando
prosseguimento a esta sessão de audiência pública, agradecendo a presença do Dr. Guilherme
Quintanilha, quero avisar aos Srs. Constituintes
aqui presentes que vamos ouvir agora os dois
tributaristas para depois fazermos as inscrições
para o debate. Esclareço também que não haverá
debate entre os membros da Mesa, entre os conferencistas, apenas o debate entre os Constituintes,
individualmente, com cada um deles. Convido o
Prof.Souto MaiorBorges, tributarista, para proferir
a sua palestra.
O SR. SOUTO MAIOR BORGES - Exm" Sr.
Constituinte Benito Gama, digníssimo Presidente
da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas desta Assembléia Nacional
Constituinte, Exm- Sr. Fernando Bezerra Coelho,
digníssimo Relator desta Subcomissão, Exrrr' Sr.
Dr. Quintanilha de Almeida, digníssimo Secretário
da Receita Federal, Srs. Constituintes, meus senhores, supõe-se que os trabalhos de uma Subcomissão de discriminação de rendas no contexto
geral dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte deva, para atender às exigências de objetividade e produtividade dos respectivos trabalhos,
limitar-se à análise tópica das diversas sugestões
que acaso venham a ser ofertadas pelos diversos
segmentos de opinião, no sentido de aperfeiçoar
o Sistema Tributário brasileiro com a permissão
da fórmula, evidentemente, simplificadora. Ora,
dirão, dentro desta orientação, digamos, metodológica, que apenas orienta os nossos trabalhos,
não teria nenhuma pertinência um transbordamento eventual da análise dos problemas vinculados à competência específica da Comissão, para uma visão mais sistemática dentro do contexto
mais amplo da Constituição que vier a ser efetivamente adotada. Explico-me: tudo que se discutir
no seio de uma Comissão como esta, como de
resto em todas as Comissões e Subcomissões
na Assembléia Nacional Constituinte, integra um
todo e, como tal, há um certo artifício que cobra
um certo preço, inevitávelno nosso trabalho, que
é agir como se pudéssemos atuar no compartimento estanque dentro da sistemática normativa
da Constituição considerada como um todo, unitário e muito mais abrangente. Todavia, parece
de toda a pertinência, pelo menos estou sinceramente convencido disso, que, para intentarmos
uma racionalização na discussão dessa temática
geral, teríamos de, inicialmente, considerar o seguinte: há nitidamente implícita, mas necessariamente nela contida, uma hierarquização de questões a ser precedida, reconhecida e até cobrada
exigências de definidade com relação a essa pró-
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pria hierarquização de questões dentro do contexto geral da problemática até restrita desta Subcomissão. Mais especificamente, ainda há, questões a serem consideradas e temos de estabelecer
quais são elas que, dentro desse contexto, são
mais dignas de serem questionadas, porque da
sua solução prévia depende todo o desdobramento seqüencial que se dê à estruturação do próprio
sistema. Essas questões dizem respeito basicamente aos princípios constítucionars que, muito
mais do que simples normas - e, como a própria
palavra indica, elas estão na origem - são a força
originária de expansão que, dizia, quase alcança
a Constituição toda. Há diversos princípios constitucionais, como o princípio federativo, o princípio
republicano, o princípio da autonomia estadual,
municipal etc., mas sem nenhuma análise desses
princípios, eu me cingiria exclusivamente a um,
dada a sua radical e absoluta proeminência com
relação ao exame de qualquer questão tributária,
inclusive a questão magna da redistribuição das
rendas nacionais, das receitas tributárias nacionais: trata-se do problema da legalidade. Em que
sentido o problema da legalidade tributária é mais
digno de ser questionado e ter preferência com
relação a essas sugestões tópicas de mudanças
aqui e acolá detectadas e a serem traduzidas via
trabalho da Assembléia Nacional Constituinte, em
texto constitucional? Para simplificar a exposição.
Ela é mais importante por quê? Por que por trás
dela está outra opção fundamental a ser exercida,
qual seja, vamos optar pela elaboração de uma
Constituição sintética, contendo apenas os grandes princípios constitucionais e deixando o resto
para os fins condutores da legislação íntegratíva>
Ou, considerando-se as peculiaridades da vida
nacional, vamos optar por uma Constituição mais
pormenorizada e que discipline mais exaustivavida nacional como um todo? Esta é a indagação
que, por certo, não pode ser respondida a priori.
Ela tem de ter resposta gradativa, em função dos
problemas que forem surgindo. Evidentemente,
não se deve tomar uma posição a priori com
relação a este problema, porque eventualmente
um outro tópico demandará uma análise mais
detida e dizê-Iapormenorizada, e outro, por acaso,
poderá ser enunciado como mera declaração de
princípios a ser estruturada, formalizada ou a lhe
ser conferida eficácia por Viada legislação integratíva, seja ela de que espécie for, lei complementar,
lei ordinária etc. Mas, a verdade é que qualquer
discriminação de receitas tributárias, por mais
harmoruosa que seja, por mais tecnicamente perfeita com que venha a ser elaborada, não passará
de uma falácia, de uma ilusão, e escoará finalmente no estuário da decepção nacional, da frustração nacional, se as exigências da legalidade
tributária não estiverem nítida e transparentemente respeitadas. Esta não é uma indagação trivial,
é uma indagação que, por ser crucial, tem de
ser levada a sério. Por quê? Veja-se bem. Coloco
a questão da Constituição rígida e da Constituição
flexível como a priori na discussão constitucional.
Por quê? Porque, no Brasil - não há um problema teórico, nem abstrato, perdido no vazio, esculpido nas nuvens - temos uma imensa tradição
- ai de nós, desgraçados de nós! - de desrespeito a texto constitucional. Veja-se bem, em matéria de legalidade tributária não é possível maior
requinte de disciplinamento do que o que está
na Constituição atual. A legalidade tributária está

enunciada no art. 19, item I,da Constituição Federal vigente; a legalidade tributária está no art. 153,
§ 2°,prmcípíos gerais de legalidade, e a legalidade
tríbutána está reiterada no art. 153, § 29. Pode-se,
por acaso, ser mais pormenorizado do que em
tais circunstâncias? Será necessáno, para que a
legalidade tributária venha a ser efetivamente observada no Brasil, que isso seja enunciado quatro,
cinco, seis ou dez vezes em texto constitucional?
Ou será inócua qualquer reiteração constitucional
nesse sentido, porque, na prática, a legalidade
tributária não será observada? Portanto, essa é
a suprema indagação, não é apenas mais uma
indagação, mas a mais importante, porque prefere a qualquer outra. Não é possível conviver
- ou s6 é possível fazê-lo muito desgraçadamente - com um sistema tributáno plasmado
da maneira tecnicamente mais perfeita possível,
se esse SIstema não obedece às exigências da
legalidade, pelo menos, segundo estou convencido. E jamais poder-se-á falar realmente em democracia neste País, enquanto a legalidade for
apenas tratada na sua aplicação concreta, como
instrumento meramente retórico de declaração
de pnncípíos, e não como efetiva exigência de
aplicação constitucional. Na prática, no Brasil, legalidade significa, em verdade, que há lei Faço
essa constatação com murta honestidade, mas
com bastante mal-estar. Permite-se tudo, contanto que, à prática, ela não regule quase nada. Há
um hrato imenso, um abismo profundo, em termos de legalidade tributária, entre o que está estruturado na própria Constituição atual e a prática
constitucional. Portanto, digo eu, a distorção da
ordem do sistema não está na sua ínstítuiçáo,
até porque ela não chegou a ser muito bem testada, está na sua prática, na execução constitucional. E quem me garante, quem é capaz de
fazer, não predição, mas profecia política, já que
o futuro é fechado para qualquer perspectiva de
análise prévia, de que doravante a legalidade será
instaurada? Não diria restaurada, porque ela nunca foi aplicada neste País. E sem ela, não é possível
um sistema tributário harmônico, e a rigor não
passará de mera retórica fútil. Haverá algum exagero nessa afirmação? Será que, por acaso, não
estará ela eivada de um certo pessimismo na exegese do sistema constitucional? Parece-me que
não. Precisamos atentar para o que existe como
realidade nacional. Temos um sistema constitucional que é, queira-se ou não, rígido. Temos uma
competência presidencial clara no texto constitucional. Está lá no art. 81, item 3, da Constituição
Federal, que ao Presidente da República compete
expedir decretos para a fiel execução das leis.
Isso implica dizer que em matéria de regulamentos não sobra praticamente nada para o Poder
Executivo, porque tudo é permitido à lei. A lei
s6 tem o limite técnico no sistema constitucional
brasileiro de tripartição de poder. O Legislativo
não pode emitir um ato individual e concreto,
porque isso é ato administrativo de competência
do Executivo, e o ato individual e concreto tinha
de ser do Poder Judiciário, porque esse é de competência do Poder .Judicíáno. Fora disso, a lei
pode tudo. E o Executivo o que é que pode?
Tecnicamente, como está na Constituição, expedir decretos-leis para a fiel execução de lei. Será
que no Brasil só se baixa decreto para a fiel execução de lei? Ou se altera texto legal, via regulamentar, sem controle algum? Será que a legali-
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dade não é um princípio reiterado três vezes no
texto constitucional? Por acaso a competência governamental para expedir decretos - leis não é
excepcional ao princípio da legalidade? E qual
é a eficácia das normas excepcionais tecnicamente consideradas? A sua eficácia é bloquear, limitar
a extensão do princípio constitucronal. Só isso.
Nada obstante, em matéria tríbutána se permite
que o Executivo - está no art. 55, item )J da
Constituição - expeça, nos casos ali prescritos
(urgência, desde que não haja aumento de despesa), decretos-leis sobre matéria financeira, inclusive normas tributárias. Não vou nem entrar na
apreciação disso, apenas me permito ponderar
que na prática da execução, na efetiva aplicação
constitucional, a norma excepcional - art. 55
- que é a norma que prescreve a competência
presidencial para expedir decretos-leis, convertese em princípio, porque só se regula essa matéria
tributária via decreto-lei, praticamente. E a norma
que era um pnncípío do texto constitucional passa
a ser excepcional, porque a lei, como dizia antes,
regula tudo, contanto que praticamente não regule nada.
Sabem os senhores que em matéria tributária
temos uma quantidade, uma messe, uma semeadura enorme de atos íníraconstítucíonaís de grande eficácia em termos tributários. Não estou negando a necessidade deles, estou afirmando a
incompressibilidade constitucional de se expedir,
por exemplo, instruções normativas, pareceres
normativos - pareceres e normas, aliás, são termos incompatíveis entre si, mas, enfim, necessários à administração fazendária. Não sou eu
quem vai agravar nosso Secretário da Receita,
impugnando pareceres normativos. O que nego
é que possam esses textos, tais como instruções,
ordens de serviço, ordens internas, atos administrativos internos, se contrapor aos critérios legais.
A verdade é esta. Estamos aqui a discutir problemas ligados ao sistema tributário, mas isto está
tão friccionado pelos sistemas gerais das garantias e liberdades públicas, dos direitos e garantias
mdívíduaís, que quando vamos tratar topicamente
deles aqui na Subcomissão, lembramos logo que
esta disciplina não está só nos arts. 18 a 25 da
Constituição Federal, no Capítulo do Sistema Tributário, no Título I, da Constituição vigente, que
é Organização Nacional. Ela se projeta muíto além
do campo tributário, como ricochete. Tem o efeito-reflexo.
Temos de ir aos grandes princípios. Vamos à
legalidade geral para encontrar a legalidade tributária. Precisamos da legalidade para estruturar o
sistema tributário, sem o que não é possível, topícamente, se estudar coisa alguma em matéria
de tributo. E nós vamos aos direitos e garantias
individuais para que a lei tributária, por sua vez,
também tenha óbices, obstáculos constitucionais,
não possa tudo. Por exemplo, a proibição de leis
retroativas, o princípio da anualidade, a ser adotado ou não, isto é um problema que fica à discrição do Congresso Nacional, ou da anterioridade,
como hoje se diz. Isto são questões menores.
Permitam-me os senhores, a ossatura - esta linguagem é figurada, evidentemente, mas expressa
o que quero - do texto constitucional está nos
princípios. Dentro desses princípios, pela sua projeção, a mais variada, a mais ampla possível no
campo da tributação, está o problema da legalidade. Temos até hoje no Brasil, sobretudo em
matéria tributária, a legalidade tratada como um
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princípio retórico, não é para, efetivamente, valer.
E se não é para valer efetivamente, não devia
sequer ter sido estruturado. É muito melhor para
uma nação se apresentar, como se diz em linguagem moderna, transparente na sua realidade histórica, do que estar com subterfúgio, fazendo como se fora um pais de legalidade, um Estado
de legalidade A rigor, parece-me que é tão importante esta questão que não se poderá falar em
democracia no Brasil enquanto não for repensado
- não em termos meramente líricos de intenção
de princípios, mas em termos de implementação
prática da sua eficácia - o problema da legalidade, que é a mais crucial de todas as questões,
a meu ver, a ser enfrentada nesta atual estruturação constitucional. Não quero usar o termo reforma, porque é muito limitativo, embora possa
ser usado lato sensu.
Na verdade, há propostas as mais variadas, que
devem ser examinadas. Não há como adiar, protelar - e isto nem deve ser feito- a análise dessas
questões. Mas todas elas devem ser examinadas
à luz desses critérios, que inspiram um correto,
um adequado tratamento dessas questões. Estabelecer-se a indagação fundamental: o que é que
precede, na ordem de importância, a todas as
outras questões? Não é algo estranho ao trabalho
desta Subcomissão. Então, a meu ver, a grande
indagação, a grande contribuição que se poderia
dar ao sistema constitucional brasileiro, em termos de sistema tributário, como Subsistema da
Constituição, seria a implementação efetiva da
legalidade. E para isto é convocada a imaginação
criadora dos Srs. Consntulntes para estabelecer,
talvez, um processo de responsabilízação política
dos órgãos aplicadores da legalidade pelos desrespeitos ostensivos à legalidade, que têm marcado desgraçadamente a história não apenas
mais recente deste País.
Com estas breves ponderações, encerro minha
exposição, até por que não quero ser cansativo,
colocando-me inteiramente à disposição do Plenário para as indagações, dentro dessa orientação
que preconizo. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benito Gama) - Passo
a palavra ao Dr. Edvaldo Brito para pronunciar
sua palestra.
O SR. EDVALDO BRITO- Sr. Presidente Benito Gama, Sr Relator, Fernando Coelho, demais
ilustres Srs. Constituintes, componentes desta
Subcomissão ou a ela integrados neste momento,
Dr, Guilherme Quintanilha, Prof.Souto Maior Borges, senhora e senhores, foi bom que falássemos
após o Prof. Souto Maior Borges, não só por sermos alunos - mais que isto, discípulos confesso
de S S' - mas porque ele introduziu conceitos
importantes para a exposição que pretendemos
fazer e cuja súmula pedimos fosse distribuída.
Evidentemente, pela súmula se pode observar
que estamos tratando de matéria que não tem
- talvez - de modo aparente, qualquer vinculação com esta Subcomissão. Mas carecemos de
lembrar à Subcomissão de Tributos que o tributo
se vincula a todas as manifestações sociais. Por
conseguinte, teríamos de fazer uma súmula meio
panorâmica de todas as investidas do Estado moderno na área financeira.
Peço permissão ao Sr. Presidente para usar
aquele quadro para colocar em termos bem sinópticos a idéia que está na súmula.
Como podem observar, a idéia que está na
súmula é a de colocarmos separadamente as re-

ceitas tributárias - e as receitas nâo-tríbutárias
- que está explicada na penúltima folha. E há
uma razão para tratar de um tema assim nesta
Subcomissão, porque na realidade o Prof, Souto
Maior Borges acaba de lembrar que, na linguagem moderna, antes a Constituição ser transparente do que simplesmente um documento mentiroso, e por isso mesmo frustrante. Gostaria apenas de recordar isto porque, advogados que somos, atuando a cada momento no foro das nossas cidades, dos nossos Estados, batalhamos pelo
respeito à Constituição. E alguns de nós já passamos - professor - para fora da nossa cátedra,
passamos por outros campos da vida social. No
que toca à minha pessoa, vou lembrar a penas
para explicar porque toda essa exposição - fomos Prefeito da Capital do meu Estado, Salvador,
sofri na própria pele os problemas da discriminação de rendas; Secretário de Estado, professor
de uma faculdade, que está em contato, a cada
momento, com o contribuinte. E então vem um
outro aspecto. Por isso, esta súmula não vai tratar
apenas do interesse do Estado, mas sobretudo
do interesse dos contribuintes. E nessa Constíhá que se reservar um espaço para o estatuto
do contribuinte, para os direitos subjetivos públicos. E vale apena recordar quem tem construído
exatamente a norma pretoriana, se pudermos falar assim, em cada momento que o Judiciário
vem corrigir as distorções E estamos diante de
um Ilustre representante, que é o Prof. Hugo Brito
Machado. Desculpe-me, Sr. Secretário da Receita
Federal, não estamos polemizando, mas é o espírito do amante do Direito. Distorções como a correção monetária do Imposto de Renda a pagar
pela pessoa jurídica, que nós, como advogados,
discordamos de V. Ex', com todas as desculpas
e no meu caso, com toda humildade, levou-nos
às portas da Justiça. E, hoje, para a glória dessa
Justiça, e sem nenhum desdairo para V. Ex' nem
para o Poder Executivo, informava-me meu filho,
às 6h da manhã, em Porto Alegre, por telefone,
de Salvador, que se emitiu a primeira sentença,
pela Justiça Federal, contra a correção monetária
no Imposto de Renda a pagar, da pessoa jurídica.
É assim, Sr. Secretário, com esses milhões de
desculpas, que um advogado vem a uma Comissão. Um advogado, que saiu da sua banca de
advocacia para tentar ser Deputado Federal Constituinte. E as mazelas da vida e do eleitorado e
do eleito ou do pseudo-eleito não me conduziram
até aqui. Mas pela benevolência do eminente Sr.
Constituinte Benito Gama e desta Subcomissão,
que aprovou, estamos aqui tentando dar a contribuição que não pudemos dar pelo voto popular,
que disputamos, com o seu testemunho, com
todo amor e com todo ardor. Estivemos, portanto,
preocupados em trazer para esta Subcomissão,
Srs. Constituintes, a defesa, sobretudo, do contribuinte. E por isto, vamos logo, Prof Souto Maior
Borges, entregar ao Estado o que é dele. V. Ex"
tem direito às receitas tributárias, ou no grande
sistema ou na grande suposição das chamadas
finanças clássicas, ou abrindo espaço para um
novo Estado, o Estado que também tem direito
a certas receitas não tributárias, compulsórias, o
que constitui o desrespeito ao princípio da legalidade, porque o Estado não se satisfaz com as
receitas tributárias e avança.
Srs. Constituintes, aqui está a proposta: Receitas Tributárias. Em primeiro lugar, chamaria a
atenção da Subcomissão para o que é o sistema
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tributário. É um conjunto integrado de princípios,
aqueles que aqui CItou o eminente Prof Souto
Maior Borges. Que características tem esse sistema? Antes de tudo, ele deve incorporar a experiência acumulada. É impossível, Srs. Constituintes, partir do zero. É impossível abandonar tudo.
Mas também será impossível, Sr. Secretário da
Receita Federal, concordarmos - data venia
novamente, porque o debate se fará entre os
Constituintes, mas passei a vista na contribuição
da V. Ex" - com a repetição de todo o sistema
tributário que ai está e que aqui ou acolá já provou
que é ineficaz
Fatores condicionantes. Que interessa fazer um
sistema tributário sem respeito a esses fatores?
Fatores de toda a ordem, fator psicológico. Há
grandes estudos no mundo sobre psicologia tributária e psicologia financeira. Tinha eu um professor de Economia na minha faculdade, o saudoso Prof. Augusto Alexandre Machado, que começava a aula dizendo: "Meus filhos, a safadagem
nasceu com a humaíndade," E esta expressão
do vetusto e velho mestre me cala, quando do
debate do assunto, este aspecto psicológico.
Aspectos religiosos. Quem se arriscaria, pelo
amor de Deus, a estabelecer um sistema de cobrança de impostos no sábado, onde todos fossem adventistas do Sétimo Dia? Por isso é que
pensamos muito bem que às vezes a chamada
poupança compulsória não deu certo, porque é
preciso considerar como virtude, como algumas
religiões o fazem.
Fatores de toda a ordem. Destaquemos o fator
econômico, que é o que vai importar para conduzir nossas considerações seguintes. E esses fatores compõem o que chamamos os elementos
do sistema tributário. Os fatos tributáveis, a técnica tributária, o sujeito passivo da obrigação tributária, o sujeito ativo da obrigação tributária. Dírse-á, mas isto se vai tratar na Constituição? Vai
sim! Porque uma Constituição, Professor, que é
casuísta como a nossa, e deve ser casuísta, embora não chegue ao exagero dos "Notáveis", com
três mil artigos. Se V. Ex" examinar quinhentas
e tantas vezes não sei quantos incisos e subíncisos, alineas etc, dá, mais ou menos, três milhões
de artigos. Não chegamos aí, mas não podemos
chegar ao luxo da Constituição de duzentos anos
da América e deixar uma norma apenas sobre
tributo e permitir que se diga: somente a União
pode cobrar imposto sobre a importação. O resto,
como diria o meu saudosíssimo mestre e amigo
A1iomar Baleeiro, os outros pastarão no mesmo
campo. Essa expressão "pastar" que A1iomarBaleeiro, na sua irreverência diziaé muito importante
a se considerar numa Assembléia Nacional Constituinte Pastavam, diziao mestre, no mesmo campo, porque desrespeitavam o contribuinte. Desculpem-me, foi só uma evocação de saudade em
homenagem a um dos homens mais importantes
deste País, que foi A1iomar Baleeiro. Quais são
os fatos tributáveis? Aí, inovamos, tentamos inovar; e listamos, Srs. Constituintes: a produção da
riqueza, primeiro fato tributável; circulação de riqueza, segundo fato tributável; propriedade, terceiro fato tributável; trabalho assalariado e assemelhado, quarto fato tributável, e enfim, a atividade estatal específica. Produção da riqueza: agricultura e industrialização. Circulação da riqueza:
operações mercantis, prestação de serviços. Propriedade: imobiliária e mobiliária. Trabalho assala-
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riado, para que não tenhamos sempre, Sr. Secretário, a impressão de que o assalariado é realmente alguém que adquire disponibilidade econômica ou jurídica de renda. E a atividade estatal
específica? Atividade de polícia, serviços de soberania, propriamente dita. Por quê? Porque propomos ao serviço de soberania que não é própria,
por extensão; e é por isso que nessas receitas
não tributánas incluímos lá uma parte contratual,
ao lado de uma parte compulsória Qual é o tnbuto que vai incidir sobre cada qual desses fatos?
Só os Srs. Constituintes poderão deliberar. A sugestáo é que levem em consideração esses fatos
tributáveis, sem confundi-los. Não vamos fazer
como a Espanha que tem dezesseis impostos-tem até menos do que nós - e não produz o
bastante. Não vamos fazer como o Brasil, que
tem impostos deste sistema atual, que até hoje
não foram cobrados. O imposto sobre transporte,
por exemplo, os Srs, Constituintes se recordam,
levou séculos para ser instituído Então que técnica tributária teríamos de observar? O professor
Souto e eu, embora aparentemente discordemos,
na realidade concordamos que não há isto. E
o seguinte: parece-me que teremos de analisar
nesta Subcomissão de Tributos o que vai acontecer na outra Comissão, que vai tratar dos objetivos, do modelo do Estado Que Estado querem
os Srs. Constituintes implantar? Dualista? Desculpem-me a pretensão, mas não haveria como fugir
muito: o Estado moderno é realmente dualista.
É o Estado do desenvolvimento econômico, é
o Estado do bem-estar social; há até quem suponha que é só o welfare state. Hoje, só há ele.
Até que gostaria de voltar a Rousseau para dizer
que também concordo que só devia ser ele O
Estado deve ser um instrumento de realização
do paraíso econômico; o Estado deve ser um
ambiente paradisíaco; o Estado não é para servir
ao governante; o Estado é para atender às necessidades coletivas. Então, o Estado do bem-estar
social, o Estado dualista, parece-me que não há
como fugir a isso. Há uns que são mais bem-estar,
há outros que são mais desenvolvimento econômico. Já houve uma quadra da vida brasileira
que era mais desenvolvimento econômico. Não
se chegou a isso: nem crescimento nem progresso, mas tudo bem! Estado dualista de que tipo?
lntervencionista? Parece-me impossível qualquer
Estado, hoje, não ser intervencionista. Por que
esas considerações? Porque o sistema tributário
há de refletir sobre tudo ISSO. O fator político é
altamente condicionante. Então, é preciso saber
qual é o Estado, aberto ou fechado. Esse Estado
intervencionista é radical? Quando pergunto na
sala de aula, ao aluno da Faculdade de Direito,
que tipo de Estado é este, responde apressadamente: radical. Esquece-se ele, de que a característica do Estado radical é a daquele único empresário que excluiu toda e qualquer participação
da miciativa privada. O Estado brasileiro está tão
parecido com o radical que chega a perder a
caracaterística real de Estado moderado. Os Srs.
Constituintes que vão tratar na Comissão de ordem econômica, de ordem social, certamente que
vão ter de fomecer à Subcomissão de Tributos
subsídios quanto a esse tipo de Estado. Chegamos, afinal, ao que chamamos de constituição
econômica. Todos os senhores sabem o que é:
a parte da Constituição que trata dos problemas
sociais e dos problemas econômicos. Com essa

terminologia classicamente se denomina constituição econômica. Todos os países do mundo,
hoje, têm as suas Consntuiçôes, que são mero
repositórios de regras de organização, simplesmente política, de estrutura política do Estado,
mas sobretudo são o repositório das grandes conquistas do povo, das grandes conquistas dos trabalhadores, das grandes conquistas do contribuinte, das grandes conquistas do consumidor.
É impossível, Srs. Constituintes, falar-se hoje em
norma constitucional formal e material. Todas as
normas ccnstituctonais são formalmente constitucionais e materialmente constitucionais, porque
tudo o que se ensina numa Constituição -lição
do grande José Afonso da Silva- é norma constitucional eficaz. Quer dizer: toda norma constitucional não é programática Não existe isso no
Direito Constitucional Moderno. Toda norma
constitucional é eficaz e irradia efeitos imediatamente. Pois bem, essa constituição econômica,
que passa por uma parte das relações financeiras
públicas, há de absorver as relações entre particulares, quando estas têm interesse social. Qual será
a forma de Estado? Federal? Supõe-se, porque
se pretende uma Federação. Mas que Federação?
Uma Federação centrípeta, como a de hoje? Até
admito. Porque entendo que no mundo moderno
a tendência é o poder central chamar para SI todas
as diretrizes a fim de que ele as possa disciplinar.
Porém, diz-se também que essa Federação é corporativa. Ai é que não deu para se entender. Então
os Srs. Constituintes é que terão de perceber se
esta Federação que vão implantar será uma Federação centrípeta e, ao mesmo tempo, corporativa.
A forma de Governo também é importante para
o sistema tributário presidencialista, hipertrofiado
como é o de hoje. Aliás, não está muito hipertrofiado! Presidencialista, no sistema de freios e contrapesos? Parlamentarista? E a discriminação de
rendas, como garantia da autonomia das entidades federadas? Qual será? Propomos algumas
características para ela: compatibilidade da discriminação da divisão dos recursos tributários, com
os encargos; compatibilidade com a competência
política, para que o Estado, que cuide de um
determinado aspecto que a Constituição lhe outorgou competência, não busque recursos incompatíveis com essa atuação. Por exemplo: a União
absorveu o imposto sobre a importação e sobre
a exportação. Porque o de exportação estava nas
mãos do Estado, sabidamente sem competência
para legislar sobre o comércio exterior. Então,
há de haver uma compatibIlidade com a competência política. A redistribuição dos recursos deve
ser feita de modo a haver suficiência dos mesmos,
para que se assegure a autonomia, mas deve,
sobretudo, meu caro mestre Souto, haver competência tributária plena, para que a entidade política
que recebeu a atribuição de cobrar o tributo possa
criá-lo em toda a sua inteireza. Criar, instituir o
tributo, é dizer todos os elementos componentes
da hipótese do fato gerador do tributo.
Hoje, em matéria de ICM - o ilustre Constituinte Benito Gama, que fOI Secretário da Fazenda, sabe disso muito bem - , não se pode arredar
uma palha no Estado, e quando se o faz dá-se
com os costados no Judiciário, sob alegações
as mais variadas de inconstitucionalidade.
Mas eu invoco a ambos: V. Ex", Sr. Professor,
porque é autor de um livro clássico sobre isenções, neste País; e V. Ex" Sr. Constituinte, porque
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foi exatamente um sofredor do ICM, que as isenções de interesse nacional não sejam feitas como
o são hoje, ao bel-prazer do Mmistério da Fazenda.
Que elas se apresentem, numa norma que conste
da Constituição que vem aí, mais rígida do que
o § 2° do art. 19 da atual Constituição.
Chegamos agora a um ponto fundamental, Srs.
Deputados e Srs. Senadores Constituintes: quais
são as espécies tributárias? Eu lhes pediria, portanto, que verificassem essas sugestões, que são
apenas duas Estamos a sugerir duas coisas: o
imposto e a taxa. Quem já cobrou a contribuição
de melhoria, neste País, desde 1953? Quem já
teve tranquihdade na cobrança das contribuições
sociais e econômicas? Ninguém. O Estado puxa
para um lado, dizendo que são parafiscais - e
nem sei mais o que é isso. E lá vai, e lá vai.
Então, acabemos com as contribuições. Elas vão
aparecer lá adiante. Seriam taxa e Imposto, apenas.
Como não têm qualquer referibilidade a uma
atuação direta do Estado, os Impostos vão gravar,
Srs. Constituintes, aqueles fatos que estão no item
2, que vão de 2.1 a 2.4; e as taxas para o item
2.5, onde estão 2.5.1 e 2.5.2, a polícia e os serviços
de soberania, propriamente dita.
A classificação da tributação também é importante.
Já estou concluindo, Sr. Presidente. Realmente,
fiz uma súmula, mas o professor Souto me deu
parte de seu tempo. Como ele fez a introdução
da palestra dando-me uma aula, senti-me animado a desdobrar a matéria, mas já estou no final.
Quero apenas lembrar que, embora os juristas
digam que a classificação da tributação tem a
ver com o problema econômico, ela tem a ver
com o problema jurídico. Está-se discutindo agora, nesta Subcomissão, se a tnbutação indireta
vai ser no destino ou na origem. Srs, Constituintes,
participamos em 1985 de uma comissão que a
Seplan constituiu, durante quase o ano todo, na
qual foi vitoriosa, Sr. Relator, essa tese da tributação no destino. Teremos que defendê-la, porque
ela faz bem a qualquer dos Estados Não é algo
que prejudique São Paulo, ou prejudique a Bahia,
ou prejudique Pernambuco: é algo que integrará
a todos.
Apenas um segundo, para esclarecer qual foi
a tese vencedora nos trabalhos da comissão da
Seplan. Foi a de que a tributação no destino se
faria com o segumte controle: a mercadoria sairia
da fonte de produção e iria para o Estado consumidor. Não vai atrapalhar São Paulo, meu nobre
Constituinte Adhemar de Barros Filho. Não vai,
porque sairá de São Paulo, apenas, e será pago
ao Estado consumidor, aquilo que seus filhos vão
consumir. São Paulo ficará com aquilo que seus
filhos também consumam e receberá indiretamente, pelo imposto sobre a industrialização, a
parte o que fazem suas indústrias pujantes, potentes se merecedoras do aplauso nacional. Mas os
outros Estados consumidores vão receber. De
que forma? A alíquota zero foi a proposta, mas
hoje estou evolumdo para a alíquota real. A alíquota será a mesma. Agora, far-se-á uma câmara
de compensação entre os Estados, porque aí se
evitará a avasão que tanto nos atormenta. Todos
aqueles que ouvem falar em tributação indireta
no destino ficam preocupados.
Se esses tributos podem ser financeiros ou econômicos, também é importante, para que evite-
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mos os tributos proibitivos, que hoje a Constituição brasileira não permite. Não posso criar um
tributo apenas para controlar um problema qualquer de fumo, de bebida alcoólica ou outra coisa,
qualquer que a nossa Constituição atual não permite. Até admito tributos proibitivos, contanto que
sejam os mesmos muito reservadamente instituídos.
E os estimulos fiscais? Na mesma linha dos
tributos proibitivos, eles devem ser analisados,
porque interessam ao chamado tributo econômico, qual a tributação extrafiscal, que é algo da
tentação do Executivo, que hoje legisla até mais
do que o Legislativo, em matéria de tributos.
Sujeito passivo. Vem aí, Srs. Constituintes, o
grande pedido de um professor de Direito há mais
de vinte anos; o grande pedido de um advogado
com 25 anos de militância na defesa do contribuinte; o grande pedido de um contribuinte; o
grande pedido de um candidato frustrado a um
assento nesta Casa, que não conseguiu senão
uma segunda suplência, se não estou enganado,
de deputado federal. Se não sentei nestas cadeiras, certamente aqui de pé, com respeito a esta
Casa - tanto respeito que aceitei, apesar de todos
os problemas, este convite -, faço um pedido:
defendam o contribuinte. Os países civilizados vale dizer, os países do primado do direito, os
países do estado de direito, e por isso, repito,
civilizados - têm o Estatuto do Contribuinte. Ele
tem de ir, Srs Constituintes, para a Constítuição.
Não há outra saída, Sr. Professor Se ele ficar
a nível infra-constitucional, o desrespeito será ainda maior - embora saibamos da tendência brasileira de desrespeitar a Constituição.
Sujeito passivo, Estatuto do Contribuinte, incluindo os chamados direitos subjetivos públicos,
e os que não são advogados, aqui, podem se
lembrar do segumte: é direito subjetivo público
aquele que o seu titular pode opor ao Estado
- não falo à administração - , em qualquer de
seus Poderes, o Legislativo, o Judiciário ou o Executivo.
Quais seriam, então, esses direitos subjetivos
públicos? Primeiro, capacidade contributiva É impossível deixar de reintroduzir no Estatuto Supremo o princípio da capacidade contributiva. Há
na Itália até hoje, e ninguém jamais disse que
ele é metajurídico. Depois dele, até confiscos injustos são feitos. Essa capacidade tem que ser
medida na tributação direta, mas sobretudo na
tributação indireta, porque alcança as pessoas.
Tinha de concordar com V. Ex" Sr. Secretário da
Receita Federal, em alguma coisa, pelo menos
em algum momento, porque já estava ficando
feio. Mas concordo com V. Ex": a tributação índireta, além de ser algo totalmente execrável da civilização, porque atinge, exata e injustamente, as pessoas, tem de ser medida, e acho que um critério
para isso é o da seletividade.
Proibição ao confisco de bens. E outro direito
subjetivo público, por via tributária
Quanto à legalidade, dispenso-me de falar, porque somos todos nós discípulos do Professor
Souto e ouvimos hoje uma aula magnífica. Apenas membro, professor, que a sugestão é para
que ela seja legalidade absoluta, no sentido de
que só a lei pode estabelecer os critérios relativos
aos elementos da hipótese do fato gerador. E,
mais, legalidade formal, competência exclusiva
do Legislativo para tratar de matéria tributária,

reeditando o Século XI, pelo menos, e já estou
atrás do Século XIII, da Magna Carta de João
sem Terra. Será que o Brasil vai involuir tanto
a ponto de jogar na lata do lixo coisa tão importante quanto essa, da legalidade formal? Não haverá democracia, neste País, enquanto o Executivo tiver as prerrogativas do art. 55 da Constituição atual. Será uma vergonha se virmos reeditado esse dispositivo, pelo menos em matéria financeira e em matéria tributária. E aí, professor,
nem adianta dizer que não pode, porque o Judiciário já disse que pode, e já está aí dizendo que
pode haver decreto-lei instituindo ou majorando
tributo.
Principio da anualidade. É necessário restabelecê-lo. Ele se distingue no meu modo de ver,
do pnncípío da anterioridade. Para recordar, o
princípio da anualidade é aquele que dizia que
nenhum tributo poderia ser cobrado num exercício se não tivesse sido previamente estabelecido
na lei orçamentária. Ele precisa ser reeditado, Srs.
Constituintes, porque não há planejamento tributário neste País. A pessoa física e a pessoa jurídica
não sabem o que vão despender no ano seguinte.
É necessário constar do orçamento quais são os
tributos que vão ser cobrados no ano seguinte.
O princípio da anuahdade tem de ser restaurado,
e ele é diferente do princípio da anterioridade.
Enquanto o primeiro é uma autorização para que
somente se cobre o tributo que está listado na
lei orçamentária, o da anterioridade significa que
não posso cobrar qualquer tributo que não institui
ou majore antes do exercício São duas coisas
completamente diferentes, e devem ser restauradas
Quanto à Imunidade de pessoas e de coisas,
esse é um conceito bem conhecido e não precisamos nos deter nele.
'
As exceções aos direitos subjetivos públicos,
professor, só seriam estabelecidas de forma rígida
Competência exclusiva do Legislativo para instituí-Ias. Materialidade dessas exclusões, ou dessas
exceções. Fatos mencionados no item 4.2.3.2
A seguir, conjuntura econômica que exija absorção de poder aquisitivo, mas quem deve deliberar
sobre isso é o Legislativo.
Competência do Executivo, bem limitada. limites legais. Lá em cima falamos, no 4.2 1, em "rígida". Então, em "limites".
Materialidade. Comércio exterior. A Carta dos
Estados Unidos nos mostra que é o único tributo
em que a União tem exclusividade. Então o comércio exterior, guerra extema - tudo isso é muito passageiro - e calamidade pública, para evitar
os empréstimos compulsórios de toda ordem. Estão vendo V. Ex"5 que não falo de empréstimo
compulsório, estão vendo V. Ex"5 que não falo
de contribuição de melhoria e estão vendo V. Ex"5
que não falo de contribuição.
Proteção jurisdicional específica, Sr. Professor
O Brasil é um dos poucos países do mundo que
não têm um Judiciário com área especifica para
julgar os problemas do contribuinte São necessários órgãos jurisdicionais específicos.
E quanto ao sujeito ativo? Quanto a ele, competência tributária rígida, e competência residual
muito rígida, também, podendo tributar todas essas limitações que correspondem ao lado oposto
dos direitos subjetivos públicos, quais sejam, legalidade, capacidade contributiva, proibição ao confisco, anualidade, anterioridade e imunidade.

Junho de 1987

Mas ele também tem direito, por ser uma Federação - se optarem por isso - a princípio da
unidade econômica e social, princípios 5.2.1.2.
Que princípios são esses? Aqueles que preservam
a Federação: proibição da tributação de bens pela
origem e pelo destino; uníforrmdade de tributos
federais em todo o Território Nacional, rigidez orçamentária, Srs. Constituintes - o Estado só pode gastar o que arrecadar. Em vez de: esta lei
fixa a despesa e estima a receita, deve constar:
esta lei fixa a despesa e fixa a receita. Seriam,
então, uniformidade de tributos federais em todo
o Território Nacional; rigidez orçamentária; receita
tributária fixada, e não estimada, como já disse;
despesa fíxada; por fim, receitas não tributánas.
Dividimos aqui em dois campos: as receitas compulsórias e as receitas contratuais. É estranho falar
de receita não tributária compulsória? Não, pOIS
estamos com várias, aí, como os fundos de participação compulsória: Funrural, FGTS, Finsocialque é o fim, mesmo - e outros tantos, são fundos
que devem compor essas receitas compulsórias.
O Estado pode fazer isso? Pode. É melhor, professor, ser transparente. Deixe-o com suas receitas compulsórias sem caráter tributário. Ok?
Caracterização, características, os elementos
estão todos aí. Sr. Presidente, apenas mais dois
minutos. Fatos geradores para intervenção no domínio econôrruco, só poderia haver para isso: promoção do bem-estar social e monopólio de atividade.
Técnica de arrecadação. Admimstração paritária, quando se tratar de fundo de participação
compulsória para promoção do bem-estar social.
Fundo de participação compulsória para íntervenção no domíruo econômico. Que espécie de receita teríamos aí? As contribuições econômicas para
Intervenção no domínio econômico, aquela área
que estivesse sob Intervenção pagaria. E contribuições sociais de promoção do bem-estar social,
previdenciárias, proteção à infortunística, etc. Preços públicos para a atividade monopolística. Sujeito passivo, o usuáno. Estatuto do usuário, constante da lei.Sujeito ativo, a administração paritária.
Órgãos de gestão dos fundos, órgãos de íntervenção no domínio econômico E as receitas contratuais seriam aquelas que corresponderiam à atuação do Estado no domínio econômico. Ai, não
é o Estado soberano, mas o Estado que entra
na atividade para estimular a iniciativa privada,
e tem atuação temporária Assim que acabar de
atuar no domínio econômico e consertar o setor,
ele se afasta.
Elementos. Fatos geradores - é exatamente
estimular a interativa privada Técnicas de arrecadação. O sujeito passivo será quem se utilizar.
O sujeito ativo será, portanto, a entidade de natureza idêntica à de iniciativa privada, e de atuação
temporária. Preços privados, espécie de receita.
Sujeito passivo, como já disse, o usuário; regras
meramente contratuais. Sujeito ativo, entidades
de direito privado.
Esta exposição, na qual me alonguei - e peçolhes desculpas por isso - , pretende a transparência que o Professor Souto Maior Borges sugeriu. Que o Estado fique com as suas receitas tributárias, mas, na hora de estabelecê-Ias, que o respeite todos esses princípios; e na hora em que
as receitas não forem tributárias, vamos para um
outro campo, dessas receitas compulsórias do
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interesse do usuário, ou receitas contratuais do
interesse do usuário.
Muito obrigado aos Srs. Constituintes. Desculpem por ter-me alongado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Mana Eymael) A Mesa, registrando a inegável contnbuíçâo que
os três conferencistas deram a esta Subcomissão,
passa agora para a fase pertinente aos debates,
alertando que, pela sistemática adotada, cada
Constituinte poderá usar da palavra durante três
minutos, cabendo ao destinatário da colocação
também três minutos para a resposta.
Pela ordem de ínscnção, passamos agora a
palavra ao Constituinte Mussa Dernes, que é, também, o Primeiro-Vice-Presidente desta Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES - Sr.
Presidente, Sr. Relator da Subcomissão de Tnbutos. Professor Edvaldo Brito, Professor Souto
Maior Borges, Secretário Guilherme Quintanílha,
acredito que nos últimos três meses mnguém,
neste País, à exceção do ex-MinistroDílson Funaro, foi tão questionado, tão alvejado, tão combatido, tão censurado e, quem sabe, até tão caluniado quanto o Secretário da Receita Federal, que
hoje proferiu a primeira das três palestras que
acabamos de assistir.
Compreendo, por ISSO mesmo, Sr. Secretário,
o seu sentimento, o sentimento de revolta que
V.S' acabou por demonstrar ao final de sua alocução. Pertenço também à Casa que V S' administra. Pertenço ao quadro do Ministérioda Fazenda há cerca de vinte anos, tendo ali ingressado
por concurso público realizado para carreira de
Agente Fiscal do Imposto de Renda, ainda no
ano de 1967. Conheço bem o potencral que aquela Casa tem. Conheço a qualidade do seu pessoal,
do material humano que ali serve, que alitrabalha.
E sei, por isso mesmo, do alto senso de responsabihdade dos que fazem a Secretaria da Receita
Federal. Sei que a Receita Federal, ao longo dos
vinte anos em que a conheço, sempre atingiu
e quase sempre ultrapassou as metas que lhes
foram estabelecidas pelos Ministros que por ali
passaram. Mas é preciso, Secretário, que V. S'
compreenda também que esta Casa, o Congresso
Nacional, é uma verdadeira caixa de ressonância
da SOCiedade brasileira, e que o que se passa
aqui, os reclamos dos Deputados e Senadores
da tribuna não são senão uma projeção dos reclamos da própria sociedade brasileira. E foi a sociedade brasileira quem questionou, antes mesmo
que o Congresso o fizesse, as tabelas do imposto
progressivo para o exercício financeiro de 1987.
E cabe, antes de formular a minha indagação,
fazer um restrospecto histórico do porquê de tudo
isso. A Lei n° 7.950 foi encaminhada por S. Ex',
Presidente da República, no finaldo período legislativo que se encerrou em dezembro de 1985.
Ao final daquele ano, mais precisamente nos últimos dias de novembro, chegou ao Congresso
um documento com mais de 120 artigos, um
sem-número de parágrafos e uma legislação remiSSIVa, profunda, muito ampla. Não havia tempo
material, todos temos de reconhecer, para que
as duas Casas do Congresso apreciassem maténa
tão vasta, tão complexa e tão extensa, em tão
curto espaço de tempo. Mas a confiança no Governo Federal, no Mmistro da Fazenda fez com
que os Parlamentares aprovassem aquele texto,
aquele documento, ainda no final daquela legisla-

tura, para que ele pudesse ter efeitos a partir de
1c de janeiro de 1986. Mas a palavra de S. Ex"
o Ministro da fazenda era de que aquele documento era virtualmente o precussor do sistema
de bases correntes. Significava dizer que o Imposto de Renda retido na fonte, no ano de 1986,
não seria mais, salvo em raríssimos casos, complementado na declaração que os contribuintes
tivessem, de fazer em 1987
O SR. PRESIDENTE (José Maria Eymael) A Mesa solicitaria caro Constituinte, data venia,
que ordenasse o seu pensamento no sentido de
concluir a sua manifestação.
O SR. CONSTITUINTE MUSSADEMES - Peço permissão ao nobre colega José Maria Eymael
para que me dê mais, pelo menos, três minutos,
a fim de que para concluir o raciocínio, porque
acho importante fazer o histórico, se não, não
teria sentido algum a questão que pretendo colocar. Mas, se não for possível, evidentemente, deixo
o microfone e posso ceder o lugar para outro.
O SR. PRESIDENTE (José Maria Eymael) A Mesa renova a solicitação no sentido de que
o companheiro conclua, mas mostra-se sensível
às colocações do companheiro, principalmente
pelo brilhantismo da sua intervenção.

o SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES-Muito obrigado. Muito bem, Sr. Secretário, o que se
viu, nos últimos dois meses, foi que a legião de
contribuintes aumentaria bastante e que o imposto a ser pago no ano de 1987 também iriacrescer
substancialmente. Por isto, o Partido da Frente
Uberal, designou a mim e aos Deputados Jayme
Santana, Manoel Castro e Thomaz Nonê para,
em regime de urgência, elaborar um trabalho que
pudesse, pelo menos, minimizar os efeitos daquilo
que a todos parecia, na ocasião, um erro na tabela
do imposto progressivo. Esse trabalho foi feito,
um trabalho, por sinal, até simplório, que pedia
apenas que a correção da tabela do Imposto de
Renda na fonte para o ano de 1987 fosse reajustada, de imediato, em função dos altos níveis de
inflação que se registraram nos primeiros meses
do ano. E também que a Receita Federal compensasse, na declaração de 1987, o Imposto de Renda
que não fora devolvido no ano anterior, exatamente porque aquela Casa, em função da instituição do regime de bases correntes, achava que
o Erário não teria caixa suficiente para fazer aquela
devolução em um só ano. Pois bem, S. Ex' o
Presidente da República encaminhou o documento à Secretaria da Receita Federal, onde foi analisado e afinal entendeu-se de fazer o reajuste da
tabela, mas a compensação não foi possível naquela oportunidade. O clamor da sociedade foi
milito grande, entretanto, e por intervenção direta,
parece-me, do própno Presidente da República,
aquela nossa segunda proposição também acabou por ser acolhida e a compensação vai ser
feita neste ano. O que desejo dizer, Secretário,
é que, ao longo dos últimos vinte anos, o uso
do cachimbo realmente fez com que a boca ficasse torta. Houve muitas arbitrariedades praticadas
ao longo desses anos, em função do instrumento
de que o Govemo dispunha: o uso do decreto-lei
em maténa tnbutáría e em matéria financeira Nenhum de nós aqui, especialmente os mais antigos,
ignora fatos históricos, como o Decreto-Iei n' 401,
que instituiu o imposto, chamado Imposto de
Renda sobre Remessa de Juros para o Estran-
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geiro, quando, na verdade, esses juros, ao invés
de constituir uma receita, constituiu efetivamente
uma despesa do contribuinte. Tivemos o paradoxo de ver incidir o Imposto de Renda não sobre
uma receita, mas sobre uma despesa. Referiu-se.
há pouco, o Professor Edvaldo Brito sobre agressões ao princípio da anualidade, ao princípio da
anterioridade da lei.Vimos isto recentemente através do Decreto-lei n° 2.323. É inegável, é inquestionável que a Receita Federal, se não instituiu
a correção monetária no final do ano anterior,
não poderia cobrá-lo agora na declaração do exercícío de 1987. Mas a verdade é que tudo podia
ser feito. Durante o regime de exceção que durou
vinte anos, isto se poderia fazer e não era questionado, e quando o era, os Tribunais infelizmente
não atendiam aos contribuintes. Mas a realidade
brasileira, agora, é outra. O Professor Edvaldo Brito também mencionou esse decreto, e o Dr. Hugo
de Brito Machado, Juiz Federal em Fortaleza, já
concedeu mais de vinte liminares contra a instituição desse decreto-lei. Um erro. Admiti-se o erro,
mas corrigir-se um erro com outro, acho que
não é possível se admitir. É por isto, Sr. Secretário,
que fIZ essas colocações agora. Não tenho propriamente nenhuma questão a fazer no momento.
Concordo, em grande parte, com suas colocações, mas me senti na obrigação de fazer esse
pequeno reparo que me parece necessário no
momento atual. Ao Professor Edvaldo Brito, que
trouxe para nós um tema novo, gostaria de pedir
um esclarecimento a respeito de como funcionaria a câmara de compensação. Efetivamente,
o assunto da alíquota zero nas operações estaduais foi amplamente discutido neste Plenário.
Diversos professores, diversos especialistas se
manifestaram, alguns a favor, outros contra. Na
consciência inclusive dos Secretários de Fazenda
do Brasil há hoje praticamente a unanimidade
de que a alíquota zero não deve ser adotada em
função das dificuldades em sua aplicação. Dificuldades enormes que existiram na fiscalizaçâo, se
ela fosse efetivamente adotada. E, então, como
se trata de matéria nova, que pode vir,quem sabe,
a influir decisivamente não somente sobre o nosso, mas também sobre o pensamento já manifestado pelos Secretários que por aqui passaram,
gostaria de ouvir V. S', Professor, a quem parabenizo, assim como ao Professor Souto Maior Borges por suas brilhantes exposições, algo a respeito
do assunto. Qual é realmente o pensamento e
como se poderia implementar essa modificação?
O SR. PRESIDENTE (José Maria Eymael) A Mesa agradece a contribuição do companheiro
Mussa Demes. Passaremos a palavra aos conferencistas, na ordem em que fizeram as suas exposições, para responderem às colocações efetuadas. Inicialmente, ouviremos o Dr. Guilherme
Quintanilha, para suas observações.
O SR. GUILHERME QUINTANILHA DE ALMEIDA- Agradeço ao nobre Constituinte a oportunidade que nos dá para que possamos deixar
registradas, nos Anais do Congresso Nacional,
algumas colocações que são indispensáveis para
o conhecimento da realidade, da verdade até. Não
é da verdade como nós a vemos, porque realmente, aí, no caso, é uma verdade que me parece,
incontestável. A Lei n° 7.450 estabeleceu no seu
corpo uma tabela proqressiva. E estabeleceu no
seu articulado a forma pela qual essa tabela progressiva deveria ser corrigida. A ser atendido du-
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rante o ano de 1986, a exata proposição da Lei
n" 7.450, a tabela progressiva deveria ser corrigida
pela variação da OTN entre o mês de dezembro
de 1985 e o mês de dezembro de 1986. Esta
variação, conforme determinava a lei,seria inferior
a 70%. Na verdade, a legislação, no mês de junho,
teve a oportunidade de ser novamente colocada
sob controle. O próprio Plano Cruzado obngava
a que realmente fosse recolocada a tabela progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física na
sua exata proporção. A correção fOI feita nessa
tabela em 110%, que são os índices ponderados
da correção monetária do aumento de salários
do ano de 1985 Os outros dados citados e que
foram trazidos à discussão, nos meses que antecederam, são números de correção monetária
que ínfehzmente jamais corrígiram o salário dos
trabalhadores, principalmente daqueles de rendimento mais baixo. Não seria justo, correto, nem
honesto, se corrigíssemos uma tabela de Imposto
de Renda Pessoa Física, que se pretende seja
o único imposto realmente progressivo, com uma
tabela que não fosse aquela que corrigiu os salários Corngir a tabela do Imposto de Renda progressivo, pela tabela que corrigiu o capital, seria
uma injustiça. A nosso modo de ver, seria uma
decisão equivocada, anti-social e certamente não
seria advogado por nós. Mas quem está fazendo
essa afirmação é o Secretário da Receita que assumiu em abril do ano passado. Não assisti aos
debates, que sei, ocorreram no Congresso Nacional, talvez um pouco mais apressados do que
o desejável, mas um debate intenso e do qual
a Receita Federal participou, porque certamente
o texto é origmário da Receita Federal- e dois
dos seus grandes autores estão aqui hoje conosco. Com eles aprendi a ler a legislação. Li-aatentamente Preocupei-me em venficar qual era o compromisso político que o Partido do Ministro da
Fazenda havia assumido com a população brasileira. Foi-me relatado que jamais qualquer um
dos Partidos da Aliança Democrática contestou
que o compromisso político era a isenção do Imposto de Renda na fonte para quem recebesse
até cmco salários mínimos, a manutenção da carga tributária estável para os que recebessem acima de cinco, até vinte salários mínimos, cujo valor
era de oitocentos e seis cruzados, durante o ano
de 1986, portanto, pouco mais de dezesseis mil
cruzados e uma pequena elevação da carga tributária para as rendas acima de vinte salários mínimos. A bem da verdade, e para registro, a Receita
Federal afiança que esse compromisso foi respeitado, e a tabela-fonte respeita este compromisso.
Se é pouco ou muito, se está certo ou errado,
acho que é uma discussão que pode e deve ser
continuamente feita. A sociedade está sendo
construída. Não está acabada. É possível que o
compromisso não devera ser aquele, mas este,
a Receita Federal, pelo seu Secretário, quer registrar que foi respeitado. Tenho recebido, nos últimos dias, uma homenagem muito grande dos
jomalistas que cobrem o Ministério da Fazenda,
porque eles têm sido unânimes em me procurar
para dizer: Dr. Quintanilha, o senhor tinha razão.
O senhor falou a verdade, o imposto que estou
pagando este ano é menor do que o ano passado.
A carga tributária minha permanece a mesma.
Agradeço ao Presidente desta Subcomissão a
possibilidade que me dá de registrar nos Anais
do Congresso a afirmação do Secretário da Receita. O sistema de bases correntes está no seu prí-

meiro ano de funcionamento. Certamente, não
reconhece na sua inteiresa as diferenças individuais dos contribuintes, principalmente daqueles
que têm mais de uma fonte de renda. Realmente,
estaria isento do Imposto de Renda o contribuinte
que tivesse cinco empregos de até quatro salários
mínimos. Certamente, esse cidadão com vmte salários mínimos de imposto, estaria necessariamente incluído entre os que têm imposto a recolher. Esta variação dada pela retenção na fonte
do Imposto de Renda do contnbuínte que tem
mais de uma fonte de renda, ainda não estava
suficientemente reconhecida. A Receita está preparando e deve, nos próxirnos dias, apresentar
uma alternativa para o sistema de bases correntes,
em que essas diferenças individuais estejam melhor reconhecidas. Assim, como três milhões de
contribuintes, no ano passado, pagaram tudo o
que tinham a pagar, ainda alguns têm uma pequena devolução. Espero que todos aqueles que estão pagando este ano, recolham, neste ano, aquilo
que devem ao Erário público. Quero pois, agradecer ao Presidente a gentileza que teve de me
permitir fazer essa assinalação.
A última observação diz respeito à correção
monetária de 1987. Sou aluno oriundo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
e tenho certeza de que nenhum dos meus professores admitiria que o interesse individual se contrapusesse de forma tão violenta contra o interesse coletivo e duplamente. E digo Isto como
empresário. Sou Pnmeiro-vice-Presidente, licenciado, do Sindicato Nacional de Autopeças, empresário e dirigente de empresas há mais de vinte
e cinco anos. Jamais retiramos do Sistema Tnbutário Nacional, da ordenação jurídica do País, a
correção monetária. Ela estava, nos seus critérios
de correção, fixada no início do Plano Cruzado,
na expectativa que se tinha da estabilização monetária Realmente, a estabilização monetária não
ocorreu, inclusive pela animação dos empresários
em face do grande volume de vendas, que fez
com que pudéssemos reajustar preços acima do
que estava fixado, pagarmos salários acima daqueles reajustes normais e necessariamente passando a preço os reajustes salariais havidos. Só
existe, meus amigos, uma coisa que se administra
numa empresa: salános. As outras coisas são decorrentes. Não consigo diminuir, por exemplo,
a quantidade de matéria-prima que entra na composição do vidro. Não consigo frequentemente,
ainda mais hoje em dia, aumentar a velocidade
da máquina automática que faz um copo. A única
coisa que resta para administrar, são pessoas,
recursos humanos e salários. Os salários começaram a ser reajustados, porque os empresários
queriam aproveitar a volúpia de compras que o
aumento do poder aqursítivo provocou na população, também gerado pela diminuição da retenção
na fonte, em 1986. Esse reajuste em salário necessariamente forçou aumento de custos que saíram do preço de venda, porque tudo sai do preço
de venda. Não há nada que não saia do preço
de venda: o Imposto de Renda, o salário dos diretores, o salário de todo mundo. Os reajustes salariais concedidos saem do preço de venda, assim
como saíram os reajustes salariais concedidos
pela animação de vendas gerada pelo excesso
de poder aquisitivo em mãos da população durante o ano de 1986. Esses empresários, ao final
do ano, pediram que corrigíssemos monetariamente seus balanços, porque esses não expres-
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savam mais a realidade econômica Não tendo
sido suprimido o sistema da correção monetária,
mas apenas fixado um critério naquele início de
ano em que se esperava a estabilização econômica, não tivemos dúvida, ainda em dezembro,
em um ato que permitiu que as empresas e os
empresários diminuíssem o seu Imposto de Renda pela correção monetária de ativo e passivo
que fizeram em seus balanços. Não era moralmente defensável que esses empresários pretendessem pagar o Imposto de Renda com a moeda
corrente e desvalorizada. Há mais de 20 anos sou
diretor da Federação do Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo e não tenho dúvida de
enfrentar a discussão com qualquer dos empresários que estiverem lá. Às vezes enfrento discussão, Sim,com aquele profissional, aquele administrador de empresa contratado que, defendendo
o interesse do capitalista, pretende fazer outro tipo
de defesa da ação empresarial; mas empresário,
discutindo comigo, ainda não encontrei nenhum,
porque não é moralmente defensável. A Receita
não cometeu qualquer ilegalidade, apenas restabeleceu o critério de atualização monetária de
uma importância devida, como havia permitido
que as empresas diminuíssem o seu lucro pela
correção monetária dos seus valores. Novamente,
meu caro Deputado, quero agradecer a gentileza
de sua pergunta, que me permitiu fazer esse registro nos Anais do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Maria Eymael) Srs Constituintes, Srs. debatedores, é tal a densidade das intervenções que a Mesa se sente profundamente míbída, como aconteceu quando foi
forçada a Intervircom o ilustre Constituinte Mussa
Demes, talvez até prejudicando sua linha de raciocínio. Mas a nossa experiência de outras sessões
diz-nos que se não nos apegarmos ao mínimo
de critério de prazo, estaremos prejudicando o
debate, já que muitos Constltuintes, bem como
os debatedores, ficarão privados de uma melhor
participação, pelo adiantado da hora, em temas
muito atrativos e mesmo polêmicos que se desenvolvem ao longo dos debates. Assim sendo, a
Mesa reitera aos ilustres debatedores que procurem, dentro do possível e sem prejuízo de suas
exposições, sintetizar suas manifestações. Com
a palavra o Prof. Souto Maior Borges.
O SR. SOUTO MAIOR BORGES - Cabe-me,
agora, segundo penso, tecer algumas considerações sobre a alíquota zero, referida na intervenção do Deputado Mussa Demes.
O SR. CONSTITUINTEMUSSADEMES - (Intetvenção fora do microfone.)

O SR. SOUTO MAIOR BORGES - O Presidente deferiu à Mesa, como um todo, falar sobre
a questão colocada por V. Ex", não excluindo o
Prof. Edvaldo Brito, pelo menos em meu entendimento pessoal. Consulto a Mesa sobre o assunto.
O SR. PRESIDENTE (José Maria Eymael) A posição assumida pela Mesa, tendo em vista
a grande contribuição que cada um dos membros
do painel pode oferecer, a de que, é a de que
com relação à manifestação de cada Constituinte,
cada expositor se manifestará, mesmo que a ele
não tenha sido estabelecido uma pergunta dtreta,
Está com toda razão o Constituinte Mussa Dernes,
porque a pergunta objetiva foi dirigida ao prof.
Edvaldo Brito, mas a Mesa julgou ser interessante
a todos os participantes ouvir as considerações

Junho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

que o Prof. Souto Maior Borges julgue pertinente
ao assunto.

o SR. CONSTITUINTE MUSSA DEMES -

(In-

tervenção fora do microfone)

O SR. PRESIDENTE (José Maria Eymael) Caro Constituinte Mussa Dernes, a orientação da
Mesa foi diversa Abriremos a oportunidade para
o Prof. Souto Maior Borges se pronunciar sobre
qualquer tema da abordagem do nobre Constitumte, se ele tiver algum assunto que julgue relevante.
O SR. SOUTO MAIOR BORGES - E este, Sr.
Presidente, é um assunto que de certo é da maior
relevância constitucional. Senão, vejamos, em levissimas pinceladas. A questão da alíquota zero
não está referida em sua origem a impostos de
circulação, ICMou qualquer sucedâneo constitucional. Vejamos qual a origem desse instituto, se
assim pode ser chamado, da alíquota zero. Fico
com certo receio, ou não tranquílo, com relação
ao problema da alíquota zero, por duas considerações fundamentais: primeiro, porque introduzindo esse problema no âmbito constitucional,
corremos o risco de trazer para a Constítulção
questões que materialmente não deveriam constar do texto constitucional; segundo, porque a origem desse mstituto foi precisamente no plano
infra-constitucional. E mais ainda. Gostana de
chamar a atenção dos Srs. Constituintes para essa
observação que me parece da maior relevância
e pertinência. A questão da alíquota zero surgiu
no sistema do Direito brasileiro para resolver o
impasse na competência de órgão do Poder Executivo, para disciplinar sobretudo o comércio exterior. O problema era o seguinte: nos termos
da Constituição de 1969, que está em VIgor, há
competência da União p~a instituir o imposto
sobre a importação, bem como o imposto sobre
a exportação, e ainda o Imposto sobre produtos
industrializados, facultando ao Poder Executivo,
nas condições e nos limites estabelecidos em lei
alterar as alíquotas e as bases de cálculôxÉ um~
delegação excepcional, constltuclonalrnente-permitida, e que, portanto, devena comportar, em
pnncípio, interpretação e aplicação constitucional
estrita. O que sudeceu? Justificava-se a norma
porque ao Poder Executivo era necessário dar
uma certa flexibilidade na tnbutação do comércio
exterior, já que lhe compete regular esse comércio
como um todo e, portanto, regulá-lo por lei tributária. Ora, quando essa competência foi deferida
ao Conselho de Política Aduaneira, por ato do
Executivo - a Constituição não diz que é do
Conselho de Política Aduaneira, por hipótese, mas
do Poder Executivo para ampliar sua competência, porque em termos de isenção e redução da
base do cálculo tributável, alterar-lhe as alíquotas
e a base do cálculo não se confunde com qualquer tipo de incidência - ele só tinha competência para alterar a alíquota e a base de cálculo.
Como a alteração de alíquota e base de cálculo
não correspondem ao instituto da isenção total
do imposto, o Executivo, num expediente habilidoso para alargar sua competência, criou a chamada alíquota zero porque, constitucionalmente,
era uma forma de preservá-Ia na medida em que,
ainda assim, estaria utilizando a autorização contida no art. 21, incisos 1°, 2° e 59, que tratam
da alteração de alíquota de base de cálculo. Essa
é a origem da questão alíquota zero, portanto,
origem mfraconstítucronal e não constitucional.

Vejam bem V.Ex", apenas para meditação: temos
na Constituição Federal três formas de não-incidência tnbutária: a primeira e a mais clássica delas, é a imumdade tributária, prevista no art. 19
da Constituição. Além dessa, temos hipóteses de
isenção previstas no art 19, § 2°; "A Umão, mediante lei complementar e atendendo a relevante
interesse SOCIal ou econômico nacional, poderá
conceder isenções de impostos estaduais e municipais". art. 23, § 6°: "As isenções de imposto
sobre operações relattvas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos
fixados em convênios, celebrados e ratificados
pelos Estados, segundo o disposto em lei comple~entar". Temos Isenções e imumdades hoje preVIstas em texto constitucional. Não contente com
isso, o sistema constitucional brasileiro, em sua
evolução - quando se degrada a ongem degrada-se naturalmente a execução, ou quando se
distorce a origem dístorce-se a execução - passou a criar um outro instituto inteiramente dado
- a Emenda à Constituição rr 23/83, popularmente conhecida como Emenda Passos Porto
onde se instaurou, a isenção, disciplinando-a em
texto constitucional: "A isenção e a não-incidência
não darão direito a crédito do ICM, salvo disposição expressa na legislação" Não é de lei; ninguém sabe se é lei complementar, ordinária ou
instrumento de lei infralegal, porque o Código
Tributário Nacional é mais do que a lei, são atos
infralegais, também. Incluiu-se, portanto, na
Constituição, mais uma forma de não incidência
- porque imunidade é não-incidência qualificada
por determinação constitucional e isenção é nãoincidência determinada por lei ordinária - e se
estabeleceu outro tipo atípico, se assim posso
me expressar, de não-incidência, que é essa prevista no art. 23, isto é, a não-incidência do ICM
como se fosse algo diverso da isenção ou imunidade, que já estão previstos no texto constitucional. Um instituto novo a criar todas essas perplexidades que persistem na doutrina em torno
dele. Estamos agora a discutir, com a devida vênia, a introdução de mais um instituto como se
isS? nã? bastasse, que é a chamada alíquota zero,
cura ongem é essencialmente infraconstitucional
segundo meu ponto de vista. Isso é o superlativo
da pormenorização constitucional. Discutir alí. quota de tributo é matéria para legislação integrativa, seja ela complementar ou ordinária, jamais
p.ara texto constitucional. Lembro que por essa
VIa podemos voltar aos tortuosos caminhos pelos
quais se deu ao Direito Positivo Constitucional
brasileiro a contribuição relevantíssima de tratar
da tributação da base de cálculo de imposto incidente - ICM- sobre CIgarro. Isso não é matéria
constitucional, e será, na medida em que a sistemática constitucional se degrada, ela também se
degrada por passar a atuar como um sistema
de remendos a determinadas dificuldades que
nem sempre são identificadas no sistema em sua
evolução. Na medida em que ela se identifica
com esses remendos tende a se tomar vulnerável
à erosão do tempo. É ISSO que gostaria de observar e ponderar
O SR. PRESIDENTE (José Maria Eymael) Com os agradecimentos da Mesa, ao Dr. Souto
Maior, passamos a palavra ao Prof. Edvaldo Pereira de Brito.
O SR. EDVALDO PEREIRA DE BRITO - Sr.
Constituinte Mussa Dernes, em primeiro lugar,
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muito obngado pelas Simpáticas palavras dmgidas a nosso respeito. Em segundo, concordo com
V. Ex"em colocar o problema no âmbito da Constituinte. V.Ex' trouxe o assunto à baila na perspectiva de se informar, tomando isso como premissa
para sua deliberação neste foro, sobre se a tributação é direta ou mdireta; sendo indireta, deve-se
fazer o destino pela ongem. Assim entendi a colocação de V. Ex" Como me parece que os Constitumtes só deliberarão com conhecimento de causa e diante do seu discernimento acerca do problema econômico, psicológico e político, acredito
que posso esclarecer o meu pensamento. Não
foi fácil, durante os 8 meses em que participamos,
em Brasília, dos debates da comrssão da Seplan
- que prosseguiu depois com o economista Fernando Resende e o eminente jurista Alcides Jorge
Costa, que formularam um documento final chegar à essa conclusão sobre tributação no destino.
Talvez tenha sido o aspecto mars discutido naquela comissão. Srs. Constituintes, talvez esta seja
a circunstância que mars tempo vai envolver por isso me dirigi ao Deputado Adhemar de Barros Filho e disse: não vou agredir São Paulo, porque isso tem importância. A tributação no destino
poderá, portanto, do ponto de vista técnico .....:
concordo com o Prof. Souto Maior Borges em
que isso tenha para lei infraconstitucional, mas
deve haver um enunciado na Lei Maior - ser
comprometida, sob o ponto de vista de sua eficácia se adotarmos critérios como a remessa para
a Zona Franca de Manaus, já que do ponto de
vista prático sabemos o que aconteceria. Por isso
a reação à alíquota zero evoluiu para uma alíquota
menor na base. Para evitar discussões, Deputado
Adhemar de Barros Filho - de São Paulo aqui
só identifico V. Ex", ou há mais alguém? - estou
querendo aliciar votos para a tributação no destino, e tenho de fazer isso com os paulistas. Estabeleça-se, então, a câmara de compensação pela
qual os Estados poderão examinar o saldo do
Estado-destino e, num encontro de contas, devolver a parte que lhes cabe, se houver saldo positivo.
Assim não haverá o perigo de na origem existir
a evasão que atormenta - conforme afirmei em
minha exposição - a adoção do critério. Como
será essa câmara de compensação? Igual às conhecidas câmaras de compensação de cheques
do sistema bancário. Uma câmara de compensação, em toda a natureza da entidade. Era o
que queria esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (José Maria Eymael) A Mesa consulta ao Ilustre Constituinte se se considera esclarecido. Antes de passarmos a palavra
ao próximo orador inscrito, o nobre Constituinte
Adhemar de Barros Filho, convidamos o ilustre
Constituinte Mussa Demes, Primeiro-Vice-Presidente desta Subcomissão, a assumir a direção
dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Com
a palavra o nobre Deputado Adhemar de Barros
Filho, que dispõe do tempo necessário à sua exposição.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
Srs. Expositores, Dr. Quintanilha, Dr. Souto Maior
Borges, ilustre Prof. Edvaldo Brito, faremos três
questões a cada um dos Srs. Expositores e aguardaremos informações e esclarecimentos possíveis. Dr. Guilherme Quintanilha, área específica
do Imposto de Renda - neste sentido a única
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colocação que faria está mais a cargo do nosso
ilustre Relator - a isenção fiscal de que gozam
05 Parlamentares, entendo-a ser uma aberração
fiscal, o mesmo priyilégio existe para os militares
..e os magistrados. E hora de se acabar com isso.
Mas este é um problema que vou abordar no
momento oportuno. V. S' falou sobre o aspecto
Estados e Municípios. Nossa visão de Código Tributário é a de federação com Estados e Municípios mais fortes. Nesse ângulo, evidentemente
haveria maior repasse de recursos para os Estados e Municípios. Preocupa-nos a questão de
transferência de encargos e não apenas de recursos. Diria que educação e saúde deveriam também ser descentralizados. Gostaria de saber de
V.Ex' sobre a conveniência da criação de imposto
municipal sobre educação e saúde para carrear
recursos específicos para a área. Isso deveria ser
genericamente deixado a cargo da prefeitura, do
prefeito, do governador, para que eles distribuíssem em função da dimensão de seus compromissos no campo educacional e de saúde? Colocaria esta pergunta ao Prof. Souto Maior Borges.
S. S', ao fazer sua exposição, nos deixou intrigados. A questão da legalidade tributária, em sua
exposição, emerge com tal nitidez que se torna,
confesso, perturbadora Sinto-me convidado a
convocá-lo um pouco mais. Sua análise sobre
legalidade tributária no contexto da realidade brasileira perturba por ser uma realidade. Tanto repetimos o legal que acabamos por ignorá-lo. Pergunto qual a solução para isso, o que fazer já
que o problema real é um tempo, a meu ver,
educacional e cívico;tem uma série de faces. Qual
a visão de V. S'? Gostariamos de provocá-lo um
pouco mais e ouvi-lo sobre o que fazer para eliminar esse velho condicionamento brasileiro de lei
que pega, e lei que não pega. É a nossa realidade,
e V.S' tem toda a razão. O que fazer? Prof. Edvaldo
Brito, durante sua exposição V.S' me fez lembrar
com muita satisfação um encontro nosso em Salvador, há alguns anos. Ao ouvi-lo, vi que essa
mistura de tributarista com político é extremamente positiva. V. S' nos deu uma aula muito
bonita. A questão que colocaria é também sob
o ângulo de prefeitos. Como vê V. S' a criação
de tributos especiais, não mais para o Município,
mas para uma região metropolitana? Temos em
São Paulo serviço de transporte que abrange 3,
4,5 Municípios; é o Estado quem o faz;no entanto,
os Municípios deveriam ter recursos para fazê-lo.
Em São Paulo temos também transporte coletivo
de ônibus elétricos abrangendo 3 ou 4 Mumcípios
mas a canalização de rios e córregos é feita pela
União. Entendo que certos encargos comuns devem onerar o orçamento dos Municipios. Estamos estudando - não nesta comissão, mas numa vizinha - o problema da região metropolitana. Não é o caso de termos tributos específicos
para essa região? São essas as colocações. Gostaria de ouvir V. 5 0S sobre estes assuntos para
aprender um pouco mais.
O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Com
a palavra o Secretário Guilherme Quintanilha.
O SR. GUILHERME QUINTANILHA DE ALMEIDA- O Constitumte Dr,Adhemar de Barros filho
coloca em discussão o tema mais apaixonante
que, acredito, V. Ex" estão tendo oportunidade
de vivenciar: o contrato social que está sendo
redigido para a Nação que queremos amanhã.
Constituinte Adhemar, acho que não deveria ha-

ver qualquer isenção para magistrados, deputados ou militares. Não deveria haver qualquer incentivo, porque é uJ;I1a forma de esconder-se a
realidade. Certamente, defendo a transferêncra de
recursos de regiões e Ressoas mais ricas em direção a regiões e pessoas mais pobres, buscando
maior nivelamento s06ial Certamente existirão
formas alternativas de se fazer isso. Em vez do
incentivo ser feito nos moldes em que é atualmente, uma doação em cruzados, pelo Poder PÚblico a uma empresa que prometesse "X" empregos em determinada região, com um faturamento
mensal de "X" cruzados e o recolhimento de impostos municipais de tal valor. Não como é hoje,
quando o benefício que cada empresário recebe
fica camuflado da sociedade. Também Imagino,
Deputado, que a construção do nosso País tem
origem nas capitanias hereditárias, quando se
CrIOU o Governo Geral, e elas passaram a não
funcionar como se sonhava. Hoje, tem-se Amazonas, Sergipe, São Paulo e Maranhão - diqo Maranhão porque o recolhimento do IPI nesse Estado
é o mais baixo da União, menor ainda que o
do Piauí. São Estados com problemáticas completamente diferentes. São Paulo e Salvador, certamente, terão uma condição de tributação diferente de Nazaré das Farinhas ou outra qualquer
cidade. Talvez devêssemos ter a capacidade de
pensar um sistema tributário que permitisse inovação total, em que uma Capital tivesse deterrrunado esquema tributário diferente do de Nazaré
das Farinhas. Quando vi entre as propostas sem querer fazer polêmica de forma alguma a sugestão da cobrança do posto sobre gasolina,
confesso que fiquei preocupado. Eu, que sou de
um Estado rico, mas conheço o interior do meu
Estado; meu pai é de cidade brava do interior
de São Paulo, onde o prefeito é o dono do posto
de gasolina, e quando o dono não é o prefeito,
ajuda este a se eleger. Essa proximidade do contribuinte toma difícila cobrança do tributo. Mas São
Paulo e Salvador poderiam cobrar, certamente.
Por que não dar liberdade maior, conforme o conglomerado que temos? Por que ficarmos presos?
É certo que na Constituição não vou poder distinguir um município do outro, mas quem sabe na
lei ordinária eu possa? Quem sabe a Constituição
poderá permitir que na lei ordinária eu distinga
um ente público do outro?
O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) a palavra o Prof. Souto Maior Borges.

Com

O SR. SOUTO MAJOR BORGES - Aproveitando, inicialmente, a oportumdade encontrada
na parte finalda excelente exposição do Secretário
da Receita Federal, retomaria essa mesma observação. Uma coisa sempre me impressionou, sobretudo em matéria tributária, que sem dúvida
é merecedora de uma indagação em profundidade: assentamos uma falsa isonomia no interior
das próprias unidades da Federação. Sabemos
que 05 Estados são brutalmente diferentes - se
assim me posso expressar - entre si no que
atina às suas condições econômicas, sociais, etc.
Mas não obstante o império da desigualdade que
se instaura entre os Estados, sobretudo entre os
diversos municípios que integram a Federação
brasileira, são formalmente tratados no atual Texto Constitucional como entidades absolutamente,
ontologicamente, iguais. Esta é a realidade. A autonomia, em matéria tributária, de que goza o
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município de São Paulo, o mais poderoso da federação brasileira, é a mesma de que goza o Município, em outra matéria qualquer, de qualquer rincão brasileiro, o mais longínquo que seja, e que
às vezes não tem sequer um tostão de receita
própria, vivendo, portanto, de redistribuição de
rendas, via fundo de participação - que, aliás,
tem essa função benemérita de redistribuir a renda nacional. Por isso, acho que deve ser mantido.
Relativamente, voltando à questão da incidência do imposto de renda sem isenções, manifesto
minha absoluta e irrestrita concordância com o
que foi dito aqui pelo Secretário da Receita Federal, e o faço pelas seguintes razões: não é dever
manter-se isenções de classes e de categorias
profissionais. Isso são resquícios da época em
que as isenções correspondlam a autênticos privilégios de classe. Quando, por exemplo, 05 padres
contnbuíam para as .necesstdades públicas com
suas preces, a nobreza com seu sangue azul, a
população que fosse pagar imposto. N eles eram
autênticos privilégios. Mas como resquício, resíduo desta época, ainda temos as chamadas isenções de privilegiados. Os privilégios são favores
fiscais, nomenclatura absolutamente infeliz. Essas
isenções, Sr. Secretário, são absolutamente incompatíveis com o princípio constitucional da isonomia que está no pórtico do capítulo dos Direitos
e Garantias Individuais da atual Constituição, "todos são iguais perante a lei". E é exatamente
uma prova testada daquele fenômeno a que me
referi na minha exposição antecedente de que
o pior da degradação do sistema brasileiro constitucional está na sua execução.
A Constituição Federal diz apenas o seguinte,
nada mais do que isso:
"Art. 21. Compete à União instituir imposto sobre:
N - renda e proventos de qualquer natureza, salvo ajuda de custo e diárias pagas
pelos cofres públicos na forma da lei;"

É a única exceção à incidência do Imposto de
Renda. Ou então voltamos à imunidade dos templos, de qualquer culto, à imunidade das instituições de educação e assistência SOCIal, que está
prevista no art 19 da Constituinte Federal em
vigor.
Esse privilégio não está msntuído no plano
constitucional. Temos que ter um critério de demarcação, digamos, metodológica para viabilizar
05 trabalhos de instauração constitucional. E essa
demarcação metodológica essencial abstrairá
questões que podem ser resolvidas no processo
intraconstitucional. Acabar com essas discriminações é algo que o Congresso e a Assembléia
Nacional Constituinte podem fazer a qualquer
momento, via ato político soberano, porque não
existe impedimento constitucional para isso. Está
no plano da legislação integrativa. Estou de acordo, não obstante, de que essas isenções não devem persistir, são realmente resíduos.
No tocante a descentralização dos encargos
para 05 Municípios e para 05 Estados, acompanhando a descentralização tributária, constata-se
que realmente é um problema crucial e foi posto
pelo então Ministro Delfim Netto, quando da discussão da Emenda Passos Pôrto,em que debatíamos exatamente a possibilidade de transferência
de competência tributária ou de recursos financeiros para os Municípios e Estados, via fundo
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de participação. S. Ex' o ex-Ministro, advertiu, naquela época, que esta transferência podia envolver, eventualmente, a transferência também de
recursos. Então podíamos chegar a um ponto
em que essa transferência se tornasse, por hipótese, insuficiente para os novos encargos administrativos. O problema, portanto, é muito delicado.
Relativamente à incidência de tributo sobre
educação e saúde, ela já existe. O ISS incide sobre
a atividade de prestação de serviço relacionado
à saúde. Por exemplo: serviços hospitalares.
Com relação à educação, o problema é bem
mais grave porque tradicionalmente a educação
por ser uma questão de interesse público essencial, sempre foi contemplada com a Imunidade.
Tanto que no atual Texto Constitucional está escrito; "E vedado à União, Estados e Municípios
instituir impostos sobre instituições de educação
e de assistência social, observados no requisito
da lei" Então, já existe imumdade para esse tipo
de prestação de serviço.
Com relação à sua pergunta sobre a legalidade
tributária, realmente a mais importante, V. Ex' me
dá oportunidade de complementar uma deficiência evidente na minha exposição: eu havia apontado o problema sem indicar, ao menos, uma
solução. É bem verdade que não me compete
tolher de certa forma a imagmação criadora dos
Srs. Constituintes, mas a meditação que faço para
a decisão posterior é a seguinte: é impossível convivercom um quadro estrito de legalidade Vejam
bem: estamos diante de uma Situação absolutamente séria. A Constituição Federal atual dIZ o
seguinte no art 6°: "São Poderes da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário". Portanto, competência do Legislativo: produzir atos normativos de caráter geral
identificados com a lei. Competência do Executivo: produar ato administrativo. Competência do
Judiciário: produzir sentença. Quer dizer, o Poder
Legislativo tem uma competência tão ampla o
Texto Constitucional que ela só esbarra diante
da competência do Poder Judiciário e do Poder
Executivo. Não sobra nada para atividade regulamentar, a não ser a fiel execução da lei nos arts.
81 e 86 da Constituição Federal. Nada mais do
que isso. Não obstante vemos esta proliferação
de órgãos do Poder Executivo que desordenamente vão dispondo sobre a Vida dos cidadãos
com a maior desenvoltura e cada vez se tornando
mais incontroláveis. Não sei como o quadro estrito de legalidade pode conviver com uma competência tão ampla como tem pela via integrativa.
Hoje, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional é um subórgão do Poder Executivo. Portanto,
a restauração da legalidade deste País passaria
por um repensar das atribuições, das relações
entre legalidade e Poder Executivo, sobretudo.
Enquanto se mantiver competência para o Banco
Central disciplinar, como vem fazendo, com desenvoltura, a meu ver, descontrolada, aspectos
da vida nacional - não quero aqui entrar neste
aspecto porque realmente demandana um exame
mais detido; enquanto não se pensar o problema
de que essas atribuições que hoje são do Executivodeveriam, num estado de legalidade e de direito, ser do Congresso Nacional, que é o pulmão
por onde a Nação respira ... E não venha dizer,
com argumentos ad terrorem, que só o Executivo tem condições de agilização suficiente ou de
modernização administrativa para disciplinar esta

maténa de acordo com a ernerqência dos fatos
SOCIais, porque se ao Congresso nacional como
um todo não fosse dado regular esta matéria,
me seria perfeitamente possível, por hipótese que
comissões do Congresso Nacional especificamente criadas para deliberar sobre matéria fmanceira strictu sensu, sobre matéria monetána e
outras, poderiam deliberar sobre isto por delegação e ad referendum do Congresso Nacional
reunido como um todo. São coisas para serem
pensadas. Temos todo um universo de possíbihdades à nossa frente. E ele é tão amplo que
representa aquilo que em linguagem matemática
se dina um conjunto ilimitadoou infinito Portanto,
qual a magna tarefa a ser enfrentada nestes termos? É um problema de demarcação, de definição de objetivos prévios, é uma questão que postula uma decisão de humildade: tenho toda essa
competência mas preciso prestar conta à Nação
do que pretendo fazer. E para exercer essa competência com dignidade preciso estabelecer suas
bases; e para estabelecer essas bases preciso fixar
os limites da atuação do poder constituinte. Portanto, é preciso fixar as bases em que ele vai
atuar. Esta questão da legalidade, insisto, é prévia
e por ela transita uma democracia autêntica e
não retórica a ser instalada neste País, assim espero. E finalmente a questão dos tnbutos especiais
para as regiões metropolitanas - apenas para
chamar a atenção de V. Ex' - dina o seguinte:
é tradição do Direito Constitucional brasileiro a
distribuição do poder em três esferas de Governo:
a União, os Estados e os Municípios. Qualquer
outra Federação é composta apenas de Estado
e da União. Município só no Brasil, onde ele é
o que dá a tônica à alma nacional, à Federação
brasileira, fazendo diversa de outras federações.
A autonomia que o Município tem no Brasil é
muito maior do que outras acaso existente em
Municípios, em outros sistemas federais de governo, como, por exemplo, americano. Num contexto desses, onde há repartições de competências entre União, Estado e Município - dizia o
Ministro Aliomar Baleeiro, que também foi eminente parlamentar nesta República - é impossível, não existe solução cientificamente correta
para se repartir competência tributária entre três
ovemo. Assim sendo, a transferência de competência tributária para outra esfera de poder que
não existia na nossa tradição republicana, instaurada a partir de 1967, é uma experiêncra ainda
não suficientemente madura, não testada e não
sedimentada. Talvez indicasse prudência na atribuição de competência tributária a uma região
metropolitana. Lembro ainda o seguinte: a Emenda Constitucional rr 18, que é como o nascedouro
de tudo isso que aqui está, instaurou a mais ampla
reforma possível no Sistema Tributáno brasileiro.
Ela era muito mais coerente e consistente internamente, porque dizia: se repartirão os tnbutos por
todas as categorias econômicas aptas a suportar
a tributação. Só existia um cntério para conter
o sistema. Qual era o critério? O de demarcação
do próprio sistema. Vale dizer: os impostos que
constam desta Constituição são exclusivamente
os nela enumerados, com exclusão de qualquer
outro. A questão da cédula de competência residual foi reintroduzida pela Constituição de 1969,
em sua redação mais recente, devido ao receio
de que os recursos da União fossem insuficientes,
e é de dificílima exploração. A prova disso, são
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os impostos sobre o patrimônio. O que ocorreu?
Mostrou-se difícil na prática cornpanbihzar todas
estas esferas de competência. Ora, a região metropolitana, pelo menos hoje, não é uma entidade
política no mesmo nível dos Estados, da União
e dos municípios. Conseqüentemente, a atribuição de competência tributária específica, destinada a ela iria agravar, sob este aspecto, o problema da cornpatíbilizaçâo das respectivas políticas.
Era as observações que gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Com
a palavra o nobre Constituinte José MariaEymael.
Segundo-Vice-Presidente desta Subcomissão
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
-

(Intervenção fora do microfone. lnaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Desculpe-me. V. Ex" tem toda razão Há ainda uma
colocação Vou mclusíve pedir que, daqui por
diante, as respostas sejam dadas em função das
pessoas questionadas, para que possamos chegar ao final desta reunião. Se a pergunta for díngida ao Secretário Guilherme Quintanilha ele a
responderá. Se for dirigida ao Prof Souto Maior
Borges, ele se limitará a responder sobre o que
lhe foi perguntado e, igualmente, o Prof Edvaldo
Brito, a quem agora concedo a palavra.
O SR EDVALDO BRITO- Na verdade, a pergunta se refere - ao que entendi - à tnbutação
na região metropolitana em função de Impostos
específicos. V. Ex", Deputado Adhemar de Barros.
lembrou a circunstância de ter exercido o cargo
de Prefeito de uma cidade integrada a uma região
metropolitana Em primeiro lugar gostaria de dizer
das dificuldades para admmistrar um Mumclpio
- estou no campo totalmente prático, não me
reportando à disciplina consutucional - engastado em uma região metropolitana. O Conselho
de Desenvolvimento da Região Metropolitana. tinha um presidente e outros componentes que
eram os prefeitos das cidades, mas, com um detalhe interessante: o Governador do Estado é quem
indicava estes membros, inclusive porque os prefeitos não eram participantes natos. Então, se o
prefeito não fosse da corrente do Governador,
ele não compona o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolítana.
É por isso que estou dando uma informação,
no campo prático, do que acontecia comigo. Por
outro lado, o Presidente da Conder, como nós
a chamávamos, era realmente o superprefeito da
região metropolitana e, meus dois antecessores
- hoje um deles Deputado Federal, Jorge Hage
Sobrinho e o outro ex-Deputado Fernando Wilson
Magalhães - podem testemunhar como foi difícil
aos dois se entenderem com o presidente do conselho. Para mim foi mais fácil, por questão de
amizade com o presidente e também de diplomacia. Mas coloquei estas dificuldades para transportá-las para o plano teórico. Veja V. Ex', se eu
não tivesse feito isto, o nobre Deputado estaria
com a imagem semelhante a da sua região metropolitana, assim como V. Ex" poderá ter da região
metropolitana de São Paulo. E me faz lembrar
que não posso ter problema de lixo entre Camaçari e Salvador, mas há no ABCD. Como eu coloco o lixo de Diadema? Então, o primeiro da a
idéia de que a administração da região metropolitana é essencial. Os mecanismos de proteção
da autonomia das entidades integrantes da região
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metropolitana já foram abordados pelo Prof. Souto Maior e eles devem ser preservados, é meu
modo de ver. Acho que o art. 164 da Constituição
atual foi infeliz,porque estabeleceu as regras para
as instituições da região, mas não lhe deu recursos específicos. Venho de São Paulo, sua terra,
onde passei o domingo e a segunda-feira exatamente examinando questões municipalistas. Lá
estavam reunidas todas as entidades nacronals:
a ABM, a Frente Municipalista, a União de Prefeitos, a União de Vereadores. Discutimos este assunto e foi redigido um documento que deve chegar a esta Subcomissão. Nele se abordou o problema da região metropolitana, e há uma sugestão do eminente Prof. Roberto Grou(?), de São
Paulo, no sentido de se criar um quarto poder.
Há pouco estava aqui o Deputado Michel Temer
e sena útil a contribuição dele neste sentido Mas
gostaria de dizer que todos os prefeitos - os
atuais e nós que já o fomos, como também V.
Ex', que há de comungar conosco talvez em certos aspectos - são contrários a um quarto poder
da região metropolitana. Eu também sou contra,
Sr. Deputado, mas sou favorável a que estes recursos sejam destinados à região metropolitana para
a solução destes problemas. Quando manifestei
minha opinião sobre tributação, cingi-me à liberdade tributária ao falar da competência tributária
plena. Acho que cada município que integra a
região metropolitana pode tributar dentro da competência que lhe foi estabelecida. Ao mesmo tempo, o conselho ou outra entidade que se forme
- o pensamento é o de que seja um conselho
- deve redistribuir os recursos em função das
necessidades que se apresentarem para os encargos identificados. Concluo duende que a imagem
que sempre vem à mmha cabeça é a do tal parlamento europeu Não sei se podemos pegar uma
coisa tão bonita como é a região metropolitana
e colocar no sistema do parlamento europeu, mas
é a tentativa de tomar uma instituição modelo
para assunto desta natureza.

o

SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Com
a palavra o nobre Constituinte José Maria Eymael.

o

SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
- Sr. Presidente, Srs. conferencistas, gostaria de
colocar uma questão para cada um dos membros
que enobrecem a reunião de hoje. Primeiramente,
quero me dirigir ao Dr. Guilherme Quintanilha
de Almeida, Secretário da Receita Federal.
Novamente, estamos recebendo nesta Subcomissão textos e propostas que voltam a oferecer,
no nosso ponto de vista, riscos aos princípios
da legalidade, da anterioridade ou da anualidade.
A proposta apresentada pelo Dr. Qumtamlha, no
que diz respeito ao princípio da legalidade, no
art. 6°, § 19, este princípio tem uma série de mutilações, uma vez que, com relação a uma série de
tributos, como importação, crédito, câmbio, produtos industrializados, e mesmo o Imposto de
Renda na fonte, a bens de capital, se prevê delegação legislativa ao Executivo para a tarefa de majorar alíquotas.
É nosso pensamento - e temos sido repetitivos, talvez até cansativos nesta colocação - que
o processo dernocrático passe pelo respeito pleno
ao pnncipio da I.jgahdade. Não se escreverá democracia, neste Pais, Sê' não respeitarmos o princípio da legalidade.

Por outro lado, no que diz respeito ao princípio
da anteriondade, na exposição de V. Ex' ele foi
limitado no art. 2° à mera antecedência do diploma legal, da norma instituidora do tributo, a que
majora o tributo foi limitado a um critério de antecedência com relação ao fato gerador, o que me
parece muito pobre, em termos do predicado da
anterioridade. E os princípio da anualidade, ou
seja, o mais amplo, sequer foi contemplado na
colocação que brilhantemente V. S' apresentou
a esta Subcomissão.
Portanto, depois, gostaríamos de ouvir o seu
pronunciamento a respeito desses aspectos.
Com relação ao Prof. Souto Maior, desejaríamos fazer algumas breves considerações.
Ouvimos, com muna atenção, quando V. S'
fez referência à Emenda Constitucional n° 23, que
não compatibilizou exatamente, mas deu um tratamento constitucional a sérias controvérsias que
entulhavam os tribunais dos Estados, como o próprío Supremo Tribunal Federal, qual seja o crédito
de isenção de ICM para importação de matériaprima, no que se refere à questão das operações
interestaduais, quando se reivindicava uma igualdade de alíquotas.
A Emenda Constitucional rr 23 harmonizou este processo. A Constituição prevê a possibilidade
de isenção, mas a mesma Constituição estabelece
o princípio da não cumulatividade do ICM,dando,
então, uma limitação a este próprio princípio
constitucional estabelecendo que a isenção não
gera crédito.
Da mesma forma, foi dado também um tratamento constitucional, permitindo que estabelecesse uma alíquota uniforme para as operações
interestaduais quando o produto se destinasse
a consumidores de outros Estados não contribuintes de ICM, ou mesmo sendo, se destinasse
a uso e não à comercialização. Houve um tratamento constitucional, uma limitação constitucional harmonizada.
Gostaria, depois, de ouvir o nobre conferencista
com relação exatamente ao mérito dessa compatibilização. Como V. S' vê essa compatibilização
constitucional? Foi um remendo, uma forma encontrada que eliminou os cansativos conflitos que
se desenvolviam?
Finalmente, com relação ao Prof. Edvaldo Brito,
gostaríamos de registrar, inicialmente, a nossa
conjugação de pensamento quando ele fala no
Estatuto do Contribuinte. Temos exatamente a
mesma proposta. Desde o primeiro momento,
nesta Subcomissão, esta tem sido a nossa postura
permanente: que realmente exista uma igualdade
entre o Estado e o contribuinte. O contribuinte
recebe igualdade de tratamento na resolução das
obrigações tributárias. São muitos os exemplos,
hoje, em que podemos verificar que, ou através
de legislação complementar, ou de legislação ordinária, ou mesmo de resoluções, este estatuto
do contribuinte, como frisa o ilustre Professor,
tem sido ferido. Temos, de um lado, as questões
de prazos. O coitadinho do contribuinte tem um
prazo, e o Estado muito mais equipado, muito
mais preparado tem outro, bem mais dilatado,
o que revela um processo de injustiça no tratamento. Por outro lado, temos essa espada, que
fica em cima do contribuinte, no caso dos autos
de infração, que a interpretação dominante, ao
contrário do que pensava Rui Barbosa, acabou
entendendo como suspender o correr da prescri-
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ção. E fica aí o contribuinte anos e anos esperando
uma decisão e com isso empacando a resolução
de seus próprios negócios e, conforme a decisão,
ele quebra.
Então, gostaria apenas que o ilustre Professor
detalhase talvez um pouquinho mais, mesmo numa visão apressada, como ele imaginaria que,
dentro do tratamento constitucional, isso poderia
ser contemplado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Pela
ordem, com a palavra o Sr. Secretário Guilherme
Quintanilha.
O SR. GUILHERME QUINTANILHA - Sr. Presidente, eu faria uma consulta a V. Ex' Dentro do
objetivo de corretamente esclarecer as posições
que a Receita está defendendo, haveria algum
inconveniente em que eu convidasse o Dr. Jimir
Doniak para responder a colocação feita pelo
Constituinte José Maria Eymael?
O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Absolutamente, o Dr. Jimir Doniak, inclusive - eu
o apresento aos demais, se alguém não o conhece
- é o Secretário-Adjunto da Receita Federal e,
ao que me parece, é o substituto eventual do
próprio Secretário.
O SR. GUILHERME QUINTANILHA mente.

Exata-

O SR. JIMIRDONlAK- Então, vou tentar prestar alguns esclarecimentos acerca da colocação
a respeito da proposta entregue e contida no art.
2° e art. 6°
Pela ordem, art. 2° Estes dois dispositivos, inseridos nessa proposta apresentada pelo Dr. Quintanílha, têm uma inspiração nitidamente pragmática, quer dizer, através desses vinte anos de aplicação do Sistema Tributário Nacional, os administradores tributários se vêem ante uma realidade
em que nem sempre existe uma perfeita compatibilidade entre o que consta do texto e aquilo que
a prática compulsoriamente exige como providência imediata do administrador tributário.
Então, a aspiração é a de que a futura Constituição venha a ter realmente respeito e aplicação
por parte de toda a coletividade, inclusive do próprio Poder Público. Desta forma, o que consta
aqui é aquilo que a administração tributária considera perfeitamente viável e que atenda também
alguns pressupostos básicos contidos na Constituição. Por exemplo, o regime de anualidade não
se encontra aqui expresso, porque se coloca apenas o período de anterioridade, porque vivemos
no País uma realidade em que nosso orçamento
veio a constituir, de fato - e temos que admitir
isto - apenas uma peça de ficção. Não se cumpre
o orçamento nacional, por várias razões, inclusive
pela inflação que faz com que o próprio tempo
traga uma corrosão tão grande nas cifras mencionadas na lei orçamentária que ela realmente não
tem como ser cumprida. Então, a adoção do princípio da anualidade, através de exigência que venha a constar no Orçamento Nacional, de qualquer alteração da legislação tributária que venha
a instituir ou aumentar tributo, apesar de contida
em todas as Constituições anteriores, na prática,
não tem condições de ser respeitado.
Então, a nossa preferência foi colocar, no texto
constitucional, aquilo que temos absoluta con-
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viccção de que pode e deve realmente ser respeitado.
No que conceme ao disposto no art. 6°, temos
preocupação em relação a algumas espécies de
tributos. Em alguns tipos de tributos há uma pressão sobre o administrador tributário que faz com
que imediatamente seja tomada alguma providência. Por exemplo, em relação a tributos sobre
comércio exterior, ou seja, Imposto sobre Importação, Exportação, muitas vezes, o País se defronta com situação como a que estamos convivendo atualmente, de grave crise cambial, em
que a ação do Poder Público sobre o comércio
internacional passa a exigir providências extremamente urgentes e imediatas. Então, o Poder Público se vê compelido, muitas vezes, a alterar algumas alíquotas do Imposto sobre Importação, ou
a reduzir outros do Imposto sobre Exportação,
em face até mesmo de negociações entre países
em que essas providências se tornam absolutamente inadiáveis.
Relativamente também ao Imposto sobre Produtos Industrializados, a atual Constituição já outorga essa competência ao Poder Executivo para
recalcular a alíquota.
Em relação ao Imposto de Renda sobre proventos de qualquer natureza, mencionado também
num dos itens como passível de ter suas alíquotas
alteradas durante o próprio ano base, é possível,
porém, exclusivamente, no aspecto da incidência
deste imposto na fonte, sobre rendimentos e ganhos de capital. Especificamente, em relação a
este assunto, a explicação que desejamos oferecer é a seguinte: a realidade mostra que, no segmento do mercado de capitais, há uma premência
muito grande de que a tributação seja alterada,
em espaço de tempo extremamente curto, porque
a política monetária adotada pelo Governo pode
passar a exigir uma redução na taxa de juros por
exemplo, e eventualmente a carga tributária do
Imposto de Renda que incide sobre o juro pode
ser, naquele momento, muito pesada, passando,
então, a exigir que essa carga tributária seja diminuída, a fim de que o Governo possa efetivamente
agir sobre o mercado de capitais, no sentido de
reduzir essa carga. Pode também ocorrer exatamente o inverso: essa carga tributária incidente
sobre o mercado de capitais, em dado momento,
pode ser considerada pela coletividade muito pequena, em face daquela que incida sobre outros
tipos de rendimentos, como rendimentos de trabalho, por exemplo, e que essa própria coletividade, então, exerça uma pressão sobre o Poder
Público no sentido de aumentar as alíquotas que
incidem sobre esse tipo de rendimento. É por
isso que se propõe que, com relação a essa espécie de íncídência de Imposto de Renda - e somente essa - sobre rendimentos de ganho de
capital, seja dada uma flexibilidade grande ao Poder Executivo a fim de que essa carga possa ser,
durante o próprio ano base, aumentada ou diminuída, sempre respeitando, obviamente, o disposto no art. 2° da proposta, que assegura a observância da legislação que deverá ser baixada antes
da ocorrência do fato gerador.

o SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) a palavra o Prof. Souto Maior Borges.

Com

O SR. SOUTO MAIOR BORGES - Sr. Constituinte José Maria Eymael, o seu questionamento
me dá a oportunidade de complementar também

um outro aspecto da minha exposição. V. Ex"pergunta se a Emenda Constitucional n° 23, de 83,
não teria sido eficaz para resolver uma série de
problemas que realmente cumulavam, no âmbito
da doutrina e da jurisprudência, com antecedência à vigência dessa emenda. V. Ex"citou o problema da incidência do ICMnas operações de importação de bens de capital, o da isenção com relação
ao crédito do ICMe outros que foram abranqrdos
no corpo da emenda e que nela tiveram a sua
solução constitucional.
Sr. Deputado, não tenho a menor dúvida de
que efetivamente a Emenda rr 23/83 significou
um avanço importante e que teve a sua eficácia
bastante acentuada, embora sob alguns aspectos
ela tivesse sido até frustrada. A minha dúvida é
de outro tipo. A questão que coloco é a seguinte:
seria esta solução aventada pela Emenda n° 23/83
suficiente? É uma questão inteiramente diversa.
Na verdade, o que que temos? Vamos às ongens do instituto. Na origem está sempre o dado
mais importante para entendermos a sua evolução. O Brasil tinha o Imposto de Vendas e Constgnações vigente na Constituição de 1946; era um
imposto que incidia em cascata sobre cada operação realizada por produto industrial ou comerciante. Em substituição a esse sistema criado e
o Secretário fez referência a isso inspirado na taxa
sur la valeur a dutée, cujo trabalho mais vetusto
é o de Maurice Mormeau, na França. Inspirado
nisso repito, foi traduzido, entre nós, que o ICM
seria uma tributação economicamente incidente
sobre o valor acrescido. A verdade é que - veja
bem - o valor acrescido é uma técnica de tributação não cumulativa para evitar os males da tributação em cascata, mas apenas afeiçoado a regime
de governo unítáno. Ele teve a sua origem na
França, não é por acaso. E sua experiência maior
é exatamente em sistema de governo unitário.
Quando transposto para um sistema federal de
govemo, o problema do débito e crédito nas operações, por exemplo, interestaduais, provocava
sénas dificuldades. Daí as isenções também serem disciplinas no plano interestadual. O que se
dizia, quando se instituiu a reforma tributária, no
Brasil? Os Estados estavam-se guerreando, no
dia a dia, nas vendas a consignações através de
reduções de carga tnbutáría no âmbito federativo,
inclusive por via também das isenções fiscais. Para acabar com isso, criou-se um imposto neutro
de incidência múltipla não cumulativa, que seria
o ICM. M, o problema começou a surgir, inicialmente nas chamadas regiões geoeconômicas.
Todos se recordam que o célebre Ato Complementar rr 34 determinava que os Estados pertencentes a uma mesma região geoeconômica celebrariam poderes entre si para a instituição de um
político comum de isenções, reduções de tributos
e "síc" - entre aspas - "outros favores fiscais".
A expressão é infeliz, mas era a que estava no
texto do Ato Complementar rr 34. Aquela briga
de Estado para Estado existia também de região
para região, em termos de convivência federativa
do imposto. E por isso verificou-se que essa distorção existia também no plano das regrôes geoeconômicas em que se dividia o País. Como conseqüência disso vejam bem o primeiro remendo
que se colocou no sistema, quando se viu que
realmente o ICM também se prestava para uma
guerra tributária, foi a instituição da região geoeconômica, tornando o ICMobjeto de convênio.
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O segundo remendo foi aquele da Constituição
de 69, na redação atual, que no Art. 23, § 6°,
diz:
"As isenções do imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadonas serão
concedidas ou revogadas nos termos fixados
em convênios, celebrados e ratificados pelos
Estados, segundo o disposto em lei complementar."
Outro remendo do texto constitucional, porque
verificou-se que, na realidade, aquela distorção
existe de região para região só poderia ser solucionada caso se desse a Isenção do tributo apenas
no plano integrado de todos os Estados da Nação,
reunidos não necessariamente sob o comando
do Confaz, ou órgão desse tipo, do Ministério da
Fazenda.
Era um Conselho de Secretários de Estado.
E ainda é, não é órgão do Ministério da Fazenda,
é apenas um apêndice daquele Ministério. E a
representação legislativa, como acentua o nobre
Constituinte. Via convênio, que também é outra
forma de se distorcer a legalidade, porque a transfere para o Poder Executivo. No fim, são Secretários de Estado é o que é mais grave que vão
para lá, celebram os convênios e informa à legalidade, simplesmente por quem? Pelo Governador
do Estado. Por quê? Porque a Constituição não
foi clara quando diz que serão "celebrados e ratificados pelo Estado". Segundo me consta, o Estado do Rio Grande do Sul é o mais coerente, porque deferiu à Assembléia Legislativa fazer a celebração desses convênios. Mas é muito pouco.
O Governador dIZ ao seu Secretário: "Celebre
aquele convênio ali, e quando tu voltares, ratifique,"
Realmente é uma coisa distorsiva do texto constitucional. Está dito lá: os Estados Portanto, está
dito que é o Poder Executivo. Como é que vou
compatibilizar essa norma com o princípio de legalidade? Dizendo: transfere essa competência
para as Assembléias Legislativas Estaduais e não
para o Poder Executivo. Mas é uma distorção que
faz com que o sistema vá cada vez mais caindo.
Agora vejam o seguinte quem me garante que
essas soluções foram suficientes? A meu ver, não
foram. E persistem outras. Vamos introduzir mais
remendos no sistema ou vamos tentar introduzir
algo como uma aspiração de perenidade. O que
mais incomoda os brasileiros, psicologicamente
falando, é que temos em nossa vizinhança uma
Constituição de duzentos anos de vivência, e nós
brincamos de reforma constitucional. Por quantas
reformas constitucionais passou o Brasil de 69
para cá, em matéria tributária, por exemplo? E
vejam o seguinte: como é que esta aspiração de
perenidade, que deve informar todo o trabalho
de elaboração constitucional, pode ser cornpanbilizada com a fixação, no próprio texto constitucional, dos quantitativos dos percentuais de participação dos Estados e Municípios, de receita tributária da União? Como é que ela pode persistir
ser assegurada e preservada, se o texto constitucional, sem base empírica, necessária e suficiente,
estabelece um percentual aleatório de participação, que, hoje, se pode mostrar excelente, amanhã, como o futuro é fechado a qualquer profecia,
como dizia, pode mostrar-se demasiado ou insuficiente. Portanto, era preciso haver um critério
mais rápido, mais flexível, deferindo isto para le-
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gislação integrativa, talvez a lei complementar no
sentido estrito. Por quê? Porque com isso se daria
uma flexibilidade necessária à preservação do sistema ao enfrentar-se as dificuldades emergentes
da convivência federativa na sua evolução histórica. Nisto é que é necessário se pensar. E, por
outro lado, pensar também numa forma de deixar
claro o que já me parece implícito, pois nunca
extraímos do sistema todas as suas virtualidades:
é que esses percentuais, pelo menos num ponto,
ainda têm uma dose de flexibilidade. Eles vinculam constitucionalmente apenas o poder que o
encarregado de arrecadar o imposto, por hipótese, a Gruão, tem, àquele mínimo de devolução
dessa Receita. Não há alteração dele para mais.
Se a UnIão quiser fazer, por instrumento legal
pode Não é necessáno uma reforma constitucional para alterar um percentual desses, segundo
eu penso. Não é o que vem ocorrendo, na prática,
porque toda a vez que se quer mexer nISSO tem
ementar, não há lei federal, mas é uma reforma
constitucional. Éé por isso que eu digo e insisto:
a aspiração de preservação da vigência da Constituição por um período mais longo que justifique
todo esse esforço de reconstrução normativa nacional tem de transitar por uma sabedoria política
no sentido de que a instituição do sistema tenha
alguma flexibilidade, de forma que, se tentarmos
resolver tudo agora, as nossas decisões não se
tornam extremamente vulneráveis com a evolução histórica do SIstema.

o SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) a palavra o Prof. Edvaldo Brito

Com

o SR. EDVALDO BRITO - Nobre Deputado
Eymael, em primeiro lugar, fico muito satisfeíto
por termos a mesma idéia sobre algo de fundamental. Transmitiria a V.Ex' o pedido que fizgenericamente, de modo específico. Ficaria muito
honrado de poder repetir permanentemente que
encontrei em toda a Subcomissão, mas especificamente em V. Ex', espaço para incorporar as
minhas idéias e realizar-me como se estivesse
sentado nesta Subcormssão, que certamente seria na que atuaria se tivesse sido eleito Constituinte.
Vou sumariar bem rapidamente para V. Ex' a
idéia, dentro dos três minutos que me foram concedidos Lembraria apenas que uma das grandes
fontes do Direito Positivo é, sem dúvida alguma,
os fatores ideais, os fatores reais - e eu caso
os dois para lembrar que o jurista, o doutnnador
é alguém que apreende da realidade esses aspectos e os transforma em idéias que fornece ao
juiz, quando julga, ao legislador, quando faz a
norma, e até ficamos em dúvida se a escola do
chamado egologismo existencial tem razão ao
dizer que o juiz não faz a norma, ao dizer que
só quem a faz é o fato
Tomando por aí, estamos diante de um problema. A Constíturção de 67, e a de 46, com a Emenda 18, absorveram a tendência doutrinária da chamada glorifIcação do fato gerador, e V.Ex' percebe que. de lá até aqui, realmente o sujeito ativo
- e eu não me refiro ao Estado, refiro-me à
entidade política que recebeu a competência recebeu o poder de tributar, inserido na competência, recebeu as limitações a esse poder tributário, vale dizer, o exercício da competência dentro
desses aspectos constitucionais - só foi ele, a
Constituição só se preocupou com ele. Dirá V

Ex': deixe de ser injusto Lá atrás, no art. 153,
§ 29, diversamente do que pensaram alguns doutrinadores, em vez de ser uma mera repetição
do princípio da legalidade, ou em vez de ser uma
fixação do princípio da anterioridade, da substituição da anualidade, ali está realmente uma norma que estabelece o direito subjetivo público. Ao
meu modo de ver, não há repetição alguma. O
que está no art. 19. inc. 1', é uma norma de
outorga de competência com o exercício dessa
competência limitado àqueles princípios que estão ali e lá atrás um direito subjetivo público.
Por que eu busquei o art. 153? Para lembrar
a V.Ex' que também se coloca no campo jurídico,
por conhecimento extremamente credor dos nossos aplausos. que sugira a sistematização desse
estatuto do contribuinte, uma vez que é uma aspiração de V. Ex' e nossa, colocando destacadamente no sistema tributário, e elenque nesse estatuto do contribuinte todos esses direitos subjetivos
públicos para evitar essa discussão bizantina _
digo bizantina, porque ela é desnecessária, uma
vez que me parece que são duas coisas diferentes
- de encontrar, no art. 153, § 29, alguma coisa.
E eu me recordo ainda do célebre romance de
Róbínson Crusoé - é uma Ilha na qual vamos
estabelecer as regras do jogo. Sexta-feira terá de
se submeter às regras do seu antecessor, na ilha,
o náufrago que chegou pnrneiro O Constituinte
procede da mesma forma. Ele parte da realidade
da ilha, mas para fixar pontos que interessem
à convivência entre os dois entes, o que chegou
~ntes e sexta-feira. Assim, sínopticamente, que
e que propomos para esses direitos subjetivos
públicos, até se puderem ser elencados com esse
nome, que a doutrina o consagra? A capacidade
contributiva.
V. Ex' sabe que os juristas têm se colocado
contra o princípio, da capacidade contributiva, alegando que ele é pré-jurídico, que ele é metajurídica? Desculpem os meus Colegas, mas acho
que ele é profundamente jurídico. Ele existe na
Constituição italiana, e este livro que escrevi, em
1982, "Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado
no Domínio Econômico" é um repositório das
minhas idéias sobre o assunto, onde defendo tenazmente o princípio da capacidade contributiva
E fiquei muito alegre, quando li a obra do nosso
Colega Aires Fernandino Barreto sobre "Alíquota
e Base de Cálculo" em que ele defende também
de modo muito destacado a capacidade contributiva V.Ex', por favor, lembre-se desse principio
e está aí à disposição toda uma doutrina ainda
favorável e ele. Apenas disse que gostaria que
ele fosse colocado de forma distinta na tributação
direta e na tributação indireta, e esta toma-se mais
difícil, pelo critério da seletividade das alíqaotas
ou das bases de cálculos dos impostos que tenham este aspecto de tributação direta. A proibição do confisco de bens, V. Ex" se recorda que
essa Constituição estabelecia. Acho que ele só
fOI banido do texto constitucional por questões
autoritárias. Na realidade, ele pode existir para
qualquer outra situação, menos para o tnbuto.
E preciso lembrar que o tributo não se presta
a esse tipo de ação do Poder Público. De modo
que defendo que se coloque expressamente a
proibição do confisco de bens em função de questões tributárias. O Judiciário está aí mesmo para
aplicar sanções tributárias a quem porventura esteja incurso nessas infrações.
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A legalidade, eu me isentei de comentar, pela
exaustiva exposição do Prof. Souto Maior Borges,
apenas lembrei que ela deve ser absoluta e formal
no sentido de que se deve admitir somente a
leí - mas aí talvez em vez de termos da lei infraconstitucional, como é, hoje, o caso do art 97
do Código Tributário Nacional, se sedíe isto lá
na Constituição, de que todos os aspectos da
hipótese do fato gerador ou da hipótese da incidência tributária serão objeto de lei, Portanto, aí
está o que eu chamo de legalidade absoluta, e
de lei exclusivamente do Congresso Nacional. V.
Ex' se lembra que eu propugnei, aqui, o extermíruo - vamos chamar assim, não é muito técmca a expressão, mas é de propósito - do art
55, pelo menos em matéria tributária.
Recorda-se V. Ex' que fiz uma distinção entre
anualidade e anterioridade, para dizer que o principio da anualidade, qual seja, o de inserir no
orçamento todas as exigências tributárias, é um
respaldo no regime de um estado de direito, é
um respaldo ao planejamento tributário.
Despulpe V. Ex' Sr. Subsecretário da Receíta
Federal, distinto companheiro e amigo, a quem
admiro muito, mas estou com o Prof. Souto Maior
Borges. Na realidade, não há nada que justifique
que o Legislativo não tenha celeridade para resolver a problemática. Só concordo com V. Ex' no
aspecto do comércio exterior, porque aí não há
saída. Acho que nem mesmo o Congresso Nacional teria, mesmo que célere, condições de interferir nesses aspectos tão dinâmicos que poderiam
colocar em perigo a própria economia. Refiro-me
por exemplo, à proibição de um dumping, o que
não há possibilidade. Nem mesmo os quarenta
dias que se davam na aceleração do processamento dessas normas seriam capaz de resolver
com dinamismo.
Mas, quanto ao resto, não vejo, Constituinte
Eymael, como se admitir que se tivesse excluído
do texto constitucional o princípio da anualidade.
Ele é fundamental para o desenvolvimento nacional porque garante o planejamento tnbutárío de
todas as pessoas, inclusive do Estado. É que o
Estado está acostumado com o autoritarismo e V. Ex' sabe muito bem disso - e, acostumado
com esse autoritarismo, se esquece de que o planejamento tributário é também para um e para
outro lado.
A anterioridade, já fomos bastante explícito. A
imunidade eu deixei bastante à vontade para que
fosse estabelecidos valores dentro dos critérios
que conhecemos. E as exceções a esses direitos
subjetivos públicos fossem colocadas no texto
constitucional como de exclusiva competência do
Legislativo para instituir, e quando ele delegasse
cornpetêncra ao Executivo, ísso fosse em caso
concreto: comércio exterior, guerra externa, calamidade pública.
Por fim, V. Ex' lembrou aquí que a Emenda
Passos Pôrto contornou todas as conquistas que
o contribuinte obteve em áreas que eram necessárias. À guisa de corrigir defeitos em relação
a certos abusos de interpretação, destruiu todas
as conquistas que ali estavam. Eu disse, na sala
de aula, que não sei se faria justiça a esse eminente homem público e Senador por Sergipe colocar o seu nome numa emenda em que se encaixaram, como no célebre pacote de abril, determinados aspectos que o padrinho, nem do pacote,
nem de agora, propiciou.
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É preciso que haja uso do órgão do Judiciário
específico, e o Dr. GilbertoUlhoa Canto é o autor
de um projeto de processo tnbutário que incluía
tribunais especiais e demonstrava S. S' que isto
existe em todos os países do mundo. Remeto
a V.Ex" a análise desse trabalho, que foipublicado
pela Comissão de Reforma do Ministéno da Fazenda - e me esqueço qual o número da publicação, mas a BIblioteca do Congresso lhe fomecerá
uma das maiores obras sobre a matéria, porque
ele procura todo o Direito Comparado para demonstrar que também deveríamos ter tribunais
específicos sobre a maténa.
O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Com
a palavra o nobre Constituinte Osmundo Rebouças, Vice-Presidente da Corrussão do Sistema Tributário, Orçamento e FInanças.

O SR. CONSTITUINTE OSMUNDO REBOUÇAS- Procurarei ser muito breve, porque acho
que a platéia não está muito interessada em demorar mais aqui, hoje. Mas eu queria essencialmente fazer algumas observações sobre o trabalho do Dr.GuilhermeQuintanilha e, se S. 5' achasse conveniente, gostarIa que fizessem breves comentários sobre os meus comentários a respeito
do trabalho apresentado por ele.
É normal, quando recebemos aqui membros
do Poder Executivo,que eles procurem defender,
o máximo que puderem, o Poder Executivo. Não
quero dizer que seja propósito deliberado, mas
é o que tem acontecido normalmente. O trabalho
do Sr. Secretário da Receita Federal mantém muito o status quo do sistema tnbutário e mantém
uma série de princípios que queremos abolir nessa oportunidade histórica de uma nova Constituição
Em primeiro lugar, acho que o trabalho do Dr.
Quintanilha fere certos objetivos de organização
do Estado e dos poderes que esta Constituinte
está tentando elaborar. Basta citar o caso em que
ele propõe que continue o Poder Executivotendo
o poder de mudar alíquotas e bases de cálculos,
permite que a União conceda isenção de tributos
estaduais e municipais, mesmo que haja leiautorizando. Sr. Secretário, esta Constituinte,insistentemente, tem procurado propor que se extingam
essas facilidades, porque isto tem propiciado um
avanço do poder ditatorial do Poder Executivo
sobre o Legislativo e Judiciário, mas também da
Uniãosobre Estados e Municípios, numa situação
que queremos abolir.Temos aqui além desse objetivo de organização do Estado e dos Poderes,
também o objetivode maior equilíbrio federalista
no sentido de permitir que Estados e Municípios
tenham maior comando sobre recursos e decisões públicas de arrecadar e gastar. E na proposta
que recebemos, praticamente se consagra o status quo que nós queremos que mude. Mesmo
que não fixe percentuais - eu acho até que se
devia evitar percentuais na Constituição - mas
que se estabeleçam princípios de que os Estados
e Municípios devem avançar no poder decisório
da coisa pública. Objetivamos ainda a redação
das desigualdades regionais, e nesse sentido
achamos que o sistema tributário deve contribuir.
Sabemos que não vai resolvê-Ias mas deve colaborar no caminho de diminuir essas disparidades
terríveisque temos hoje entre reqrões ricas e po,bres. Então, é preciso que nesse sentido estabeleçam princípios,mesmo que não sejam percen-

tuais, mas princípios de que os Estados e os Municípios mais pobres devem aumentar a sua participação percentual no bolo tríbutárto do País.Então,
na proposta do Sr. Secretário, por exemplo, o
Fundo de Participação dos Estados não muda,
e nós sabemos que se trata de um instrumento
importante para reduzir essa desigualdade de recursos públicos por habitante. E poderíamos até"
dizerque o Orçamento púbhco poderia contnbuir \
para isso através de um maior equílíbrto nos gas- '\
tos Para se ter uma ídéra,- Orçamento federal
gasta apenas 12% de seus recursos na região I
Nordeste, somando todas as despesas da adrnímstração direta, Indireta, das estatais, daquela região, conforme a Fundação Getúlio Vargas apurou em trabalho encomendado pelo próprio Govemo federal. Então, o Orçamento federal não
faz uma distribuição razoável dos gastos O Nordeste tem 30% da população brasileira e recebe
apenas 12% dos gastos públicos federais. Então,
é preciso também apelar para o lado do sistema
tributário, que deve contnbuir nessa linha. E hoje
nós sabemos que a contribuição dele é muito
restrita, muito reduzida. Outro objetivo que nós
queremos alcançar aqui é o de fazer mais justiça
fiscalcom o nosso sistema tributário.Tributar ganho de capital com mais vigor, é introduzir na
Constituição a possibilidade de se estabelecer imposto sobre patrimônio líquido das pessoas físicas, ou seja, tributaresses nababos, essas fortunas
exageradas que hoje são verdadeiros emirados,
pessoas que não sabem o que possuem, nada
pagam da riqueza acumulada. Nos ganhos de
capital também temos muito a avançar. A própria
Secretaria da Receita Federal, somando os rendimentos não tributáveisdaquelas classes de renda
mais abastadas verifica um fato simplesmente
aberrante: que em média, somente 112 por cento
da renda é alcançada pelo tributo, conforme o
Secretário da Receita anterior, Dr. Francisco Dornelles, apresentou na Escola Superior de Guerra,
e os generais quase caíram para trás. Certas faixas
de renda em que só meio por cento é tributável.
Existem verdadeiras injustiças fiscais. Nós temos
de aproveitar a ocasião histórica da Constituição
e lutar para corrigir essas distorções, que são revoltantes.
Outra injustiça que se tem feito com fequência
é a correção monetária das tabelas de alíquotas
em percentuais abaixo da inflação, que leva que
a pessoa com a mesma renda real salte de contribuição no imposto de renda, tanto na fonte como
na declaração. Sem ter aumentado a renda real
a pessoa salta de alíquota, porque se corrige a
tabela abaixo da inflação. Essas são coisas que
nos últimos 20 anos têm sido freqüentemente
praticadas, causando revolta à população, principalmente aos assalariados que não têm defesa
contra a sonegação. Não é à-toa que nós vemos
a população assalariada se revoltar e se rebelar
contra o imposto de renda. Não adianta dizer que
eles estão errados, existe algum motivo para isso.
Quando nós vemos milhões de pessoas se revoltando contra o Governo,contra o "leão", é porque
eles têm alguma razão. Eu acho que nós temos
cometido tantas injustiças fiscais neste País que
temos de tratar diferentemente os salários dos
outros tipos de renda. Dar um tratamento bem
diferente, mais favorecido de alguma maneira O
princípio da anualidade que os ilustres Juristas
aqui têm defendido está claramente ferido na proposta que o Sr. Secretário da receita encaminhou,
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não tem sentido se criar uma lei que permita
que se tribute no dia seguinte um fato gerador.
Isso é um choque contra o contribuinte. É preciso
que haja um mímmo de prazo para se alcançar
o contnbuínte, Outro objetivo é o da eficiência
econômica que o sistema tributário deve ter. E
nesse ponto existe no sistema atual uma coisa
horrível, que são as alíquotas interestaduais diferentes, conforme o destino da mercadoria. Se a
mercadoria vai para lá, é uma alíquota, e se vai
para acolá, é outra. Isso é uma aberração que
fOI cnada há poucos anos no nosso sistema tributário, que era para ter sido eliminada há muito
tempo. Porque é algo que não se entende por
que uma mercadoria se vai para um Estado rico
paga 11% e se vai para um Estado pobre paga
outro tanto. A mercadoria em si não deve ser
tributada de modo diferente pelo destino. Isso é
um princípio que se está procurando introduzir
na Constituição, proibindo essas distinções conforme o destino e origem da mercadoria. E o
Sr. Secretário da Receita até propõe que se amplie
esse difencial, que passe a ser de 9% para os
Estados ricos e de 6% quando a mercadoria vai
para o Estado pobre. Então quero dizer que nós,
Constítumtes, estamos querendo acabar com essa distinção. Outro ponto que fere o objetivo da
eficiênciaeconômica é essa parafemália de subsídios que existem aí disseminados, não analisados.
De modo que hoje tudo no Brasil tem algum
tipo de favor fiscal e a confusão se generalizou.
Nós estamos lutando para que se crie um orçamento de gastos tributários anexo ao Orçamento
Fiscal da União para que o Govemo deixe bem
claro quanto ele quer gastar de favores,mas arreto e depois faça os favores fiscais, os subsídios,
os incentivos. Mas deixe tudo transparente, registrado e publicado, porque da maneira como é
feito hoje é impossível se saber.
Temos outro objetivo que aí tem muito a ver
com a Secretaria da Receita Federal, da qual eu
sou funcionário, com muita honra, a ela pertenço
há vinteanos, como o Mussa. Trata-se do objetivo
da eficácia da máquina arrecadadora. Acho até
interessante a proposta do Sr. Secretáno quando
propõe lá nos documentos que se use parte das
multas fiscais para aperfeiçoar os trabalhos de
fiscalização, de arrecadação e de aperfeiçoamento do aparelho fiscal. Acho importantíssimo, porque !;Ioje nós sabemos o terrível grau de sonegação neste País. Háalguns trabalhos feitos por pessoa da Receita Federal que estima a sonegação,
hoje, em mais de 50%, a nívelfederal. Só se paga
a metade, no máximo, dos impostos que a lei
manda pagar. Então, como disse, na semana passada, tivemos um encontro com o Sr. Ministro
Funaro, no Ministério da Fazenda, e até um colega
disse para ele: Sr. Ministro, o Senhor pode sair
agora, ir ali para a primeira estrada por onde passam caminhões de carga, peça a nota fiscal e
confira com a carga do caminhão que a probabilidade de o Sr. notar que o caminhão vem com
uma nota falsa, pagando talvezmenos da metade
do que a mercadoria devia pagar, é muito alta.
E se não carimbar na fronteira,aquela nota servirá
para várias viagens e o fisco fica lesado terrivelmente. A fiscalização hoje, praticamente, se reduziu a quase nada, o contribuinte faz o que quer.
A Receita Federal precisa se aparelhar com uma
máquina mais eficiente,utilizar-se da informática,
jogar mais fiscais na rua, estimular a fiscalização,
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remunerar adequadamente o fiscal federal, que
hoje, na maioria dos estados, ganha a metade
ou menos do que o estaduaL Ficam todos desestimulados, procurando outras atividades para não
passar fome ou necessidades. Isso é um fato que
nós presenciamos no dia-a-dia.

É preciso que se faça um trabalho para estimular a fiscalização, porque, se existe ou não um
fato real, o Fiscal Federal não tem o minimo estímulo para fiscalizar. Gostaria de saber se o Sr.
Secretário teria algum comentário a fazer neste
sentido Acho que nós devemos manter o diálogo
nos trabalhos da Constituinte, que vão se desenvolver, principalmente, até o fim do ano. Seria
bom que se mantivesse o trabalho. Acho que a
contribuição da Receita Federal é Importantíssima
no trabalho da Constituinte e até insisti para que
o Sr. Secretário fosse convidado a vir, porque,
evidentemente, existe muitos aspectos que nós,
às vezes, queremos propor na Constituição e o
aparelho fiscal mostra que, às vezes, é invioláveL
Então é preCISO ouvir a opinião da máquina que
lida no dia-a-dia com o Sistema fiscaL E, finalmente, a respeito das observações do Professor
Edvaldo Brito,eu queria dizer que admiro os seus
trabalhos, mas há um ponto que o Sr. tocou e
que se refere à compensação entre estados, na
parte de alíquotas de imposto interestadual. Essa
proposta de compensação em que o estado produtor vende e depois dá um jeito de passar esse
imposto para o comprador. Há cerca de uns dez
anos, o Sr. deve saber, o Senador Helvidio Nunes
fez um projeto propondo isso e, até hoje, os próprios Secretários da Fazenda, reunidos, acharam
que não funcionaria É impossível, porque erraria
um sistema de pagamentos entre estados. Vinte
e três estados, e cada um pagando a vinte e três
outros. A confusão poderia surgir, como problemas de administração desse recurso ou transferência dele. Um começaria a reclamar porque
o outro calculou errado, quer cobrar mas não
pode. O banco que arrecadou, às vezes, é o banco
do estado interessado que não passa os recursos
na época Então a confusão seria tão grande que
o pessoal achou que não devia criar isso. E a
nossa idéia aqui é propor que se crie uma alíquota
Interestadual positiva,cobre-se algum imposto na
ída da mercadoria, mas não tão alto. É preciso
remunerar-se o estado produtor, mas é preciso
deixar que o consumidor também tenha a sua
parte razoável. De sorte que, basicamente, era
isso que tinha a dizer ao Professor Edvaldo. E,
para não me alongar, quero cumprimentar os ilustres expositores, principalmente, os juristas Dr.
Edvaldo e Professor Souto Maior, pelas brilhantes
exposições, e queria dizer que na parte final, o
pessoal falou que a Constituição deve prever detalhes ou não detalhes, deve ser sintética ou analítica, deve propor alíquotas ou percentuais, ou não,
deixar só os princípios. Acho que quanto mais
perene melhor, evidentemente. Mas quero dizer
que aqui nós não podemos nos dar ao luxo de
ter uma Constituição sintética como a americana,
porque o nosso País é subdesenvolvido ainda,
as pressões politlco-econômicas sobre o Congresso são terrivelmente fortes e se a Constituição
não procurar comprometer logo, no texto Constitucional, certos princípios, amarrando alguns números até, nós podemos ter aqui emenda constitucional todo mês pelas pressões dos grupos sobre os Parlamentares. E fica a idéia de ser uma

Constituição intermediária, entre uma sintética e
uma analítica. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Como
nós teremos apenas um Constituinte ainda com
uma questão a colocar, e como esta questão é
dirigida, também, como todas as colocações do
Professor Osmundo Rebouças, ao Secretário da
Receita Federal, Dr. Guilherme Quintanilha, concedo a palavra ao Deputado Simão Sessirn, para
que ele faça essa última colocação, e o Sr. Secretário da Receita, em seguida, se manifeste sobre
as colocações de ambos os Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE sIMÃo SESSIM - Sr.
Presidente, realmente muita coisa que eu gostaria
de dizer, o colega Osmundo já disse. Mas eu gostaria também de acrescentar, digamos, a toda
crítica de hoje com relação à proposta da Secretaria da Receita Federal, que ela realmente tem
muito de conservadora, contrariando a todas as
outras propostas que já recebemos nesta Comissão, como é a proposta do IPEA, entre outras.
Nós entendemos que há um clamor nesta Comissão, principalmente vindo de baixo,lá dos Municípios, dos Estados, com relação à melhor justiça
fiscal.Esses princípios que quero que fiquem consagrados na nova Constituinte, são realmente inadiáveis.Mas a sua proposta, eu observei, tal como
observou o colega Osmundo, não tem sentido
algum de melhor distribuição A única alteração
que eu pude ver é o aumento da alíquota de
17 para 18% e, em conseqüência, uma distribuição do ICM da renda estadual dos Municípios
de 20 para 25%. Continua o FPMna mesma situação. E mais: essa a minha grande observação.
Gostaria de saber o seu ponto de vista. Porque,
quando esteve aqui o Dr. Fernando Resende, do
IPEA, nós procuramos provocar o debate lendo
aqui nesta tribuna a sua visão crítica da proposta
do IPEA. Eu tinha conhecimento, tinha a xerox
da sua palestra, feita no Rio de Janeiro, com relação ao IVA, mas verificoagora, esta a minha posição, que V. S' com relação à proposta concreta,
ficou a desejar naquilo que é clamor nacional.
Então eu gostaria, principalmente agora, de
aplaudir a proposta do Sr. Fernando Resende,
naquilo que é a melhor justiça fiscal e melhor
distribuição da renda nacional. Um ponto que
muito me impressionou na proposta do Grupo
do IPEAé com relação à eliminação do Fínsocíal,
salário educação, ou melhor, do Caixa2 da União,
Caixa esse que se transforma em um bolo cujas
transferências são aquelas negociadas. Então, o
que nós queríamos é que esse bolo todo fosse
formado tal qual está previsto na proposta do
IPEA E também tentar aqui, fazer uma análise
das inteligências da Secretaria da Receita Federal
com relação a duas propostas que emergem de
lá. O nosso Secretário adjunto, quando aqui esteve, no microfone, respondendo a uma pergunta,
disse que a visão da Receita era principalmente
para o pragmatismo. Concordo plenamente. Nós
não podemos dar um salto no escuro em matéria
de criação de impostos e depois quebrar a cara
e não termos como corrigir. Mas ele, talvez, não
sei se já conhece, se já leu, que a máquina propriamente dita da Receita Federal, não pensa assim.
Porque a proposta da Unafisco, cujos membros
são oriundos da Receita Federal, são fiscais de
tributos, é muito mais avançada, muito mais progressista no que concerne à melhor distribuição
da receita, à melhor justiça fiscal. Não sei se co-
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nhecem a proposta da Unafisco, mas ela tem
muito de semelhança, em prlncípío, com a proposta do Grupo do IPEA. Por isso, pergunto, mais
objetivamente a V. S', qual o seu pensamento
em relação a essa arrecadação que não é partilhada, não é distribuída e que fica com a União,
que é o bolo do Finsocial, do salário-educação,
enfim, de tantas outras coisas? Esse é o pensamento.
Queria, se possível, indagar ao Professor Souto
Maior Borges qual é o seu pensamento, ou se
j~ fez estudos sobre o problema do solo criado.
E uma preocupação que temos, que é o direito
de propriedade diferente do direito de construir.
Aquela demanda que existe no serviço público,
e o Municípiofica sem condições de cobrar aqueles que provocam a demanda. É a figura do solo
criado.
Para o nosso querido municipalista, o nosso
Edvaldo Brito,queria que me dissesse se é contra
ou a favor de que se acabe com o Imposto Sobre
Serviços e se o inclua como um imposto inserido
na cobrança do ICM.
O SR. PRESIDENTE (Mussa Demes) - Em
função de um acontecimento que está-se registrando agora no plenário do Congresso Nacional,
vou me permitir, antes de passar a palavra ao
Professor Quintanilha e aos nossos dois expositores, registrar o meu pensamento a respeito da
reunião de hoje. Depois o fará também o Relator
da comissão, Constituinte Fernando Coelho, uma
vez que se registra agora no plenário a votação
nominal, tendo início do norte para o sul. Em
razão desse fato, os trabalhos serão presididos,
até que o Sr. Fernando Coelho se manifeste, pelo
2°-Vice-Presidente, José Maria Eymael, até o final
da reunião, caso não tenhamos condições de voltar a tempo. Mas acredito que o Sr. José Maria
Eymael terá condições de votar, ainda uma vez
que essa votação demora, em média, uma hora.
Antes de tudo, queria parabenizar as brilhantes
exposições, tanto a do Professor Souto MaiorBorges, como a do Professor Edvaldo Brito, bem
como agradecer-lhes e também ao Secretário da
Receita Federal, Dr. Guilherme Quintanilha Ribeiro, que nos trouxe, além da sua palavra, uma
proposta de um novo sistema tributário, ou, quem
sabe, até de uma reforma nesse sistema. Mas
uma reforma que reputo corajosa, porque, como
ele próprio afirmou, o seu pensamento e o trabalho que veio da Receita Federal é de natureza
nitidamente conservadora. Mas têm chegado ao
Plenário da Comissão e da subcomissão muttas
outras propostas, quase todas elas, todavia, de
natureza profundamente revolucionaria, diria até
reacionária. Como entendo que a verdade está
sempre no meio, tenho certeza de que o trabalho
da Receita Federal, nesse particular, há de ser
bastante valioso e fará com que aqui em Plenário
tenhamos oportunidade de fazer profundas reflexões para ajuizar e sabermos o que é melhor,
realmente, ao final dos nossos trabalhos, que deverão se encerrar no dia 11.
Agredeço, como disse, a participação de todos
e, no final, acho-me, inclusive, no direito até de
parabenizar também a Mesa pela felicidade que
teve, prosseguindo com os debates, de trazer hoje
ao Plenário tão valiosas e expressivas contribuições, como as que acabei de me referir. Convido,
inclusive também para a nossa reunião de amanhã, a todos os presentes para ouvirem a expo-
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sição que será feita pelo Professor Hugo de Brito
Machado, que aqui está conosco e que prestigiou
esta reumão do inícioao fim, pessoa que conheço
muito bem, com quem conviviao longo dos últimos 20 anos no Estado do Ceará, Professor de
DireitoTributáno, JUIZ Federal e, sem dúvida, um
dos nomes mais brilhantes que o Brasil possui
na área do DireitoTributário. Muito obrigado.
O SR. RELATOR (Fernando Coelho) -As minhas palavras seriam para fazer justiça à disposição dos palestrantes que hoje se apresentaram
perante a nossa Subcomissão. Justiça ao Dr. Guilherme Quintanilha, que desde o pnmeíro momento que soube da instalação dessa Subcomissão - Subcomissão do Sistema Tributário, Participação e Distribuição da Receita - colocou-se
à disposição de seus membros, facilitandoo acesso aos dados que dispõe a Receita Federal sobre
os tributos, sobre a sistemática de arrecadação,
enfim, colocando todo o material humano, todas
as informações necessárias para que possamos,
efetivamente, realizaro melhor trabalho que espera de nós toda a Nação brasileira.
Também agradeceria as presenças dos Professores Souto Maior Borges e Edvaldo Brito que,
além de se colocarem à disposição para proferir
as palestras que aqui realizaram, colocaram-se
à disposição do Relator e da subcomissão, a fim
de ajudá-los, auxiliá-los na elaboração do anteprojeto que teremos de apresentar até o dia 11 de
maio.
Gostaria de encerrar minhas palavras, agradecendo a presença dos Srs. Expositores e fazendo
um pedido ao Professor Edvaldo Brito para que,
se possível,encaminhasse, à nossa Subcomissão,
por escrito, de que forma poderíamos, efetivamente, inserir no texto constitucional essa idéia
do estatuto do contribuinte, pelo menos do comando constitucional para que se pudesse depois, a nívelde legislação infraconstitucional, adotar essa idéia do estatuto do contribuinte. Ao Professor Souto Maior Borges também pediria que,
se possível, encaminhasse, por escrito, à nossa
Subcomissão de que forma, a nívelde texto constitucional, poderíamos ter um instrumental suficiente e necessário para que o Princípioda Legalidade tributária pudesse produzir a sua desejada
eficácia.
O SR. PRESIDENTE (José Maria Eymael) Nesta fase final dos trabalhos, é com satisfação
que passamos agora o uso da palavra ao Dr Guilherme Quintanilha de Almeida para responder
às proposições levantadas pelos ConstItuintesOsmundo Rebouças e Simão Sessim.
O SR. QUILHERME QUINTANILHA DE ALMEIDA - Muito obrigado aos nobres Constituintes
pela oportunidade de participar. Só queria dizer
uma coisa: quando a Constituição dos Estados
Unidos foi feita, o país era tão subdesenvolvido
quanto somos hoje. Naquele tempo se caçava
e matava índios, como fazemos hoje
Mas, na verdade, queria agradecer aos nobres
Constituintes Osmundo Rebouças e Simão Sessim pelo roteiro com que nos brindaram, com
o qual poderíamos escrever um livro. As colocações dos Constituintes Osmundo Rebouças e Simão Sessim foram tão ricas que teremos de escrever um livro para respondê-Ias. Diria apenas
que algumas afirmações feitas realmente não correspondem à maneira pela qual estamos vendo
a realidade. É possível que a estejamos vendo

de maneira equivocada, mas é possível também
que os nossos interlocutores estejam com a visão
equivocada. Pelo menos, pediria aos dois o direito
da dúvida.
Algumas citações feitas, como, por exemplo
a palestra do Dr Dornelles, na Escola Superior
de Guerra, precisamos julgar um pouco os dados
para sabermos a origem, se hoje ainda são assim.
Andei examinando alguns desses dados, o Dr.
José Serra inclusive nos assinalou. Por exemplo,
entre os rendimentos não-tributáveis,nobre Constituinte, tem as ações distribuídas pelas Sociedades Anônimas, fruto da Lei de Correção Monetária. Quer dizer,no meu julgamento, uma grande
parte desse rendimento - precisaríamos escolmar o número, pelo menos para termos uma
análise fria- é composto da correção monetária
de um ativo aplicado em empresas, porque a correção monetária da caderneta de poupança e de
outros ativos financeiros todo mundo acha que
não deve entrar na renda de ninguém. Acho que
precisaríamos julgar um pouco mais os dados
que se tem, porque, às vezes, numa primeira impressão poderá parecer uma coisa e num exame
mais detalhado aparentam outra. Também, por
exemplo, sobre a distribuição de renda, colocou
o Constituinte Simão Sessim.
Gostaria que a Receita fosse realmente provocada com perguntas, com questionamentos. Estamos trabalhando com os dados completamente
à disposição dos senhores. Hoje, ainda, nobre
Constituinte, concluímos um quadro e vamos reconferi-lo,inclusive porque, quem sabe, pode estar equivocado Mas diz o segumte: "Repartição
dos Recursos efetivamente disponíveis". O que
fizemos? Pegamos o total da arrecadação tributária do País, o total da arrecadação Federal, Estadual e Municipal. Da arrecadação Federal retiramos o que é repassado a Estados e Municípios,
retiramos também aquela devolução necessária
que fazemos ao contribuinte, e o quadro é o seguinte: 1985 - A União ficou com 41,8% dos
recursos; os Estados com 39,4%, os Municiplos
com 18,7%. 1986 - A União ficou com 36,8%,
dos recursos, os Estados com 41,5% e os Municípios com 21,7%.
Então, é possível que a visão que estamos tendo
da realidade não seja a correta, vamos discuti-Ia,
vamos aprofundá-la. Pedina aos dois interlocutores pelo menos o direito da dúvida e, quem
sabe, os dados que vêm sendo repetidos e utilizados não correspondam exatamente ao desenho
da realidade nacional. A nossa proposta é conservadora porque nós arrecadamos. Na verdade,
acho que os recursos da União devem ser discutidos para sabermos onde estão sendo empregados. Mas bem ou mal, certo ou errado, tributo
ou empréstimo compulsório, constitucional ou inconstitucional, não importa, a comunidade brasileira precisa de determinados recursos para os
planos que deseja. Que discutamos os planos
que queremos, tudo bem; que discutamos como
vamos obter os recursos, tudo bem, mas não
consigo imagmar um desenho da realidade que
faça ablação de determmados recursos e não faça
ablação da aplicação desses recursos. Certamente geraríamos a errussão, que gera a inflação, o mais injusto de todos os tributos, porque recai,
prmcipalmente, sobre o mais pobre. A inflação
gera, de imediato, o aumento do arroz, feijão,ovo,
batata, que é aquilo que todos nós comemos de
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maneira igual, quer o varredor desta sala, quer
qualquer um de nós.
Tantas são as colocações feitas que fico assim
até... Mas, por exemplo, há um outro caso que
gostaria de citar aos senhores. Um dos empresários que foi me procurar, diretor da Associação
Comercial de São Paulo - tenho fraternos amigos, sou empresário há 30 anos em São Paulo,
conheço a tigrada toda de lá - veio me visitar,
cannhosarnente, fraternalmente... "Qumtamlha,
não pode, está errado, correção monetária ..... etc
Contou-me toda a sua história. Lá pelas tantas
ele disse: "Você imagine o seguinte, você deu
aquela correção monetária para os ativos nos fizemos, calculamos o nosso imposto. Aí, logo nos
primeiros dias de janeiro comprei um título com
correção monetária pré-fixada, com vencimento
para o dia 30 de março, para pagar o Imposto
de Renda, e agora você vem com isso"
Quer dizer, ele havia ganho duas vezes. Ele
diminuiu o imposto com a correção monetária
no ativo, comprou o ativo com dinheiro bom,
um título com correção monetária pré-fixada, e
achava que.... Evidentemente que como era um
empresário a discussão acabou logo, porque ele
é um sujeito direito, correto. Então, evidentemente, ele não contrapunha o seu interesse mdtvídual,
como empresário, ao interesse da grande coletIvidade. Quer dizer, a empresa que entra na justiça,
o advogado que a defende eu respeito, pOIS está
aí para isso mesmo. O Juiz deve dar mesmo a
liminar.Achamos que vamos ganhar nos tribunais
superiores Achamos que vamos ganhar até,
quem sabe, em algumas das varas da Primeira
Instância, quiçá. Estamos convencidos daquilo
que fizemos Estou contando o caso do contribumte que comprou o título pré-fixado para mostrar que ele confessou que pagaria com dinheiro
deteriorado.
Todas as anotações feitas aqui fui escrevendo.
Por exemplo, sou insuspeito para dizer alguma
coisa sobre as mudanças das alíquotas. Nobre
Constituinte, não concordo. Acho que deveria poder se mudar as alíquotas. Por ocasião do aquecimento do consumo, aquele excesso de consumo
que havia durante o ano passado, havia economistas, os mais ilustres, propondo que aumentássemos o Imposto de Renda retido na fonte Acreditavam que o aumento do Imposto de Renda retido
na fonte geraria o desaquecimento da demanda.
Outros optaram pelo compulsório e fizemos o
compulsório Eu defendia, nobre Constttumte,
que se aumentasse o IPI. Com isso desaqueceríamos a demanda, não criaríamos nenhum sistema de devolução depois, e o IPI, por ser um imposto seletivo sobre coisas dispensáveis, o cidadão escolhe se quer comprar ou não. Deixa de
fumar, não compra automóvel, troca mais tarde,
enfim, coisas assim.
Os nobres Constitumtes foram tão ricos em
colocações, que fico com vontade de dizer o seguinte: imaginamos que a Constituição deveria
ser muito enxuta. Todas essa discussão que os
senhores colocam, que nos parece legítima,talvez
devesse ficar numa lei complementar, ou numa
lei normal e não em nossa Constituição, justamente para que pudesse sempre ser discutida,
sempre reformulada, fosse se adaptando à sociedade. Esse clamor popular que o senhor citou
pudesse ser atendido numa discussão.
São tantos os itens que, realmente, não vou
me alongar e pediria que a Casa repetisse o con-
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vite para a Receita, para que pudéssemos novamente debater e que colocassem as perguntas,
porque estamos lá para ajudar O Brasil que o
senhor quer construir é o mesmo que nós queremos.
O SR. CONSTITUINTE (Intervenção fora do
mincrofone. Inaudível.)
O SR. GUILHERME QUINTANNILHA DE ALMEIDA - Nobre Constituinte, não teria uma opinião final constituída a respeito. Diria o seguinte:
esses impostos todos foram sendo criados, agregados, essas taxas foram sendo acrescentadas
por necessidades que o Executivo entendeu necessárias. Se nós, como comunidade, e a Casa
Legislativa não participou da formulação da despesa, possivelmente ela se sente roubada em metade, pelo menos das decisões. Ela assiste a despesa ser elaborada sem a sua participação e assiste o Executivo criando impostos e aumentando
alíquotas também sem a sua participação. Compreendo certa frustração da Casa Legislativa. Mas
os impostos foram criados por serem necessános.
Acho que o estabelecimento na Constituição da
repartição de renda é um equívoco muito grave.
Essas coisas são mutáveis, a meu ver essencralmente mutáveis. Fixá-Ias na Constituição levará
a reformas constitucionais sucessivas.
O SR. PRESIDENTE (José Maria Eymael) Dando prosseguimento aos trabalhos, e agora como resposta ao Constituinte Simão Sessim, passamos a palavra, inicalmente, ao Professor Souto
Maior Borges.
O SR. SOUTO MAIOR BORGES - A minha
intervenção será, nesse caso, extremamente curta
e simples. Tenho conhecimento, realmente, de
alguns estudos relativos à tributação de solo criado, procedidos prindpalmente em São Paulo. ~s
minhas intervenções aqui foram feitas da maneira
aberta à refutação e, sobretudo, meditadas. A respeito dos pronunciamentos, que fiz tenho a re.sponsabilidade pessoal da convicção. Com relaçao
aos problemas do solo criado, sequer me detive
na análise das suas implicações mais amplas. E,
por uma questão de coerência pessoal, quero me
omitir de propor qualquer coisa aqui ou fazer um
pronunciamento a respeito de opiniões pessoais,
comprometida com a superficialidade, o que realmente não interessa nem a mim, nem, muito menos, aos ilustres Constituintes.
O SR. PRESIDENTE (José Maria Eymael) Passamos agora a palavra ao Professor Edvaldo
Brito.
O SR. EDVALDO BRITO - Deputado, V. Ex'
me agrada nesse aspecto munícipalísta, Os que
fomos sofredores, sabemos como a coisa se desenrola, especialmente em Nazaré das Palmeiras,
por hipótese, Dr. Quintanilha"ou "Caixa Preqo",
que fica bem pertinho, ou em Agua Quente, Agua
Fria, Tabocas do Brejo Velho e tantas outras que
só o nome já dá para fazer uma poesia daquelas
de lamento. Ao participar da outra comissão, da
Seplan, tinha feito uma proposta, a única que
fIZ por escrito, da chamada tributação dos serviços
puros pelo Município. Naquele momento estava
contrário à lista de serviços, que consumia muita
tinta no papel, e opiniões respeitáveis como a
do mestre Souto Maior Borges, quanto se a lista
era exaustiva ou simplesmente exemplificativa.
Daí para cá tenho mantida a opinião de que não
deve haver lista alguma, mas tenho ouvido sem-

pre o eminente jurista, que na quarta-feira passada
expôs o seu pensamento aqui, que é o Dr Alcides
Jorge Costa, um dos arquitetos do 406. Na segunda-feira, de São Paulo, por telefone, ele reiterava
a sua posição de manutenção da lista e eu insistia,
como ex-prefeito era contrário à lista. Ele me perguntava em 1985 e agora o que é serviço puro.
Na verdade há certa dificuldade em definir o que
é serviço puro. O dentista, quando trabalha, aplica
determinados bens - não são mercadorias, mas
são bens; o advogado, quando trabalha, também
aplica papel, máquina, a fita. Creio que o conceito
de serviço puro é fácil de se construir. Dai a proposta, hoje, dentre os fatos tributáveis, desse item
2.2 que V.Ex"está vendo. Nele falamos da circulação da riqueza e distinguimos essa circulação em
dois tipos: a chamada operação mercantil, onde
haveria a primazia da transação em si em relação
à troca das COIsas, com obtenção de lucro por
quem fizesse essa troca com habitualidade, o conceito normal de mercadoria, e a circulação da
riqueza no que toca a serviços, essa prestação
de serviços seria alcançada quando houvesse a
preponderância natural, todos sabem identificar.
Hoje mesmo a lista do quadro dos CCC,faz distinção entre IPI, quando, por exemplo, fala em beneficiamento e em ISS, quando fala em beneficiamentos. No caso da construção civilela entendeu
que o material empregado na obra não é mercadoria, é material, fez a distinção muito inteligente
entre material e mercadoria. Mas digo a V. Ex'
que a minha opinião é a de que se deve tributar
esta circulação da riqueza via serviços. Esses serviços puros independeriam de lista, exatamente
porque o que é bom para "Caixa Prego", para
Tabocas do Brejo Velho.
Sr. Secretário, vou citar a minha terra natal,
Muritiba, que é o maior Município do mundo. O
que é bom para Muritiba pode não ser bom para
a rua Augusta, em São Paulo. Então, eu não sei
o que é taxidermista, como diria o cancioneiro
popular, se é homem ou se é mulher. Então, está
na hsta. Se V.Exvperquntar no MunicípIO de Tabocas do Brejo Velho o que é taxidermista, o sujeito
não sabe o que é. Mas, no entanto, está na lista.
E, no entanto, caçar o mesmo animal sem empalhar, para poder comer, etc, é um serviço que
podia ser alcançado, mas não é, porque há uma
lista. É a minha opinião sobre isso.

O SR. EDVALDO BRITO- Estou quase novamente tentando a eleição para Deputado Constituinte, para ficar do lado de V. Ex", ou do lado
eminente Deputado Fernando Coelho.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. EDVALDO BRITO- MUltO obrigado.
O SR PRESIDENTE (José Maria Eymael) Vencidos os termos finais desta reunião, antes
de encerrá-la, gostaríamos de convocar a próxima
reunião dessa Subcomissão para amanhã, às
17:00 horas, no plenário da Subcomissão de Tributos, quando teremos como expositores Dr. Hugo de Brito Machado, Prof. de Direito Tributário
da Universidade Federal do Ceará e Prof. Orlando
Calheman, Prof. de Economia da Universidade
Federal do Espínto Santo. Estamos certos de que
as exposições desses professores serão imp~r
tantes contribuições ao trabalho desta Subcomíssão. Ao encerrar os trabalhos, desejamos, novamente, registrar os nossos agradecimentos aos
palestrantes, aos conferencistas que nos honraram com as suas presenças e com as luzes das
suas mteligências e capacidades profissionais.
Gostaríamos de registrar ao Sr. Secretário da Receita Federal, Dr Guilherme Quintanilha de Almeida, que não passou desapercebido a esta subcomissão o ingente trabalho e dedicação que levou o Sr. Secretário a fornecer a essa subcomissão mapas e quadros, que serão da maior
relevância para os nossos trabalhos, colocando,
à disposição dessa Subcomissão informações e
detalhamentos de que realmente estávamos ressentindo. Portanto, Sr. Secretário, foi uma importantíssima contribuição todos os quadros que
acompanham esse pronunciamento.
Ao lado de novamente agradecer a presença
dos Srs. conferencistas, como também agradecer
a presença dos Srs. Constituintes, desejamos dar
uma última palavra àqueles brasileiros que não
sendo Constituintes ficaram nesta sala até a esta
hora dos trabalhos. Gostaríamos de dizer que todos os Srs. brasileiros não-Constituintes, enobrecem esta sala trazem, com a sua presença, com
o se~ esforço, efetivamente, uma inspiração, um
ânimo aos Constituintes, para que cada um de
nós empregue o melhor dos seus esforços para
dotar a nossa Pátria da melhor Constituição que
nos foi possível fazer.
Estão encerrados os trabalhos.

(Intervenção fora do microfone. Ineudivel.)

O SR. EDVALDO BRITO- Não, a minha proposta é que as operações mercantis sejam tributadas, suponho que pelos Estados, ainda cabe ISSO,
e a prestação de serviço seria tributada pelo Município, considerando as peculiaridades de cada
qual. A vocação econômica de um Município é
diversa da outra. Nesse ponto eu concordo com
o Secretário da Receita Federal, Sr. Quintanilha,
de que o que é bom para a rua Augusta, para
a Vieira Souto, não é para a CaIXa Prego. Então,
em não sendo, é preferível que ele tribute serviços,
o que é muito mais local, mas serviços puros,
e que o conceito de serviços puros se fixe em
cima desta preponderância da mão-de-obra sobre eventuais bens que se emprega nesta prestação de serviços e sem qualquer lista. De modo
que V. Ex' vê que a minha opimão é contrária
à opinião de de manhã. Não há nenhuma inserção
do ISS no ICM...
(Intervenção fora do microfone.lnaudível.)

COMISSÃO DA ORDEM SO-

CIAL
ATADA 3" REUNIÃO, REALIZADA
EM 26 DE MAIO DE 1987,
ÀS 9:00 HORAS, NA SAU\ DE
REUNIÕES DA COMISSÃO,
AU\ SENADOR ALEXANDRE COSTA
DO SENADO FEDERAL
Às nove horas do dia vinte e seis de maio de
mil novecentos e oitenta e sete, na Sala de Constituição e Justiça no Senado Federal, deu-se início
à reunião da Comissão da Ordem Social, sob
a Presidência do Constituinte Edme Tavares, com
a presença dos seguintes Constituintes: HélioCosta, Almir Gabriel, Raimundo Rezende, Edmilson
Valentim, Nelson Seixas, Eduardo Jorge, IvoLech,
Ruy Nedel, Carlos Mosconi, Juarez Antunes, Au-

I

Junho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

gusto Carvalho,Renan Calheiros,Jacy Scanagata,
Stélio Dias, Adylson Motta, Geraldo Campos, Ronan Tito e Júlio CostamIlan. Embora não havendo
número regimental, o Sr. Presidente abriu os trabalhos a títulode uma conversa informal.Aseguir,
o Presidente teceu comentários sobre a solenidade de instalação da Comissão, agradecendo
a participação dos Parlamentares, e em especial
ao bom trabalho executado pela Secretaria da
Comissão Em seguida o Sr. Presidente concedeu
a palavra aos Senhores Constituintes Raimundo
Rezende, CarlosMosconi,Eduardo Jorge, RuyNedei, Edmílson Valentim, Juarez Antunes, Stélio
Dias e Ronan Tito, quando os Senhores Constituintes apresentaram e encaminharam emendas
e sugestões ao Regimento Interno da Comissão
e ao Calendário Encerrados os debates, o Senhor
Presidente convida a todos os presentes para a
próxima reunião a realizar-se nesta quarta-feira,
dia 27, às 9:00 horas, para dar contmuídade à
discussão e votação do calendáno e das normas
de funcionamento desta Comissão. Nada mais
havendo a tratar, encerra-se a reunião, às 11:15
horas, cujo teor será publicado, na íntegra, no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
E, para constar, eu, Luiz Claudio de Bnto, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte Edme Tavares.
mEXO A ATA DA TERCEIRA REilNIÃO
DA COMISSÃODA ORDEM SOCIAL, REAL!ZWA EM 26-5-87, As 9:00 HORAS. ÍNTEGRADO APANHAMENTO TAQilIGRÁFlCO,
ARTIGO 48
CONFORME DETERMINA
DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONST[filINTE.

o

Reunião em 26 de maio de 1987,
às 10:30 horas

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Não
havendo número regimental para a abertura e
apreciação de matérias, consulto ao Plenário sobre a possíbrlldade de realizarmos uma reunião
informalpara ouvirsugestões e convido os nobres
membros desta Comissão para uma reunião
amanhã, a fim de votarmos a matéria, ou seja,
em caráter informal, vamos discutir as matérias
de hoje, deixando a votação para amanhã.
Tem a palavra o nobre Constituinte Raimundo
Rezende

o SR CONSTITUINTE RAIMUNDO REZENDE
- Na minha maneira de pensar, devemos fazer
a reunião informal como V. Ex" sugere e marcar
uma reunião para amanhã de manhã, quando
oficralmente tomaremos as medidas pertinentes
ao Regimento. É a proposta que faço.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Eduardo Jorge.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE _
Acho que deveríamos examinar a possibilidade
de alcançarmos o quorum ainda hoje. É um fato
que tem acontecido nas Subcomissões, onde as
reuniões começam com poucos presentes e, em
determinado momento, alcançam o quorum. Se
os Srs. Constituintes que estão presentes tiverem
paciência, poderíamos esperar até mais tarde e,
havendo quorum, votaremos ainda hoje de ma-

- phã.

O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Creio
que poderemos discutir informalmente, enquanto
aguardamos a presença dos demais Srs. Constituintes para a decisão da matéria.
Tem a palavra o nobre Constituinte Ruy Nedel.
O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Lembro-me de que agora estamos reunidos numa
Comissão que se comp-õe de 63 membros. Não
é uma Subcomissão. E muito clara a ausência
de quorum que parece difícil ser conseguido ainda hoje.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Esclareço aos Srs. Constituintes que esta Presidência
solicitou ao Serviço de Som do Senado e da Câmara, a comunicação e a lembrança desta reunião. No momento, há 14 Srs. Constituintes presentes e precisamos de mais 33.
Indago dos Srs Constituintes se aceitam discutir informalmente essas matérias. Caso contrário
transferimos esta reunião para amanhã, às 9 horas, e passaremos a intensificar o convite aos Gabmetes dos Srs. Constituintes membros desta Comissão, durante todo o dia de hoje, para que amanhã haja número. E haveria também a oportunidade para a apresentação de emendas.
Coloco ao Plenário a decisão dessas proposições. (Pausa.)
Tem a palavra o nobre Constituinte Edmílson
Valentim.
O SR CONSTITUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Sr. Presidente, devido à falta de tempo útíl
para serem debatidas as questões e visto que
o Regimento tem necessidade urgente de ser
aprovado e colocado em prática, a proposta que
V. Ex' apresentou de se discutir informalmente
a matéria da pauta de hoje, que é o Regimento,
contribuirá para vencermos algumas etapas, de
modo a concluir, de maneira rápida e objetiva
essa questão, e passarmos para os debates das
matérias constitucionais. Acreditoque temos condições de fazer um debate informal, apresentar
algumas emendas, algumas colocações com relação ao Regimento. Se isso acontecer, amanhã,
aprovaremos oficialmente o Regimento.
Apoio a proposta que V. Ex" apresentou.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Se
não houver objeção, considero aprovada a proposta. (Pausa.)
Aprovada.
Devo esclarecer aos Srs. Constituintes que a
idéia em preparar e redtqrr um Regimento Intemo
da nossa Comissão da Ordem Social foi no sentido de facilitara execução dos nossos trabalhos,
porque o próprio Regimento da Assembléia Nacional Constituinte estabelece, inclusive, casos
omissos que poderiam ser resolvidos, através do
Regimento da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Considerei importante termos o
nosso própio Regimento, respeitando o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte,
como Lei Maior, e nos casos omissos, estabeleceremos essas dúvidas, para que possamos ter
um trabalho mais tranquilo nas questões de ordem que forem levantadas nesta Comissão.
Está em discussão o Regimento Interno desta
Comissão. Antes, porém, devo ressaltar que fOI
muito importante a nossa abertura de ontem, o
que vem demonstrar, no testemunho dos segmentos representativos da sociedade, a Importância do trabalho realizado pelas Subcomissões,
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principalmente pela competência dos Srs. Presidentes e Srs. Relatores. Considerei fundamental
a participação da sociedade. Quero, nesta oporturudade, realçar o trabalho que foi e vem sendo
desenvolvido pelos que fazem a nossa assessona,
aqui, no Senado Federal, comandados pelo Dr.
Luiz Cláudio, que vem exercitando um excelente
trabalho de assessoria, que promoveu, sem dúvida, o êxito da nossa Comissão Espero que esses
trabalhos continuem e contamos com todos eles
que têm a nossa confiança. (Pausa.)
Está em discussão o Regimento. Cada Constituinte dispõe de 10 minutos
Tem a palavra G nobre Constituinte Eduardo
Jorge.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, julgo uma imciativa importante, por
parte da Presidência, a feitura desse Regimento,
complementando o Regimento Interno da Constituinte, porque vai permitir avançar e agilizar as
discussões em determmados momentos. É uma
constatação que estou fazendo em função dos
trabalhos nas Subcomissões, onde muitas vezes
perdemos tempo em questão regimental discutindo cada ponto que surgia no processo da discussão.
Essas discussões são importantes e devem ser
resolvidas logo no início desta Comissão.
Apresentei algumas emendas à Mesa com sugestões básicas - a primeira é adaptar o quorum
para pedir questão de ordem, requerimento de
destaque e outras instituições desse tipo, ao quorum do Regimento Interno da Constituinte. Na
proposta do nobre Presidente esses pedidos são
requisitados em um quorum heterogêneo; às vezes é um texto, às vezes são dez; às vezes são
vinte Constituintes que têm que assinar o requerimento para uma questão de ordem. Então, estou
basicamente propondo nos artigos 3°, inciso IX,
art. 11, inciso N, art. 12, mciso I, art. 15, letras
a e d, que o quorum necessário para solicitar
requerimento de destaque, questões de ordem
e outros recursos que sejam compatíveis com
o quorum do Regimento Interno da Constituinte.
Na Constituinte, o quorum mínimo é de 35 Srs.
Constituintes em cima de um universo de 559.
Adaptando para o nosso universo, aqui somos
63 Constituintes, o quorum previsto deverá ser
de 4 Srs Constituintes, em cima dos 63.
Então, a proposta seria esta: a questão de ordem, requerimento de destaque, pedidos de recursos, com isto, sigamos a proporção que está
sendo estabelecida pelo Regimento Interno da
Constituinte.
Esta é a primeira sugestão que estou levantando ao Regimento preparado pelo Sr. Presidente. A segunda diz respeito ao artigo 16, quando
prevê que encerrada a discussão, será dada a
palavra ao Relator por 20 minutos. Proponho
que este § 1o seja modificado no sentido de dar
a palavra ao nobre Relator por 5 minutos para
o seu encaminhamento e, se houver necessidade,
mais o encaminhamento de um a favor e outro
contra no plenário porque aí ficariamelhor dividindo o tempo.
A terceira sugestão é relativa ao § 5° do art.
16. Se o parecer do nobre Relator não for acolhido, o Presidente designará um integrante da Comissão para redigir um novo parecer. Acredito
que esta questão já foibastante discutida nas SUbcomissões. Lá o Relator redigiria um novo pa- j
recer.
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A quarta sugestão, que, no meu entender, irá
facilitar o nosso trabalho, é em relação ao § 2°.
Diz o § 2° do art. 16:
"O parecer, com o substitutivo do Relator,
terá preferência para votação, e se aprovado
prejudicará o anteprojeto original e as emendas, ressalvado os destaques concedidos."
A minha preocupação é que as Subcomissões
preparam um relatório, que foi votado e aprovado.
Esses relatórios das Subcomissões devem ser
fontes de destaques a qualquer momento, em
todas as fases que vamos passar. Vamos passar
por várias fases para se poder fazer o pedido de
destaque. A minha sugestão é que se acrescentasse a esse parágrafo que em todas as fases
poderão ser feitos destaques, a partir dos textos
origínars das Subcomissões, porque aí, a qualquer
momento, poderíamos pinçar uma parte do relatório apresentado pelo nobre Constituinte Carlos
Mosconi e apresentar destaque aos novos relatórios preparados pelo Constituinte Almir Gabriel,
o mesmo valendo para a Subcomissão do Direito
dos Trabalhadores e Servidores Públicos, e o mesmo valendo para a Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minarias. Isto nos poupará de apresentarmos emendas
em cima dos Relatórios que vêm das Subcomissões, a todo momento, porque não sabemos se
aquelas propostas vão ser inteiramente contempladas nas novas propostas do nosso Relator, nesta Comissão da Ordem Social.
São estas as sugestões. Primeira, a questão do
quorum; segunda, a do tempo do nobre Relator;
terceira, a de considerarmos os relatórios que vêm
das Subcomissões, como passivo de serem des,tacados a qualquer momento nas fases de votação; e quarto a sugestão de que deve ser mantido
o Relator - não acredito que isto vá acontecer
- mesmo que o seu parecer seja derrubado na
íntegra.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) nua em discussão a matéria.

Conti-

O SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONISr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Carlos Mosconi para discutir.
O SR. CONsmUINTE CARLOS MOSCONISr. Presidente, gostaria de fazer algumas considerações a respeito das colocações do nobre Constituinte Eduardo Jorge. Concordo com as mesmas,
exceto no que diz respeito ao tempo do nobre
Relator Como os assuntos que vamos tratar aqui
são rnuito mais volumosos, evidentemente, acredito que se o nobre Relator tiver uma restrição
de tempo, isto poderá reverter em prejuízo, não
apenas para S. Ex', mas para toda a Comissão.
Creio que talvez nem venha a usar o tempo de
20 minutos proposto, mas acredito que esta abertura no sentido de que S. Ex' possa dispor de
um tempo maior, poderá redundar em beneficio
à Comissão. O Relator, na realidade, é o Constituinte que vai se dedicar ao estudo mais aprofundado das matérias em questão; portanto, creio
que não seria boa política restringirmos o seu
tempo.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Continua em discussão.
O SR. CONSTITUINTE ALMIR GABRIEL- Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Almir Gabriel.
O SR. CONSTITUINTE ALMIR GABRIEL- Sr.
Presidente, gostana apenas de colocar ao nobre
Constituinte Eduardo Jorge, como sugerido pelo
nobre Constituinte Carlos Mosconi, que a restrição
para 5 minutos no tempo do nobre Relator dificultará S. Ex' a sintetizar, de modo a colocar claro
tudo aquilo que possa ser apresentado, no Relatório. Admito que a hipótese dos 20 minutos seja
boa e poderia, no mínimo ou no máximo de restrição, ser reduzida para 15 minutos, mas diminui-Ia
para 5 minutos inviabiliza,no meu entender, qualquer possibilidade de apresentação e de discussão sobre o relatório.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Eduardo
Jorge, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Concordo com as ponderações dos nobres Constituintes Carlos Mosconi e Almir Gabriel: No entendimento do nobre Constituinte Carlos Mosconi,
o Relator faria essa apreciação mais longa, no
parecer, como um todo, e o art. 16 diz que é
durante a discussão de qualquer matéria. Se está
entendido que a discussão é para os pareceres
mais globais, neste caso os 20 minutos poderão
ser mantidos.
O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Parece-me que o art. 16 fala em 10 minutos, e não
em 20 minutos. Em 20 mmutos é encerrada a
discussão,
"§ 1o Quando encerrada a discussão,
será dada a palavra ao nobre Relator se este
o desejar por até 20 minutos."
Sendo que o art. 16 trata da discussão de qualquer matéria, em que o Relator tem 10 minutos
para justificar.
Aproveitando a oportunidade, quero deixar em
aberto também a discussão sobre o calendário
das nossas reuniões. Procurei seguir, religiosamente, todos os prazos estabelecidos no Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, mas se houver necessidade de alguma modificação, poderemos processá-Ia, inclusive no
que se refere às sextas-feiras.
O SR. CONSTITUINTE JUAREZ ANTUNES Sr. Presidente, se hoje pode ser um fenômeno
faltar quorum, sextas-feiras à noite dificilmente
teremos quorum. Isso é claro, não se sabe quem
vai faltar nem quem deixará de faltar. Díãcilmente,
haverá quorum às sextas-feiras à noite.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tive
a preocupação de colocar só a noite das sextasfeiras em face do prazo que dispomos, que é
muito restrito, para atender ao que determina o
Regimento Interno da Constituinte. Vamos procurar justamente compatibilizar o nosso tempo com
o prazo.
O SR. CON~TITQINTE CARLOS fIIlOSCONl-

Sr. Presidente, lembro que neste momento está
havendo uma reunião da Comissão de Sistematização. Creio que muitos Srs. Constituintes desta
Comissão pertencem também à Comissão de SIStematização como é, por exemplo, o meu caso.
Fui insistentemente convocado para participar
dessa reunião.

Junho de 1987

Então, faço um apelo a V. Ex" no sentido de
que não façamos mais reuniões coincidentes com
reuniões da Comissão de Sistematização, porque
isso gera um prejuízo para as duas Fiquei na
dúvida se deveria vir para cá ou ir para lá. Muitos,
talvez, tenham ido à Comissão de Sistematização
em função da insistência com que o convite foi
feito.
Assim considero oportuno não haver reunião
coincidente desta Comissão da Ordem Social
com a Comissão de Sistematização.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -A proposta do nobre Constituinte Carlos Mosconi é
muito precisa, mas acho que poderíamos na Comissão de Sistematização fazer o contrário. Somos nós que estamos precisando agora das nossas reuniões e cabe à Comissão de Sistematização compatibilizar os seus horários com as Comrssões Temáticas. Acho que uma boa proposta
para essa reunião da Comissão de Sistematização
porque senão atrasaremos os nossos trabalhos
e a Sistematização não está ainda na fase plena,
ela está apreciando apenas matéria praticamente
até extra à sua condição. (Pausa.)
Continua em discussão.
O SR. CONSTITUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Estamos fazendo aqui algumas verificações
rápidas no Regimento e pretendemos apresentar
algumas sugestões.
A pnmeira delas é com relação - acho que
já foi colocado pelo nobre Constituinte Eduardo
Jorge - ao § 3°, inciso IXonde cabe à Presidência
decidir conclusivamente as questões de ordem
e as reclamações. Acreditamos que cabe recurso
ao plenário requerer condicionamento com relação à decisão da Presidencia.
Também estamos preocupados com relação
ao quorum. Foi muito bem colocado pelo nobre
Constituinte Eduardo Jorge a questão da proporcionalidade, em relação ao plenário da Constituinte. Então, algum quorum é demasiadamente
alto, em relação ao plenário da Constituinte. O
próprio art. 4°, no caso de requerimento para prorrogação de reunião é necessário 113dos íntegrantes da Comissão, achamos também um quorum
demasiadamente alto.
Cabe uma observação ao art. 8° quando diz
que os suplentes partidários da Comissão serão
convocados pelo Presidente, ao anunciar a Ordem do Dia, a participar dos trabalhos de cada
reunião, obedecida a ordem de suas assinaturas
no livro próprio, em número correspondente ao
dos respectivos titulares ausentes, que não mais
poderão assumir seus lugares na mesma reunião.
Sr. Presidente, acreditamos que os titulares são
titularesl E a partir do momento que ele comparece à reunião com um pouco de atraso, terá
que assumir a sua titularidade. Achamos que este
art. 8', poderia ser modificado no que diz respeito
a esta questão.
Uma outra observação é com relação ao art.
12, inciso V. O caput do art. 12 diz: "Serão ínscrítos, não terão discussão nem encaminhamento
e dependerão de deliberação do Plenário da Comissão os requerimentos que o solicitem: '
E no inciso Vdiz: "Votação pelo processo nominal".
Cremos que algumas votações pelo processo
nominal talvez necessitem ser realmente requeridas por escrito. Mas, é bom deixarmos claro
aqui, já que a Presidência colocou que tem como
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LeI Maior, o Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte, e adicionarmos um inciso, de que
as votações de matérias constitucionais serão
sempre pelo processo nominal. Isso não dará
margem a duplas interpretações.
Com relação ao quorum, também, Sr. Presidente, o art. 13, parágrafo único que diz; "da decisão da Presidência em questão de ordem caberá,
com apoiamento de no mínimo 1/3 dos integrantes da Comissão, recurso escrito, sem efeito suspenSIVO, à Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte ". Acreditamos também que, em termos da proporção, o quorum de 1/3 dos integrantes é demasiadamente alto.
E no mais, estamos observando o Regimento
e oportunamente solicitaremos à Presidência a
palavra, para fazer outras observações.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Continua em discussão.
O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO REZENDE
- Sr Presidente, com relação às observações
feitas pelo nobre Constituinte Edmilson Valentim,
quero dizer, realmente, com relação ao art 5°,
S. Ex' acha excessivo o número de 1/3 dos integrantes da Comissão para continuidade da reunião.
O artigo sobre prorrogação da reunião pelo
Presidente, em que haja um terço dos integrantes,
essa exigência, repito, se toma excessiva, porque
quando a reunião está praticamente no seu término o número de presentes deverá ser menor e
às vezes a matéria abordada merece uma prorrogação de mais de 30 minutos que apenas poderá
ser feita pela condescendência do Presidente.
Com relação ao art. 13, em que S. Ex" acha
também excessivo o recurso com a assinatura
de 113 contra a Presidência da Comissão, manifesto meu apoiamento ao parágrafo único do Regimento, porque considero que a decisão do Presidente neste caso deverá ser mais ou menos,
de acordo com o pensamento da maioria da Comissão e se houver qualquer discordância deve
haver realmente a exigência de 1/3.
Esse § 5° do art. 16, também considero um
tanto forte quando afirma que se o parecer do
relator não for acolhido o Presidente designará
um integrante da Comissão para redigir um novo
parecer.
Estou de acordo que se deva fazer uma solicitação de um novo parecer. Isso deverá dar mais
resultados.
São as observações que desejo fazer com relaçáo ao pronunciamento do nobre Constituinte
Edmilson Valentim.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Continua em discussão a matéria.
O SR. CONSTITUINTE STÉUO DIAS - Sr.
Presidente, com relação ao art. I I, inciso IV, imagino que temos apenas em torno de 67 membros
nesta Comissão, a verificação de votação com
o apoiamento de 1/3 seria desnecessário, ou seja,
um quorum de 22 Constituintes para pedir verificação em um universo de 63. Creio que qualquer
membro poderia pedir a verificação de quorum,
independente do apoiamento de 1/3. Com relação
também ao apoiamento das emendas com parecer contrário, que serão votadas em globo, salvo
os destaques com apoiamento de dez assinaturas
de integrantes da Comissão Esse apoiamento
de la, não sei o por que dele, mas também estou

achando senão muno, pelo menos desnecessário,
como também com parecer favorável com 20
integrantes dos membros da Comissão logo no
item "B".
Com relação ao parecer do Relator se não for
acolhido, tenho para mim que, para a boa ordem
da Comissão, e para prestigiamento do próprio
Relator, e até um voto de confiança nesse mesmo
Relator, que S. Ex", continuasse e retratasse a nova
fase do trabalho, ou seja, aquilo que realmente
a maioria expressou nas discussões, nas conclusões, Permanece o mesmo Relator, como voto
de confiança de um colega que. inclusive, está
deliberando junto conosco.
Essas as três sugestões.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Passarei às mãos do nobre Constituinte Stélio Dias as
propostas de emenda para que S. Ex' possa apresentá-Ias à Comissão e proceàermos amanhã a
votação. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ronan
Tito.
O SR. CONSTITUINTE RONAN mo - Sr.
Presidente, há uma redação aqui que creio esteja
certa, mas gostaria de entendê-Ia melhor.
E no art. 15, letra d. Gostaria que todos me
aUXIliassem a entender.
"Concluída a votação do projeto com
emendas, o relator apresentará à Comissão,
a redação do vencido, no prazo de 5 (cinco)
dias.
Essa jóia de redação é repetida mais adiante
no § 4° do art. 16
"Se ao parecer do relator forem sugeridas
alterações, com as quais ele concorde, serlhe-á concedido prazo até a reunião seguinte
para a redação do vencido.
Quero saber o que é redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Real.
mente, V. Ex' não teve oportunidade no início
de estar aqui presente.
Tivemos a cautela de elaborar esse Regimento
com a finalidade de retirarmos todas as dúvidas
possíveis, pois, o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte estabelece que em casos
omissos poderíamos usar os Regimentos não só
da Câmara, como do Senado.
Para este Presidente ficaria muito difícil, uma
questão de ordem levantada por um Deputado
Constituinte, nos casos omissos que usaria, sem
dúvida, o Regimento da Câmara e um Senador
Constituinte que desejaria usar o Regimento do
Senado. Para facilitar o nosso trabalho temos o
nosso próprio Regimento que democraticamente
será aprovado pela própria Comissão. Vamos, então, aperfeiçoar cada vez mais essas propostas
dentro de um Regimento que possa ser ampla.
mente discutido, debatido e democraticamente
aprovado.
Acho que as considerações do nobre Senador
Constítuínte são procedentes. Daí a razão pela
qual poderíamos modificar esta redação que é
um texto provindo do Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte. Entáo, passaria ao nobre
Senador Constituinte folhas de apresentação de
emendas.
O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Já
tive oportunidade de ler todo o Regimento e o
considero bom, principalmente sabendo que
quem irá executá-lo será V. Ex", que tem um espí-
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rito democrático a norteá-Io. Por isso, os casos
omissos não nos assustam.
Apenas essa redação, que deve ser até costurneira em Regimentos, ela me parece um pouco
particular ao estilo do Relator. Confesso que poderá dar uma interpretação dúbia.
Para fazer humor, ela é muito boa, agora para
esclarecer dúvidas, acho que contmua um pouco
dúbia.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pois
não. (Pausa.)
Continua em discussão.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr Presidente, Srs, Constituintes, tenho impressão, concordando com as observações do nobre
Constituinte Ronan Tito, que a supressão da palavra "do vencido" satisfaria, ficando o texto "apresentação da redação". Aí ficaria claro, ainda mais
quando é um caso em que o Relator concorda.
Esta, a sugestão que encaminho à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Continua em discussão.
O SR. CONSmUINTE CARLOS MOSCONISr. Presidente, apenas para tirar uma dúvida. Com
relação a essa questão levantada pelo nobre
Constituinte Ronan Tito, aqui no item, d, do art
15, essa será a última redação apresentada pelo
Relator.
É isto?
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Exatamente. Quando o Relator não consegue aprovação, eventualmente ele é voto vencido Refere-se
a isto.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONIEstou,entendendo perfeitamente que o "vencido"
quer dizer que o Relator perdeu; S. Ex" tem que
apresentar um novo parecertendo sido derrotado.
Por isto V. Ex" está apresentando a "redação do
vencido", é IStO?
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONIEntão, para que não haja dúvida, poderíamos tirar
"do vencido" e colocar simplesmente "redação
final".
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Ou
nova redação, ou redação do novo texto. O Relator
tendo sido vencido, tem a obrigação de apresentar
nova redação como vencido.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE Realmente, esta redação é esquisita, mas em todos os Regimentos que tenho visto, em Assembléias Legislativas, é descrita desse jeito. A intenção é em relação ao que foi votado.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Exatamente. Obrigando o Relator a apresentar redação
do vencido, do que voí votado.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE _
Não necessariamente. É o que foi vencido dentro
~a vo~a~ão. É o que foi colocado em votação,
e matena vencida que foi votada - ele pode ter
ganho ou peràido.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Podese tirar a expressão.
Continua em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira mais discutir, agradeço a presença de todos e fica marcada reunião
para amanhã, às 9 horas, neste plenário.
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Esta Presidência vai fazer um esforço na convocação dos Srs. Membros desta Comissão para
que possamos, então, amanhã apreciarmos e votarmos.
Devo ainda esclarecer que os Srs. Constituintes
podem apresentar durante todo o dia de hoje
as suas emendas relativas ao Regimento Interno.
Está encerrada esta reunião informal.

ANEXOÀATA DA QUARtA REUNIÃO DA
COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL, REAUZA·
DA EM 27-5-87, ÀS 9:00 HORAS, A !NTEGRADO APANHAMENTO TAQ(JIGRAFlCO,
CONFORME DETERMINA O ARTIGO 48
DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEM·
BLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE.

Reunião em 27 de maio de 1987
às 10:05hll

(Levanta-se a reunião às 11 horas e 10
minutos)

ATA DA 4" REUNIÃO, REALIZADA EM
27 DE MAIO DE 1987, ÀS 9:00 HORAS,
NA SAlA DE REUNiÕES DA COMISSÃO,
AlASENADOR~NDRECOSTA

DO SENADO FEDERAL

Às nove horas do dia vinte e sete de maio de
mil novecentos e oitenta e sete, na Sala da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, reuniu-se a
Comissão da Ordem Social, sob a Presidência
do Constituinte Edme Tavares, com a presença
dos seguintes Constituintes: Eduardo Jorge, José
Carlos Sabóia, Edmilson Valentim, Nelson Seixas,
Mendes Botelho, Raimundo Rezende, Ronan Tito,
Almir Gabriel, Benedita da Silva, Adylson Motta,
Ruy Nedel, Roberto Balestra, Hélio Costa, Júlio
Campos, Joaquim Sucena, Paulo Paim, João Cunha, José Elias Murad, Ivo Lech, Augusto Carvalho, Carlos Mosconi, Wilma Maia,Mauro Sampaio,
Cunha Bueno, Domingos Leonelli, Alceni Guerra,
Geraldo Campos, Jorge Uequed e Jalles Fontoura. Embora não havendo número regimental, o
Senhor Presidente abriu os trabalhos com o
apoiamento dos presentes e a seguir concedeu
a palavra ao Senhor Constituinte João Cunha,
que solicitou o registro em Ata do seu protesto
contra o arbítrio do Ministro de Estado, Bresser
Pereira, e dos Senhores Governadores de Estado,
no sentido de não estenderem o gatilho salarial
aos servidores públicos estaduais que sofrem, como qualquer outro brasileiro, as penalidades do
alto nível de inflação que vive o País. A seguir,
a Presidência informa aos presentes que a reunião
destina-se a discussão e votação do calendário
e das normas de funcionamento dos trabalhos
da Comissão (Regimento Interno). E, assim sendo, a palavra foi franqueada aos Senhores Constituintes para o encaminhamento de sugestões e
emendas ao referido Regimento. Depois da discussão da matéria, e não se tratando de matéria
constitucional, o plenário decidiu proceder a votação, artigo por artigo acolhendo-se várias das
emendas oferecidas ao texto original, que, posteriormente, será encaminhado aos Senhores
membros da Comissão com a sua redação final.
A seguir, passou-se à discussão do calendário
que sofreu algumas alterações que também será
encaminhado aos membros da Comissão para
conhecimento. Encerrada a pauta, o Senhor Presidente agradece a presença dos Senhores Constituintes e convida para a próxima reunião, a realizar-se às 20:00 horas de hoje, quarta-feira, dia
27 do corrente, para discussão do Anteprojeto
da Subcomissão VII-a. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, às 12:40 (doze horas
e quarenta minutos), cujo teor será publicado,
na íntegra do Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu, Luiz Cláudio
de Brito, Secretário, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, Constituinte Edme Tavares.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Havendo número regimental, declaro abertos os nossos
trabalhos da reunião da Comissão da Ordem So-

.cial.
Como as matérias em pauta hoje não exigem
um quorum especializado, por não se tratar de
matéria ainda constitucional, devo voltar a esclarecer aos ilustres Companheiros Constituintes
desta Comissão que esta Presidência teve oportunidade de elaborar um Regimento Interno, para
facilitar os nossos trabalhos. Esse esboço de Regimento Interno tem a finalidade de poder compatibilizarnão só' o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte como em relação ao Regimento
Interno da Câmara e também do Senado.
Inicialmente fizemos a distribuição da cópia da
ata da sessão anterior de abertura de trabalhos
da Comissão da Ordem Social. Se algum dos
Srs. Constituintes deseja fazer retificação à ata,
a palavra está franqueada. (Pausa.)
Em votação a ata.
Os Srs. Constituintes que a aprovam permaneçam, por favor, sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Inicialmente, vamos passar, pela pauta, à discussão do
Regimento Interno da Comissão da Ordem Social.
A Mesa já dispõe de várias emendas a respeito
deste Regimento, e desejo elastecer o prazo aos
Srs. Constituintes desta Comissão, se alguma
emenda quiserem apresentar, que possam fazê-lo
durante a nossa votação.
Ontem tivemos a oportunidade de realizar também aqui uma reunião informal, em falta do número regimental, e discutimos parte deste Regimento, inclusive com apresentação de algumas
emendas. O interesse da Presidência e da Mesa
nos trabalhos é justamente facilitar dernocratícamente e possamos realizar um trabalho de acordo
com todos os que compõem esta Comissão.
De início, Sr'" e Srs. Constituintes, concederei
a palavra àqueles que desejam apresentar alguma
sugestão ou discutir este Regimento.
O SR. CONSmUINTE JOÃO CUNHA- Peço
a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte João Cunha.
O SR. CONSmUINTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, na preliminar dos nossos trabahos no
dia de hoje, dada a relevância desta Comissão
e dado o conteúdo eminentemente social sobre
o qual versamos, em cima do qual pretendemos
fixar não s6 as garantias sociais dos nossos trabalhadores como também definir rumos quanto à
política social, não poderia deixar de focalizar, como Representantes de São Paulo, e aproveit~ndo
o ensejo deste encontro que marca, depois da
sessão inaugural, nossa primeira reunião de trabalhos, a questão do funcionalismo público que hoje, em termos de representação, a nível nacional,
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se reúne em Brasília na .defesa de um instituto
criado pela política do Governo quanto ao Plano
Cruzado já foi objeto de denúncia que fIZ à Nação,
através do Partido do Presidente da República da
Assembléia Nacional Constituinte, que o Plano
Cruzado, firmando um pacto social, congelou preços, congelou os salários e congelou rendimentos. No que se refere a preços, a falta de atualização trimestral gerou a figura do ágio. No que
se refere a salários, se pretendeu defender o trabalhador contra eventual resíduo inflacionário na
economia, com o gatilho salarial, que implica em
defasagem para os trabalhadores, face à inflação
que emergiu. E firmei que houve uma traição
do Plano Cruzado na época, dado que o setor
econômico do Governo permitiu, definiu, garantiu
e assegurou, nos dois decretos, o de n° 2.284,
de 10 de março de 1986, e Q de n- 2.890, de
21 de novembro de 1986, garantiu a correção
monetária para o setor financeiro especulativo do
Brasil. Os banqueiros ganharam. Hoje vemos a
luta do funcionalismo público para a manutenção
de um único instrumento que lhe garante o mínimo de correção no seu salário.
Os governadores, e exemplifico o Governador
do Estado de São Paulo, que ajudei a eleger, em
vez de direcionar o peso das suas lideranças e
do seu Estado contra a ciranda financeira, contra
o modelo econômico que está corroendo a Nação
brasileira, contra o jogo dos interesses que não
coincidem com os interesses do povo brasileiro,
dos trabalhadores, o Governador investe contra
os trabalhadores funcionários públicos estaduais.
Tem sido fácil na história brasileira e na história
dos países latino-americanos investir contra aquilo que parece o mais fraco, quando é o mais
forte, que é o povo.
Verificamos o Sr. Bresser Pereira, Mimstro da
Fazenda, em entrevista nestes dias, afirmou que
o gatilho só se aplica para o setor privado e não
para os organismos do Estado Primeiro, não está
escrito isso no decreto, nos três decretos do Plano
Cruzado; segundo, se aplica automaticamente a
todos que se regem pela CLT;terceiro, o Sr. Bresser não está autorizado, por nenhum membro
do meu partido, nem pelo Governo, a fazer tal
tipo de afirmativa. Essa afirmativa é de sua espontânea, única e exclusiva, individual, vontade e não
da vontade do partido nem da vontade do Congresso Nacional nem do espírito dos três decretos-leis.
Nesse sentido, Sr. Presidente, penitenciandome pelo espaço tomado, afirmo nesta Comissão,
pedindo que se registre nos Anais dos nossos
trabalhos, o meu voto de protesto contra a atitude
do Ministro da Fazenda, contra a posição dos
Srs. Governadores de Estado, e de solidariedade
com o funcionalismo púbico brasileiro, que ao
exigir a manutenção do gatilho, apenas pede que
se lhe garanta um mínimo de instrumental, para
se assegurar contra a violenta inflação, que vem
sendo gerada através do Banco Central, pelo Sr.
Fernando MiUiet, como o fOI pelo Sr. Gros, como
o foi pelo Sr. Bracher, que, intervindo no mercado,
diariamente, elevarmos os juros à loucura e ao
ensandecimento, e esses juros são justamente
os indices de correção monetária, que no mês
de junho, afirmo aqui, e quero que registrem, a
inflação chegará a 35%. Este é o jogo da ciranda
que interessa aos banqueiros. Os funcionários e
os trabalhadores não devem pagar o preço nem
a conta dessa festança montanda pela técnico
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- burocracia do PMDB enquistada no setor do
Ministério da Fazenda.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Recomendo à Secretaria desta Comissão registre '0
voto do Constituinte João Cunha.
Nesta oportunidade, passaremos à leitura, por
capítulos, do nosso Regimento Interno, para proporcionar a discussão e também os destaques
às emendas apresentadas. Solicito ao ilustre
Constituinte nosso Primeiro-Vice-Presidente Hélio
Costa faça a leitura dos capítulos, das Seções
do Regimento Interno, por artigos e parágrafos,
para facilitar a votação. A proporção em que houver emendas, vou cqlocando em destaque.
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - Assembléia Nacinal Constituinte. Comissão da Ordem Social. Regimento Interno.
Estabelece as normas de trabalho da Comissão
da Ordem Social.
A Comissão da Ordem Social, na forma do
art. 21 do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, aprovou e eu mando publicar
a seguinte norma:
Art. 1° A Corrussão da Ordem Social reunirse-á em dependências do Congresso Nacional,
preferentemente no Plenário da Comissão Técnica de Constituição e Justiça do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação o art. 1°
Os Srs, Constituintes que estiverem de acordo
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - Da
Presidência.
Art. 2° O Presidente é o representante da Comissão, coordenando e supervisionando os seus
trabalhos e a sua ordem, com a colaboração e
assistência dos demais integrantes da Mesa, tudo
na conformidade desta Norma.
§ 1° O Presidente será substituído em suas faltas ou impedimentos, sucessivamente, pelo Primeiro e pelo Segundo-Vice-Presidentes e pelo
mais idoso.
§ 2° Verificando-se a vaga de qualquer cargo
na Mesa, far-se-á, imediatamente, a eleição para
o seu preenchimento, nos termos estabelecidos
no § 2° do art. 2° do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. CONSTITUINTEHÉUO COSTAArt. 3° São atribuições do Presidente, além

das que estão expressas nesta Norma, ou decorram da natureza de suas funções ou prerrogativas,
e quanto às reuniões da Comissão:
I- presidi-Ias mantendo a ordem e a solenidade do recinto;
11 - cumprir e fazer cumprir esta Norma e o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte;
UI - conceder a palavra;
IV- solicitar ao orador que declare, quando
for o caso, se vai falar a favor da proposição ou
contra ela;
V- interromper o orador que se desviar da
questão, falar contra o vencido, ou faltar à consideração à Mesa ou ao Plenário da Comissão, a

membro dos Poderes Públicos e à Assembléia
Nacional Constituinte, advertindo-o e, em caso
de insistência, retirando-lhe a palavra;
VI - determinar o não-apanhamento de discurso ou aparte, pela Taquigrafia;
. VII - suspender ou levantar a reunião quando
entender necessário;
VIII - advertir o orador ou aparteante, quanto
ao tempo de que dispõem, não permitindo que
ultrapassem o tempo fixado nesta Norma;
IX- decidir conclusivamente as questões de
ordem e as reclamações;
X-anunciar a Ordem do Dia e o número de
Constituintes presentes;
XI- submeter à discussão e votação a matéria
a isso destinada, estabelecendo o ponto da questão sobre o qual deva ser feita a votação;
XII - anunciar o resultado da votação;
XIII - designar o resultado da votação;
XIV - convocar as reuniões da Comissão e
prorrogá-las de acordo com esta Norma.
Parágrafo único. O Presidente terá voto em
todas as deliberações da Comissão; em caso de
empate, prevalecerá seu voto.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - A respeito do art. 3°, há uma emenda ao item IX do
Constituinte Eduardo Jorge: a "decidir as questões de ordem e as reclamações," suprimindo
a palavra "conclusivamente".
Esta é a emenda do Constituinte Eduardo Jorge.
O SR. JOAQUIM SUCENA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Joaquim
Sucena.
O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMSUCENAAcredito, ao haver a discussão, muitos de nós
talvez, não tenhamos ainda manuseado o Regimento, para saber se há possibilidade de se fazer
emendas ou mesmo na discussão se propor outros termos ou mesmo outra redação ao artigo
ou parágrafo.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Encaminhamos aos Srs. Constituintes desta Comissão
9 Regimento Interno desde a semana passada.
E bem verdade que são inúmeras as reuniões
e os Srs. Constituintes ainda não tiveram oportunidade e tempo para uma leitura mais demorada
sobre o Regimento Interno.
Diante da questão de ordem levantada por V.
EX, a Presidência decide que vamos estabelecer,
mesmo que os Srs. Constituintes não tenham
apresentado por escrito suas emendas, o façam
oralmente e no momento escrevam para que a
Mesa possa colocar em votação.
Acatada a questão de ordem de V. EX
Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Eduardo Jorge, para explicações de sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE Sr. Presidente, diante da decisão V. EX, já vimos
que o caráter da Presidência é realmente bastante
democrático. Mesmo assim, por uma questão de
coerência, por uma questão do Regimento, entendemos que sempre deve haver a possibilidade
de um recurso ao Plenário. Por isso, estamos propondo que o item IX se escreva sem a palavra
"conclusivamente", e seja acrescentado um parágrafo, no final do art, 13:
"Das decisões da Presidência, em questão
de ordem, caberá recurso ao Plenário da Co-

Sábado 27

115

missão, sendo necessário o apoiamento de,
no mínimo, quatro de seus integrantes."
Esta questão de "quatro de seus integrantes"
é porque é o quorum que corresponde ao número que está sendo exigido ao nível do Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte. No Plenário
da Constituinte, o quorum para uma questão de
ordem, requerimento, etc., é de 35 apoadores,
no universo de 559 Constituintes; transpondo esse quorum para o nosso universo de 63 Constituintes, corresponde a mais ou menos quatro.
Esta, a intenção da emenda. Posso habilitar
o recurso ao Plenário e estabelecer que ebse recurso terá que ter o apoiamento de, no mínimo,
quatro integrantes nas questões de ordem e reclamações.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Continua em discussão o art, 3° e seus itens. (Pausa.)
Em fase de não haver nenhuma objeção, coloco em votação o art. 3° No art 3° há apenas
a emenda do Constituinte Eduardo Jorge, no sentido de se suprimir a palavra "conclusivamente"
do item IX, e o acréscimo de um parágrafo único.
Vou colocar em votação o art. 3° e todos os
itens, excluindo-se o IX.
O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMSUCENASr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Joaquim
Sucena, para encaminhamento da votação.
O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMSUCENAO parágrafo feito oralmente pelo Proponente, o
Constituinte Eduardo Jorge, também entra em
discussão agora ou será colocado numa segunda
discussão?
- .
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vou
colocar em destaque, numa segunda diséussão
e votação. Vou agora colocar em votação apenas
o art. 3° e todos os itens, excluindo-se o IX e
o parágrafo único elaborado pelo Constituinte,
sendo que o parágrafo único já diz respeito ao
art. 13, então, para posterior exame, apenas estará
em destaque o item IX, suprimindo a palavra "conclusivamente".
Em discussão.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Coloco agora em votação a emenda proposta
pelo Constituinte Eduardo Jorge ao item IX do
art. 3°, que diz "decidir as questões de ordem
e as reclamações", suprimindo esta palavra "conclusivamente".
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem se manifeste, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - Das
reuniões.
Art. 4 0 As reuniões, ordinárias ou extraordinárias, terão duração de 3 (três) horas, podendo
ocorrer sua prorrogação a critério do Presidente,
ou a requerimento de 1/3 dos integrantes da Comissão.
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o SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - O art.
4° tem a Emenda rr' 8, do Constituinte Edmilson
Valentim.
Solicito ao autor da emenda que exponha a
respeito.
•
O SR. CONSmUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é bem simples, é pelo mesmo motivo com relação a número, quorum, apresentado pelo Constituinte
Eduardo Jorge. A prorrogação de reunião solicita
um terço dos integrantes da Comissão. Esse quorum é demasiadamente alto. Fazendo o mesmo
paralelo com o Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, 4 integrantes da Comissão teriam
direito de solicitar a prorrogação da reunião.
O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Em
discussão a emenda do Constituinte Edmílson
Valentim.
O SR. CONSmUINTE RUY NEDEL - Essa
redução, como propõe o Deputado Edmílson Valentim, como há pouco o Deputado Eduardo Jorge propôs também, se coadunamais com o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte. Um terço dificultaria em demasia, algo que
não tem sido feito pelo Regimento Intemo para
o Plenário. Concordo com a idéia.
O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Continua a discussão.
O SR. CONSmUINTE JOAQUIM SUCENASr. Presidente, faço aqui uma emenda e coloco
apenas um terço dos integrantes presentes à reunião.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Acatando e recebendo a emenda do nobre Constituinte, coloco em discussão as duas emendas
ao aft 4°, a do Constituinte Edmílson Valéntim
modifica o art. 4°, estabelecendo quorum para
apenas 4 integrantes; a do Constituinte Joaquim
Sucena estabelece um terço dos integrantes presentes à Comissão.
Em discussão as duas emendas, para facilitar
o nosso trabalho. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Vou colocar em votação a primeira emenda,
do Constituinte Edmílson Valentim.
Concedo a palavra ao Constituinte Eduardo
Jorge.
O SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE Só para finalizar a discussão, só para tentar entender a proposta do companheiro Joaquim Sucena.
A proposta do Deputado Edmílson Valentim tem
a vantagem de ir criando homogeneidade no
quorum. A preocupação do Constituinte Joaquim Sucena é que esta Comissão continue com
número muito pequeno. Foi o que entendi. Pela
proposta do Deputado Edmílson Valentim não
são 4 sozinhos que vão decidir se a reunião continua ou não, 4 vão pedir, fazer um requerimento,
que vai a voto, em Plenário.
Este, o esclarecimento importante para o entendimento das propostas dos Deputados Joaquim Sucena e Edmílson Valentim. Deste ponto
de vista, a proposta do Deputado Edmilson Valentim tem a vantagem de criar uma homogeneidade
no quorum.
O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Continua em discussão.

Em votação a emenda do Constituinte Edmilson Valentim. Lógico, se aprovada, prejudica, automaticamente, a segunda emenda.
Em votação.
Os Srs, Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, contra o voto do Constituinte João
Cunha.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - Art.
5° - As reuniões ordinárias serão realizadas às
terças, quartas e quintas-feiras, às 9 horas; as extraordmárias serão convocadas pelo Presidente
de Oficio ou a requerimento de um terço dos
mtegrantes da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que aprovam queiram
permanecer sentados (Pausa.)
Aprovado.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - Art
6° - Os trabalhos da Comissão serão iniciados
com a presença de no mínimo um terço de seus
integrantes e obedecerão à seguinte ordem:
1°- votação, com qualquer número, da ata
da reunião anterior, distribuída, em cópia, aos
membros da Comissão, permitida a sua retificação por escrito;
2° -leitura sumária do expediente;
3°-comunicações da Presidência e do Relator;
4° - ordem do dia, leitura, discussão e votação
de requerimentos, relatórios, pareceres e outras
proposições.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão o art. 6° e seus itens. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. CONSmUINTE HÉLIO COSTA - Art.
7° - O comparecimento dos integrantes da Comissão verífícer-se-é pelo livro de assinaturas
aberto 30 minutos antes do início da reunião.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. CONSmUINTE HÉLIO COSTA - Art.
8° - Os suplentes partidários da Comissão serão
convocados pelo Presidente, ao anunciar a Ordem do Dia, a participar dos trabalhos de cada
reunião, obedecida a ordem de suas assinaturas
no livro próprio, e em número correspondente
ao dos respectivos titulares ausentes, que não
mais poderão assumir seus lugares na mesma
reunião.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Ao
art. 8° há uma emenda do Constituinte Edmílson
Valentim, que tem a palavra.
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O SR. CONSTITUINTEEDMlLSON VALENTIM
A nossa emenda supnme a expressão "não
mais", e ficaria assim o art. 8°:

-

"Os suplentes partidários da Comissão serão convocados pelo Presidente, ao anunciar
a Ordem do Dia, a participar dos trabalhos
de cada reunião, obedecidas a ordem de suas
assinaturas no livro próprio, e em número
correspondente ao dos respectivos titulares
ausentes, que poderão assumir seus lugares
na mesma reunião."
A preocupação, Sr. Presidente, é garantir a titularidade dos Srs. Constituintes desta Comissão
da Ordem SOCIal. É de praxe que todo titular pode
atrasar um pouco e, ao chegar à Cormssão, teria
todo o direito de ocupar o seu posto; os suplentes
ocupariam o lugar do titular somente na sua ausência. Não seria justificado ocupar o lugar do
titular quando o titular estivesse presente
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão o art. 8°, com a emenda que suprime
a expressão "não mais".
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) cedo a palavra a V. Ex"

Con-

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, a experiência da Subcomissão demonstrou o seguinte problema: muitas vezes estavam atuando cerca de 4 suplentes, geralmente
do PMDB,que é o Partido maior: de repente, chegava um titular - qual dos quatro suplentes deve
deixar de ter direito a voto? Neste caso, é importante que se siga a ordem de chegada no livro.
Por exemplo, estavam 4 suplentes do PMDB votando, chegou um titular que estava ausente, o
quarto que assinou o livro deixa de ter direito;
sai o titular do PMDB, esse quarto novamente
entra na posse do direito de votar, sai um segundo
membro do PMDB,então, um quinto, que assinou
o livro, que estava assistindo e participando com
direito a voz, passa a ter díreito a voto. Este mecanismo de entra e sai tem que prever esse tipo
de votação para o suplente.
Esse procedimento na Subcomissão foi importante e, às vezes, determinou o destino de votações.
Se for aprovada a emenda do Constituinte Edrnílson Valentim, deve ser prevista esta questão,
os suplentes terão direito a voto por ordem de
chegada.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Adylson Motta.
O SR. CONSmUlNTE ADYLSON MOITASr. Presidente, o comportamento correto é o da
ordem de chegada. Aliás, é assim que está sendo
observado nas outras Comissões.
Outro aspecto: o processo de votação é composto da discussão e votação. Então, se recomenda que o Constituinte que participou da discussão seja o mesmo que vai votar. Nesse período, seria aconselhável, permanecesse aquele que
está participando da discussão, senão haveria um
hiato entre a discussão e a votação, porque um
discute e o outro vota. Assim, durante o processo
de votação seria assegurada a permanência do
suplente. E apenas uma cautela, que vem em
benefício dos trabalhos.
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SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Devo
admitir que este artigo é fundamental para a democratização dos nossos trabalhos. Por isso, a
Presidência deve ter a maior cautela, para que
possamos definir, para, durante o período de votação, não estarmos criando questões de ordem,
e esta Presidência deseja decidir democraticamente.
Advirto os Srs, Constitumtes para uma decisão
da Comissão a respeito deste assunto em relação
aos titulares e suplentes.
Concedo a palavra ao Constituinte João Cunha.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, gostaria de ouvir novamente a manifestação do Constituinte Adylson Motta penitenciando-me pelo fato de estar lendo e não ter percebido bem a sua colocação.
O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA Falei que seria aconselhável, e este caso já surgiu
na Comissão de Sistematização, que ao Constituinte que estiver participando do processo de
votação seja assegurada a continuidade do processo até a votação. Se ele participou da discussão, que vote, porque poderá chegar o titular no
meio e querer assumir, e seria prejudicial aos trabalhos
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - Eu
poderia entender que, no curso da discussão da
matéria, poderíamos fazer a substituição do suplente pelo titular.
O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA Não poderia.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - No
curso da discussão, encerrada a discussão, quem
dela participou iria à votação.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA Exatamente, que o mesmo participasse das duas
fases.
O SR CONSTITUINTE JOÃO CUNHA- Durante o processo de discussão, o titular poderia
eventualmente assumir; encerrada a discussão,
o titular cederia lugar ao suplente e não poderia
assumir mais.
O SR CONSTITUINTE ADYLSON MOTTAO que participou da discussão votaria.
O SR. CONSTITUINTEJOÃO CUNHA- Certo.
Mas durante a discussão há possibilidade de o
titular reassumir as suas funções; desde que encerrada a discussão, fica imobilizada o quadro
dos que discutiam e que irão à votação.
É uma sugestão minha, que, se for o caso,
faço como emenda.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O
Constituinte Adylson Motta está preparando
emenda ao art. 8°
Continua em discussão.
O SR. CONSTITUINTEJOÃO CUNHA- Compreendi que, iniciada a votação, não poderia haver
mais substituição.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTAExatamente, porque o processo de votação é discussão e votação. Então, só um participaria do
processo.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA- Durante a discussão é possível o titular reassumir;
encerrada a discussão, quem chegou até ali vai
à votação.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) fixar melhor, vou passa a ler o art. 8°:

Para

"Os suplentes partidários da Comissão serão convocados pelo Presidente, ao anunciar
a Ordem do Dia, a participar dos trabalhos
de cada reunião, obedecida a ordem de suas
assinaturas no livro próprio, e em número
correspondente ao dos respectivos titulares
ausentes, que não mais poderão assumir
seus lugares na mesma reunião."
A emenda do Constituinte Edmilson Valentin
é no sentido de se excluir a expressão "não mais";
então, assumindo o suplente, o titular não poderia
assumir mais o seu lugar.
O SR. CONSTITUINTEJOÃO CUNHA- Poderia caber aqui um parágrafo único, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Hélio Costa.
O SR. CONSmUINTE HÉUO COSTA - Se
V. Ex', Deputado João Cunha, ao fim do art. 8°,
em vez de dizer "que não mais poderão assumir
os seus lugares na mesma reunião", substituir
pelo seguinte: "que não poderão assumir seus
lugares na mesma reunião até encerrada a discussão e votação de cada item".
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA- Fica
muito ampla a reunião. A minha sugestão é de
cada item a ser discutido.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - É
isso mesmo que V. Ex' falou, "até encerrada a
discussão e votação de cada item".
O SR. CONSmUINTE JOÃO CUNHA- Ficaria mais claro se se pudesse colocar um parágrafo
único, redacionado, estipulando a forma de participação nas discussões de cada item, de cada
matéria, e de votação para o problema do suplente.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Há
uma emenda do nosso Relator-Geral, Senador
Almir Gabriel.
O SR. RELt).TOR-GERAL (Almir Gabriel) (lnaudível) - E a própria proposta do Deputado
Adylson Motta, com uma relação que é direta:
"Parágrafo único. Só é permitida a mudança do Suplente pelo titular durante a fase
de discussão de cada matéria."
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELU - No mesmo sentido, redigi uma emenda
que talvez fique um pouco mais clara:
"Parágrafo único. Os titulares não assumirão os seus lugares depois de encerrada
a discussão e iniciada a discussão de cada
item."
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA Vou dar mmha redação, talvez seja mais prolixa:
"FIca assegurado ao suplente participar de
todo o processo de votação, desde que tenha
atuado até o final da discussão."
O problema é o final da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte José Carlos Sabóia.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA- Na emenda do Deputado Adylson Motta
não consta a discussão por item.
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O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vou
colocar em votação a emenda do Constituinte
Edmilson Valentim, que retira a expressão "não
mais".
Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Em discussão a emenda proposta pelo Constituinte Domingos Leonelli.
Com a palavra o Constituinte Hélio Costa.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - Sr
Presidente, faço uma sugestão ao Constituinte
Domingos Leonelli:
"... a ordem de suas assinaturas no livro
próprio, e em número correspondente ao dos
respectivos ausentes, que poderão assumir
os seus lugares na mesma reunião, no intervalo da discussão e votação de cada ítem."
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELU - Não estou defendendo a minha redação.
Apenas, ela me parece mais clara: durante a discussão. Não pode é depois de iniciada a votação.
Apenas quero assegurar. Para mim tanto faz, não
há problema.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão o parágrafo único do art. 8°, proposta
do Constituinte Domingos Leonelli.
O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTATodas elas têm o mesmo objetivo. então, vou
propor que se aprove esta idéia e que o Relator
nos apresente uma redação fundindo a idéia. Todas têm o mesmo sentido. Peço ao Relator englobe numa idéia só.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Enquanto aguardamos a redação final das medidas
propostas, para ganharmos tempo, vamos passar
à votação dos outros artigos. Posteriormente, voltaremos ao parágrafo úruco do art. 8°.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - Art.
9 9• Em cada reunião será lavrada a ata sucinta,
datilografada, em folha avulsa e rubricada pelo
Presidente, depois de aprovada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Se todos os Srs. Constituintes que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Art.
10. Em cada reunião será elaborada ata circunstanciada contando todos os pormenores dos trabalhos, que será publicada no Diário da Assem-

bléia Nacional Constituinte.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão
Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - Art.
11. Serão verbais ou escritos, e imediatamente
despachados pelo Presidente, os requerimentos
que solicitem:
1- a palavra, ou a sua desistência;
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U-leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento da Comissão;
UI - observação de dispositivos desta Norma;
IV - venficação de votação, com o apoiamento
de 1/3 dos integrantes da Comissão;
V- retirada, pelo autor, de requerimento; e
VI- informações sobre a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Há
uma emenda proposta pelo Constituinte Eduardo
Jorge, art. 11, item IV.
Solicito ao Constituinte Eduardo Jorge a exposição da sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, é a mesma questão levantada no
art. 3°. No art. l l , inciso IV, em vez de 1/3 dos
membros da comissão, estou propondo 4, para
manter a mesma proporção que é utilizada em
Plenário, que é de 35 para 59; aqui seriam 4 para
63.
O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Vamos
colocar em discussão o art. 11. e seus itens I,
II,m, VeVl.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Vamos colocar em discussão a emenda proposta pelo Constituinte Eduardo Jorge, ao art.
11, inciso IV.
O SR. CONSTITUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Edmilson
Valentim, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Sr. Presidente, também fiz uma emenda para
este inciso, inclusive fruto não apenas de minha
autoria, foi levantada pelo nobre Constituinte Stélio Dias, que se encontra presente, achei interessante, importante.
Verificação de votação, Sr. Presidente, é às vezes, muito dinâmica e muito rápida. A proposta
de emenda foino sentido de se garantir a qualquer
integrante da Comissão solicitar verificação de
votação.
Esta foi a emenda que propus, na intenção
de adequar esta questão, que qualquer integrante
da Comissão poderá solicitar verificação. A verificação de votação - como disse - é muito dinâmica, muito rápida, na sua intenção, e 4, ou um
quorum mínimo, na minha opinião é desnecessário.lnclusive é praxe em várias Comissões haver
pedidos de verificação de votação por qualquer
Constituinte.
O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) -Inicialmente peço as minhas escusas ao Constituinte
Edmilson Valentim, por não ter citado a emenda.
Aproveito a oportunidade, para maior dinamismo dos nossos trabalhos, ao se apresentar a
emenda, que seja feita a determinado artIgo, através de uma emenda isolada. O nosso Constituinte
Edmilson Valentim fez uma série de emendas ao
mesmo formulário, o que dificulta a Presidência
controlar neste momento. Futuramente, nas nossas votações, o Constituinte faça isoladamente,
cada emenda referente a cada artigo.

Vou colocar em discussão a emenda, proposta
pelo Constituinte Eduardo Jorge, ao art. I l , item
IV,
"Verificaçãode votação com o apoiamento
de 4 (quatro) integrantes da Comissão."
A emenda do Constitumte Edmilson Valentim,
que propõe a verificação de votação, pega a modificação da redação, a verificação de votação por
solicitação de qualquer integrante da Cormssão.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - concedo a palavra ao nobre Constituinte Eduardo
Jorge, pela ordem.
J

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Retiroa minha emenda e apóio a do nobre Constituinte Edmilson Valentim.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Retirada a emenda do Constituinte Eduardo Jorge.
Passemos à discussão da emenda do nobre Constituinte Edmilson Valentim, que dá nova redação
ao art. 11, inciso IV:
"Verificaçãode votação com solicitação de
qualquer integrante da Comissão."
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - Art.
12 - Serão escritos, não terão discussão nem
encaminhamento, e dependerão de deliberação
do Plenário da Comissão, os requerimentos que
solicitem:
1- votação destacada de emenda, com o
apoiamento previsto no art. 15, letras a e b;
II- votação de matéria artigo por artigo, ou
de emendas, uma a uma;
1lI- encerramento de discussão, tendo usado
da palavra pelo menos 4 (quatro) oradores, sendo
dois a favor e dois contra;
IV - preferência;
V- votação pelo processo nominal;
V1- adiamento de votação e discussão.
Parágrafo único. Outros requerimentos, não
especificados nesta norma, igualmente dependerão de decisão do Plenário da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Ao
art. 12 temos quatro emendas. Art. 12, inciso I,
uma emenda do Constituinte Eduardo Jorge:
"Votação destacada de emenda com o
apoiamento previsto no art, 15, letra a.
Agora, no item 111, uma emenda do Constituinte
João Cunha, supressiva ao item m, do art. 12.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, retiro a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Retirada a emenda.
No art. 12, inciso 111, há uma emenda proposta
pelo Constituinte Domingos Leonelli.
Peço ao nobre Constituinte faça a sua argumentação.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONElli - Sr. Presidente, o meu objetivo com essa

Junho de 1987

emenda é impedir que, num Plenário mais restrito
e de caráter definitivoe histórico como este aqui,
das Comissões da Constituinte, utilizemos aqui
um recurso regimental, da Câmara e do Senado,
que visa acelerar a votação. No nosso caso, admitir-se a possibilidade de encerrar a votação após
apenas dois oradores contra e dois oradores a
favor se pronunciarem, pode criar problemas até
pela necessidade de fixação da posição de cada
um dos Constituintes. Pessoalmente, não me conformaria, mesmo antevendo uma derrota, de não
deixar fixada a minha posição, que me servirá
de referência para futuras votações, para emendas
constJtucionais depois.
A minha idéia é ou se suprimir este artigo ou
se admitir o encerramento da discussão depois
de OUVIr todos que queiram manifestar-se.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão a emenda do nobre Constituinte Domingos Leonelli.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA Presidente, peço a palavra.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte João Cunha.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, eu acompanho, e é este o espírito
da emenda que eu havia apresentado, e a retirei,
porque a proposta do nobre Constituinte Domingos Leonelli, realmente, esgotava os objetivos da
minha emenda supressiva. As razões são as mesmas, e penso que cada Constiuinte participante
de uma Comissão como a nossa, em assuntos
que eventualmente venham a ser voto vencido,
gostariam de ver fixada a sua posição.
De outra parte, cabe-nos a sorte em questões
fundamentais para a Nação brasileira que não
podem ser submetidas a esse critério rígido adotado pelos mecanismos do Congresso Nacional,
nas questões que são emergentes, são mais eventuais e não permanentes como esta que propomos. Uma emenda supressiva, aqui, deixa em
aberto a possibilidade de tratarmos de todas as
questões sem restrições. Acompanho o Deputado
Domingos LeoneUi.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENASr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Joaquim Sucena.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMSUCENASr. Presidente, faço aqui uma emenda oral:
"Na discussão, 2 (dois) a favor e 2 (dois)
contra, ressalvadas as declarações de voto."
Agilizaria também o processo.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Vou
colocar em discussão as duas emendas, tanto
a do Deputado Domingos Leonelli como a do
nobre Deputado Adylson Motta.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTASobre a emenda ia levantar a preliminar. A declaração de voto fixa a posição. Quanto a este aspecto, é pacífico e ter-se-ia suprida essa forma na
fixação de uma posição. Quanto mais amplo,
mais vantajoso o debate, embora no nosso trabalho, agora, fosse impraticável, porque não teríamos condições de cumprir os prazos da Comissão se não houvesse uma limitação de oradores
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em cada discussão. Se cada um resolvesse discutir, não vamos cumprir os prazos. O aspecto ideal
seria que cada um pudesse falar, expor a sua
idéia, fixar, antes da votação, a sua posição. No
entanto, inviabilizaria o nosso trabalho, porque,
neste aspecto - a meu ver - , fica difícil disciplinar o processo de votação, se se abnsse a discussão sem um limite.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) nua em discussão.

Conti-

o SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONISr. Presidente, peço a palavra.
O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) cedo a palavra ao nobre Constítumte.

Con-

O SR CONSTITUINTE CARLOS MOSCONISr. Presidente, estou inteiramente de acordo com
a proposta do nobre Deputado Dommqos Leonelli, príncipalmente pela experiência que tivemos
nos trabalhos da Subcomissão. O Presidente fOI
liberal e permitiu que dois, três, quatro Constituintes, até mais, participassem da discussão antes de colocar em votação a matéria. Foi de grande utilidade para mim, como Relator.
Portanto, Sr. Presidente, não deve haver nenhum tipo de restrição à participação dos Constituintes numa discussão final. Deve prevalecer o
liberalismo na Comissão. O trabalho será extremamente enriquecido com a participação de um
número maior de Constituintes, facilítando, inclusive, o trabalho do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Continua em discussão.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) cedo a palavra ao nobre Constituinte.

Con-

O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, insisto, fixando posição alinhada à dos
nobres Constituintes Domingos Leonelli e Carlos
Mosconi. Não se trata de uma reunião eventual
do Congresso Nacional. Não é apenas questão
de fixação de voto declarado, da intenção do voto,
do registro histórico da nossa posição. É do esgotamento por argumentações de todas as matérias.
A elaboração do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte,' a que nos submetemos, e de minha parte apresentei até substitutivos globais que fixou prazos, definiu rituais que,
efetivamente podem atropelar os interesses do
povo brasileiro. É claro que o espírito patriótico,
o espírito que nos envolve na formulação do Projeto Constitucional há de ter em vista que temos
esses prazos, infelizmente. No entanto, fixarmos
critérios de encerramento da discussão nos pode
levar a decisões em cima de matérias que, à falta
de um argumento melhor, à falta de uma sugestão
mais técnica, viessem a desviar de rumo a reta
intenção que penso seja a vocação que define
cada um dos Srs. Constituintes.
Insisto, de minha parte, convocando à meditação os Srs. Constituintes presentes na Comissão
para essa questão. É possível que um tema da
mais alta relevância, e todos o são, venha a ser
submetido a um critério restritivo, sem que tenhamos uma contribuição mais afetiva de alguém
que, inscrito, mais abaixo no livro de inscrição,
não possa levar a sua proposta, o seu argumento,
as suas sugestões, que melhor nos convenceriam

a esta ou àquela posição. Voto com a proposta
do nobre Constituinte Domingos Leonelli, no sentido de não termos restrição nenhuma, e que o
espírito que nos norteia nestes trabalhos seja o
suficiente para compreendermos os espaços, os
prazos definidos pelo Regimento da Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Continua em discussão.
Há uma modifícação na redação, proposta pelo
nobre Cosnntumte Domingos Leonelli, que está
redigindo outro texto. Sobre a mesa outra emenda, proposta pelo Constituinte Joaquim Sucena:
"em relação ao encerramento, 2 (dois) contra,
ressalvadas as declarações devoto" Ficaria o inciso com a seguinte redação:
"Encerramento de discussão, tendo usado
da palavra pelo menos 4 (quatro) oradores,
sendo 2 (dois) a favor e 2 (dois) contra, ressalvadas as declarações de voto."
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELU - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Domingos
Leonelli.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELU - A minha redação é muito simples, Sr. Presidente, e me parece mais ampla:
"Encerramento da discussão, após terem
usado da palavra todos os membros da Comissão que queiram fazê-lo."
O SR. CONSTITUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Edmilson Valentim.
O SR. CONSTITUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Sr. Presidente, concordo, no mérito, em gênero, número e grau com o que foi colocado aqui
pelos Constituintes Domingos Leonelli e João Cunha. Vou aproveitar para colocar, pelo que estou
entendendo pelo caput do art. 12 - serão inscritos, não haverá discussão nem encaminhamento,
e independerão de deliberação do Plenário da
Comissão os requerimentos que solicitem.
Entendo, então, que, neste inciso 111, não aconteceria automaticamente esse encerramento da
discussão. Seria em requerimento solicitado e o
Plenário deliberaria sobre o requerimento. Logicamente não serra uma coisa automática. Neste sentido, na minha opinião, apesar de concordar com
as ponderações colocadas pelos Constituintes
Domingos Leonelli e João Cunha, na minha opinião seria satisfatória essa colocação.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Continua em discussão. (Pausa.)
Em votação a emenda proposta ao art. 12, inciso 111, do Constituinte Domingos Leonelli.
Com a palavra o Constituinte Raimundo Rezende.
O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO REZENDE
-\Sr. Presidente, com relação à proposta do
Constituinte Domingos Leonelli, entendemos seria mais prático suprimir o artigo. O item aqui
colocado visa evidentemente não cercear a voz
dos Constituintes, mas colocar uma disciplina nas
discussões, para que, com o pronunciamento de
quatro Constituintes, seja o suficiente para o esclarecimento necessário. A proposta apresentada pelo Colega Joaquim Sucena, sendo possível a de-

Sábado 27

119

claração de voto, já traz a manifestação do pensamento do Constituinte, que, se realmente houver
algum fundamento, ele vai alterar, ou vai elaborar
na votação da matéria que está em discussão.
Com relação à proposta do Deputado Domingos
Leonelli, manifesto a minha opmíão, ou supressão
do artigo, ou, então, devemos votar com a emenda do Constituinte Joaquim Sucena.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de pnoridade de apresentação de emendas, a Presidência vai colocar agora em votação
a emenda do Constituinte Domingos Leonelli.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
permaneçam sentados.
O SR. CONSTITUINTE JÚUO CAMPOS - Requeiro votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Passaremos à votação nominal, começando da esquerda para a direita.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONElli - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) não.

Pois

O ~Q. CONSTlTU';'1TE DOMINGOS LEONElli - ':ir n'esidentl:. não tive oportunidade de
contraditar o I. ')SSO tlU' tre Companheiro. Gostaria
de fazê-lo. (Asse. '·ir:,ento do Presidente.)
S. Ex' tem alguma razão, mas quero lembrar
que, no calor de uma discussão, quando todos
estivermos envolvidos em questões muito profundas, nesta Comissão, se houvéssemos suprimido
simplesmente o artigo, a princípio pode-se ser
pressionado a recorrer, por exemplo, ao Regimento da Casa, contraditório com o espírito da Constituinte, neste caso, como bem explicou o Constituinte João Cunha.
Também a declaração de voto não atende, como ainda explicou o Constítumte João Cunha,
à necessidade de cada membro desta Comissão
tentar convencer os seus pares do seu ponto de
vista. Num processo de votação já é a flxação
da posição, e, muitas vezes, são colocadas propostas que não atendem ao pensamento de um
Constítumte. No processo de discussão é que se
pode expor plenamente o pensamento, vencido
ou vencedor. Daí ser necessário assegurar, nesta
etapa, não sei se é possível, no Plenário, na Comissão de Sistematização, é necessário assegurar
nesta etapa que o pensamento de cada Constituinte fique claramente definido no processo histórico que estamos realizando aqui.
Era este o meu esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Antes
de colocar em votação a emenda, para facilitar
o trabalho futuro da Presidência da Comissão,
inclusive para decisão da questão de ordem, é
importante que se acrescente o que se vai dispor,
senão esta Presidência vai ficar, na ocasião, em
dificuldades para estabelecer o prazo suficiente
para cada Constituinte usar da palavra: são dois
minutos, são três, são CInCO. É interessante que
acrescente a esta emenda...
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHAordem, Sr. Presidente.

Pela

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) não.

Pois
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o SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, não sei se a destempo, mas a proposta
gera alguma dificuldade para decisão aqui. Como
sugestão, se for possível,ainda com a liberalIdade
da Presidência, ponho outra emenda, para discutirmos. Aumentaríamos o número de oradores,
sendo dez a favor - tinha pensado em quatro
a favor e quatro contra, mesmo assim, tenho a
impressão de que existe outra proposta, dez a
favor e dez contra, ou cinco a favore cinco contra.
Teríamos um critério também. Numa comunidade de sessenta e cinco Constituintes, dez fixando as suas posições para encerramento da discussão, tenho a impressão de que teríamos esgotado
o assunto: cinco contra e cinco a favor. Complementando, se fosse aumentado o número de orador inscrito a favore contra, permaneceria a declaração de voto de quem o quisesse fazer, para
que pudéssemos abreviar um pouco o tempo.
Formulo, então, como emenda, uma proposta
de cinco contra e cinco a favor,desde que requerido o encerramento da discussão, aprovado por
todos.
Farei a redação.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O Plenário é soberano para decidir. Passaremos a fazer
a redação baseados justamente em até cinco a
favorou contra, com três minutos para a manifestação oral, e um minuto para a declaração de
voto.
Aguardaremos a redação para colocá-Ia em votação posteriormente. Vamos continuar a votação
do Regimento.
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA- Art.
13 - O integrante da Comissão poderá fazer
uso da palavra, pela ordem, pelo prazo de 2 (dois)
minutos para reclamação quanto à observância
desta norma, ou do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, ou quanto aos serviços administrativos, para esclarecimentos sobre
a ordem dos trabalhos ou para suscitar questões
de ordem, vedados apartes.
Parágrafo único. Da decisão da Presidência
em questões de ordem caberá com o apoiamento
de no mínimo um terço dos integrantes da Comissão, recurso escrito, sem efeito suspensivo, à Presidência da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Há
uma emenda ao parágrafo único.
Em discussão o art. 13. (pausa.)
Não havendo emendas, está em votação.
Os Srs. Constituintes que estão de acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Ao parágrafo único há uma emenda, do Constituinte Eduardo Jorge. Solicito a S. Ex' a argumentação da sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTASr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o nobre Constituinte Adylson Motta.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTAFoi solicitada há pouco, Sr. Presidente, uma votação nominal. Pondero que estamos aqui fazendo
uma votação sem quorum, por uma deliberação
da Presidência. Se for feita uma votação nominal,
vamos consagrar na ata uma votação sem quorum.

O SR. CONSTITUINTE JÚUO CAMPOS - A
votação nominal, no caso, se não chegássemos
a um consenso com relação ao tempo que cada
Constituinte teria para discutir as matérias nesta
Comissão. Como já entramos de acordo, praticamente estipulando que teriamos dez oradores,
cinco a favor e cinco contra, com o tempo definido, retiro a minha proposta, e faremos a votação
simbólica. como se estivéssemos em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Eduardo Jorge. Estamos
analisando o art. 13, parágrafo único.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, a emenda vai incidirsobre o parágrafo único do art. 13. A minha proposta tem
dois sentidos. Na verdade, tinha colocado o parágrafo único, mas ficaríamos com dois parágrafos.
No primeiro parágrafo ficaríamos com a seguinte
redação:
"Dada a decisão da Presidência em questão de ordem, caberá recurso ao Plenário
da Comissão, sendo necessário o apoiamento de no mínimo 4 (quatro) dos seus integrantes."
Vemos aqui, primeiro, criamos a figura do recurso ao Plenário da Comissão; segundo, o apoiamento, em vez de ser um terço, será um quarto
dos seus integrantes, em função de todo aquele
raciocínio para compatibilizar com o quorum do
Plenário da Constituinte. Em terceiro lugar, esse
parágrafo único se tomaria § 2°, porque aqui é
um recurso ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, não mais ao Presidente da nossa
Comissão.
Então, ficaríamos com dois parágrafos: primeiro parágrafo - recurso ao Plenário, com o apoiamento de, no mínimo, quatro integrantes; segundo parágrafo - recurso ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
Peço a V. Ex", Sr. Presidente, coloque em votação, por inteiro, a proposta.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Acato
a sugestão de V. Ex'
Em votação, as propostas do Constituinte
Eduardo Jorge, ao art. 13, parágrafo único, com
a criação de um novo parágrafo.
Os Srs. Constituintes que as aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Concedo a palavra ao Constituinte Edmilson
Valentim.
O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM
- Sr. Presidente, primeiramente solicito explicação sobre a colocação da Presidência. Fui pego
de surpresa, porque ontem, participando da reunião da Comissão da Ordem Social, a proposta
de uma nova reunião seria para hoje às 17 horas,
e à tarde, chegando a meu Gabinete, recebi a
convocação para hoje de manhã. Por isso, meu
tempo ficou muito curto para redigir as emendas
isoladas. Em decorrência, tive que pegar uma folha e elaborar as emendas de maneira rápida.
Fiz uma emenda, na minha opinião, simples, só
para esclarecer mais a questão.
1'10 art. 12, inciso Vse explicitaa "votação pelo
processo nominal", de matéria não constitucional.
Gostaria de explicitar esta questão, que é importante e, a meu ver, não tem maiores problemas.
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O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) -Ontem
elaboramos esse programa e não houve número
suficiente, inclusive para discutirmos as matérias.
Assim, convocamos para hoje, extraordinariamente, para adiantar o Regimento Interno, que
é importante. A emenda de V. Ex- estará sendo
discutida e votada quando voltarmos ao art. 12,
que ficaram para ser redigidas novas emendas.
Aí V. Ex' terá oportunidade de explicitar.
Concedo a palavra ao Constituinte HélioCosta.
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - Art.
14. As deliberações da Comissão serão adotadas
pelo voto da maioria absoluta de seus integrantes.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão. (Pausa.)
Ninguém se manifestando, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - Da
discussão e Da votação dos prazos.
Art. 15° A Comissão, na discussão e na votação da matéria obedecerá, às seguintes normas,
além de outras que constam do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte:
a) as emendas com parecer contrário serão
votadas em globo, salvo os destaques, requeridos
com o apoiamento de 10 (dez) assinaturas de
integrantes da Comissão;
b) as emendas com parecer favorável serão
votadas em globo, salvo o destaque requerido
por 20 (vinte) integrantes da Comissão;
c) o relator poderá, juntamente com o seu parecer, apresentar subemendas, que serão tidas
como tais, para efeito posterior, somente se aprovadas pela Comissão;
d) concluída a votação do projeto, com emendas, o Relator apresentará à Comissão a redação
do vencido no prazo de 5 (cinco) dias.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Ao
art. 15 temos emendas propostas por vários Srs.
Constituintes. Em primeiro plano, o Constituinte
Eduardo Jorge.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE É a mesma questão, Sr. Presidente. Em vez de
dez assinaturas para um destaque de emendas
com parecer contrário, e em vez de vinte assinaturas para um destaque de emendas com parecer
favorável, estou propondo quatro e quatro, para
permanecer a proporção semelhante aos trinta
e cinco no universo de 559, que é o aprovado
pelo Regimento Interno da Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - O
Constituinte Edmilson Valentim também tem
emendas. (Pausa.)
Como S. Ex" está dizendo que retira, vamos
à Emenda Eduardo Jorge.
Ao art. 15.
Em discussão. (Pausa.)
Ninguém se manifestando, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Há ainda uma emenda a este artigo, proposta
pelo Constituinte Ronan Tito, que teve que se
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ausentar. A proposta é no sentido de se alterar
a letra "d" do art. 15, que diz:
"Concluída a votação do projeto, com
emendas, o Relator' apresentará à Comissão
a redação do vencido, no prazo de 5 (cinco)
dias."
A proposta do Constitumte é a seguinte:
"Concluída a votação do projeto, o Relator
apresentará à Comissão a redação final, com
a inclusão das emendas aprovadas no prazo
de 5 (cinco) dias."
S. Ex- modifica a redação do vencido por redação final, e a inclusão das emendas.
O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENAV. Ex' me permite?

em discussão o art. 16, para facilitar os nossos
trabalhos.
Em discussão o art. 16.
Com a palavra o Constituinte João Cunha.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, o art. 16, na sua parte final, está relacionado intimamente com o art. 12, no que diz
respeito ao problema do encerramento da discussão.
Temos uma emenda, uma adaptação evidentemente:
"É facultada a apresentação de requerimento de encerramento da discussão após
terem falado até 10 (dez) oradores, sendo
5 (cinco) a favor e 5 (cinco contra."

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Então,
a proposta de V. Ex' seria um acréscimo...

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão o art. 16, com a emenda proposta pelo
Constituinte João Cunha. (Pausa.)
Ninguém se manifestando, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs, Constituintes que os aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Ao § 1° existe uma emenda proposta ao caput
do artigo.
Em primeiro plano ao § i-, temos uma proposta
do Constituinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENADesde que não seja um substitutivo integral.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Ao art. 16, § 2 0 Retiro a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) a palavra V. Ex'

Com

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENASr. Presidente, já tivemos neste sentido, um fato
na nossa Comissão que gerou alguns problemas,
desde que não haja um substitutivo, senão todas
as emendas, quando se for pedir destaque, já
não se referem mais aos mesmos artigos, o que
dificulta sensivelmente o trabalho a posteriori.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - No
prazo de 5 (cinco) dias desde que não seja um
substitutivo integral.
Continua em discussão a Emenda do Constituinte Joaquim Sucena, (Pausa.)
Ninguém se manifestando, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (pausa.)
Aprovada.
Quanto mais aperfeiçoarmos o Regimento, melhor para os nossos trabalhos futuros.
Há ainda uma proposta do Constituinte João
Cunha ao art. 12:
"Encerrada a discussão, tendo usado da
palavra pelo menos até 10 (dez) oradores,
sendo 5 (cinco) contra..."
Voltaremos a ela oportunamente.
Concedo a palavra ao Constituinte Hélio Costa.
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA - Art.
16. Durante a discussão de qualquer matéria poderão usar da palavra o autor e O relator, durante
10 (dez) minutos improrrogáveis, além de qualquer dos integrantes da Comissão, Titulares ou
Suplentes em exercício, durante 5 (cinco) minutos, e por 3 (três) minutos, os Constituinte que
não sejam membros da Comissão, inclusive Suplentes não convocados. Poderão ser admitidos
apartes, de 1 (um) minuto de duração, desde que
haja anuência do orador. E facultada a apresentação de requerimento de encerramento da discussão, após falarem até 10 (dez) oradores, 5
(cinco) favoráveis e 5 (cinco) contra.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Como
existem emendas aos §§ 1°,2°,4° e 5°,vou colocar

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Retirada a emenda.
Uma emenda ainda ao § 1° do art. 16, proposta
pelo Constituinte João Cunha. É uma emenda
supressiva.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem. (Assentimento da Presidência.)
Primeiramente o art. 16 ficou aprovado...
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a emenda de V.Ex', em relação ao que decidimos
no artigo anterior.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, no § lo, o pedido de exclusão da expressão "sem encarmnhamento" se deve ao fato
de que o Relator tenha falado, após o encerramento da discussão, por 20 (vinte) minutos, procedendo-se, em seguida, à votação do parecer.
Sendo matéria de relevância, o parecer da matéria final conclusiva, não haveria por que se impedir aos Membros Constituintes da Comissão o
direito de, no prazo dos encaminhamentos, quer
do Regimento Interno, quer da própria norma desta Comissão, poderem usar da palavra, afim de
balizar o comportamento de votação, no sentido
da posrção que possam ter, e que pode ser a
melhor no interesse da Nação. Razão pela qual
propus essa emenda para supressão da expressão
"sem encaminhamento" do § l° do art. 16, para
o melhor interesse dos nossos trabalhos.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Sr. Presidente, para contestar.

C:

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) --: 0 m
a palavra, para contestar, o nobre Constitumte
Jorge Uequed.
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O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED É indipensável Sr. Presidente, após o debate da
matéria, com apresentação do uso da palavra pelos Parlamentares presentes. Membros da Comissão, suplentes ou não, é indispensável que, ao
final, para encaminhar a votação, o Relator faça
o parecer da orientação que deu na apresentação
da matéria. Por isso, é indispensável a manutenção desse parágrafo, porque Visa esclarecer a votação, já que o foram colocadas, anteriormente,
posições favorévers ou contrárias, e agora, no final, o Relator fará a apresentação.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, só para um esclarecimento.
O nobre Constituinte Jorge Uequed contestou
uma proposta de supressão de uma expressão
só.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED V. Ex' falou em supressão do § 1».
O SR. CONSTITUINTEJOÃO CUNHA-

Não.

Data venia, não. Supressão da expressão "sem
encaminhamento da votação".
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) "§ i- Encerrada a discussão, será dada
a palavra ao Relator, se este o desejar, por
até 20 (vmte) minutos, procedendo-se, em
seguida, à votação do Parecer sem encaminhamento da votação.
S. Ex' retira a expressão "sem encaminhamento".

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED
- Pelos mesmos motivos, Sr. Presidente,
que o encaminhamento da matéria foi feito
durante a discussão pelos oradores que a
possibilitam, ao final só caberá o Sr. Relator
apresentar o que dispõe o § 1°
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Continua com a palavra o Constituinte João Cunha.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CUNHA - Sr.
Presidente, apenas para explicitar, data venia,
dada a insistência.
Temos tido incidentes, inclusive com os relatores, a desfavor do interesse da maioria. No momento em que vamos votar o que seja a manifestação do Relator, que recebe a confiança da Comissão, mas pode receber o voto de desconfiança
quanto ao que proponha, quanto à visão que tenha, o encaminhamento é importantíssimo neste
instante. Não é para se fazer uso retónco da palavra, e sim para encaminhar a decisão com sugestões ou com uma posição. Inclusive manifesta
o parecer do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Domingos Leonelli.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE-

lli - Sr. Presidente, só para reforçar a argumentaç-ão do Constituinte João Cunha.
O relator já apresentou o seu ponto de vista,
já teve a possibilidade de fazê-lo de maneira peno
sada para escrever, raciocinar, expor da maneira
melhor possível. Impedir os Constituintes de se
manifestar sobre uma postura já tão bem elaborada, e com tanto tempo, seria quase que impor
uma ditadura intelectual da relatoria, que não é
o desejo aqui, muito menos do nosso Relator,
que é um democrata.
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o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Continua em discussão a proposta do Constituinte
João Cunha, retirando-se a expressão "sem encaminhamento".
Com a palavra o Constituinte Geraldo Campos.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, apenas trago o depoimento da
experiência colhida durante o período de funcionamento da Subcomissão. Na nossa Subcormssão nunca o Relator ficou com a última palavra,
sempre o Plenário teve oportumdade, pelo menos
o autor da proposta derrotada no parecer do subrelator, de poder encaminhar o seu ponto de vista.
Pelo que, nos posicionamos favoráveisà posição
do Constituinte João Cunha
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Continua em discussão.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENASr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Joaquim
Sucena, para discutir.
O SR CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENASr. Presidente, uma vez que venha a prevalecer
a Emenda do Constituinte João Cunha, seria interessante, também, estipular sempre, em contraargumentação, senão poderíamos ficar ad aeternum aqui.
O SR.CONSTITUINTE JOÃO CUNHA-A proposta do Constituinte Joaquim Sucena é no sentido de que se dêem 3 minutos ao encaminhamento ...
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Manteríamos, então, em relação àquele artigo, aprovado
naquele tempo, a favor e contra, o prazo de 3
minutos.
Em votação.
Os Srs Constituintes que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge Uequedo
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Sr. Presidente, assim a exclusão não é pura e
simples do termo. Assim se equactona como se
encaminha a votação, e eu me manifesto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Aprovado, então por unanimidade.
Passa-se ao § 29 •
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - §
2° o Parecer com o Substitutivo do Relator terá
preferencia para votação e, se aprovado, prejudicará o anteprojeto original e as emendas, ressalvados os destaques concedidos.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Ao
§ 2° do art. 16 há uma emenda do Constituinte
Eduardo Jorge.
Concedo a palavra ao nobre Cosntituinte
Eduardo Jorge.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, a emenda que estou apresentando

ao § 2° também é baseada na experiência das
discussões das Subcomissões. O que estou propondo? Estou propondo acrescentar a seguinte
frase:
"Em todas as fases poderão ser feitos destaques a partir dos textos originários da Subcomissão."
Por quê? Os três textos das Subcomissões vão
ser sintetizados pelo Relator, num novo substitutivo Afrase que estou acrescentando possibilita
possamos fazer destaques a partir do texto da
Subcomissão. O Sr. Relator - acredito - vai
ser absolutamente fiel a essa síntese. Digamos
que determinado Constituinte ache que o relatório
aprovado na sua Subcomissão não está totalmente contemplado no novo Relatóriodo Constituinte
Almir Gabriel. Em vez de fazer preventivamente,
apresentar destaque, ou propostas de emendas
baseadas em todo o relatório da sua Subcomissão, ele pode destacar, direto, do relatório da Subcomissão, apresentando como emenda ao relatório final do Constitiunte Almir Gabriel.
Isso nos despreocupa de fazer emendas preventivas para garantir o relatório da nossa Subcomissão.
Este é o sentido da proposta.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão a proposta do Constituinte Eduardo
Jorge.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge Uequedo
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Sr. Presidente, a proposta do Constituinte Eduardo Jorge facihta a tramitação dos trabalhos da
Comissão e evita emendas desnecessánas e preventivas,bem como facilitao relacionamento dos
Cosntítumtes com o Relator manifesto-me favorável.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (pausa.)
Aprovada.
O SR CONSTITUINTE HÉLIO COSTA§ 3° Aprovado o Parecer, em todos os
seus termos, será tido como da Comissão,
e desde logo assinado pelo Presidente, pelo
Relator e pelos autores de votos vencidos,
em separado, ou com restrições, que manifestem, na assentada, a intenção de fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge Uequedo
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O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Sr. Presidente, para minha orientação, o que é
"na assentada"?
O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Realmente não sei. "Aprovado o Parecer, em todos
os seus termos, será tido como da Comissão ..."
É assinatura.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA§ 4° Se ao Parecer do Relator forem sugeridas alterações, com as quais ele concorde, ser-Ihe-á concedido prazo até a reumão seguinte, para a Redação do Vencido.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Há
uma emenda ao § 4°, do Senador Ronan Tito:
"Se ao Parecer do Relator forem sugeridas
alterações, com as quais ele concorde, serlhe-á concedido prazo até a reunião seguinte
para a redação final."
Parece-me que S. Ex' só tira a expressão "do
vencido" e coloca "final". Não gostou mutto do
termo "vencido".
Em discussão.
O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, peço a palavra, para esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Domingos
Leonelh, para esclarecer.
O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONElli - Neste caso, é após a votação, porque entre
"vencido" e "redação final" há uma diferença.
Após o processo de discussão, após todo o
processo de votação, na redação final, o Relator
poderá aceitar emendas que não tenham sido
discutidas, com as quais ele apenas concorde?
E isto que queria esclarecer. No aspecto formal
e redacional, qualquer projeto tem a sua redação
finaL
O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - O Parecer do Relator.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONElli- Chamaria atenção, Sr. Presidente, para uma
questão. O Parecer do Relator expressa o seu
ponto de vista, naturalmente, mas expressa a média das opiniões e ele pode ser apresentado com
dois objetivos, ou de fixar o seu ponto de vista
e arriscar ser vencido, ou de ser aprovado, se
corresponder já, previamente, à média das opiniões. Neste caso, deixar entre o Relator e um
proponente a possibilidade de um acordo, pode
excluir o conjunto da Comissão desse entendimento. Então, quero saber em que fase do processo de discussão esse acordo é possível?
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - É do
parecer final
O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONELLI - Peço que os Srs, Constituintes atentem
bem para essa possibilidade, e não fique aqui
nenhuma suspeita, nada em relação ao Relator.
Apenas é uma possibilidade perigosa. Até,porque,
como estamos vendo aí, a tentativa de mudança
de Relator etc., queria prevenir-me um pouco.
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SR.'PRESIDENTE (Edme Tavares) - Quanto ao aspecto de emendas à redação. O § 3°,
já aprovamos, dispõe:
"Aprovado o Parecer em todos os seus
termos, será tido como da Comissão, e desde
logo assinado pelo Presidente, pelo Relator
e pelos autores de votos vencidos, em separado, ou com restrições, que manifestem, na
assentada, a intenção de fazê-lo."
O § 4° diz:
"Se ao Parecer do Relator forem sugeridas
alterações, com as quais ele concorde, serlhe-á concedido prazo até a reunião seguinte,
para a redação do vencido."
Quer dizer, a redação final, no § 3', no meu
entendimento, o Relator já apresentou, já há votos
vencidos, já há voto separado, já foi assentado
tudo, apenas permite no § 4' que, no caso em
que o Relator concorde, possa ser concedida,
também, outra redação fmal. É uma questão de
redação apenas, no meu entendimento, mas é
bom que a Comissão e os Srs. Constituintes decidam, porque este Presidente é que vai receber
as questões de ordem. E quero decidir democraticamente.
O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - A palavra
é alteração de forma e não de conteúdo, porque,
na verdade, o que pode acontecer é que uma
coisa que seja proposta como artigo passe a viger
como se fosse parágrafo, e assim por diante. Também concordo não se deva dar liberdade ao Relator, para que ele, com mais uma pessoa, altere
aquilo que tenha sido decidido pelo Plenário. De
maneira que dever-se-ia acrescentar "de forma".
Resolve o problema.
O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Então,
teríamos, aqui, o § 4° da seguinte forma:
"Se ao Parecer do Relator forem sugeridas
alterações, de forma..."
-

O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
Ou redacíonaís, apenas.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - .....
de forma, com as quais ele concorde, ser-lhe-á
concedido prazo até a reunião seguinte, para a
redação final."
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Não, Sr. Presidente. Aí sena a "redação
do vencido" mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Aqui
há uma emenda do Senador Ronan Tito. Aí seria
"do vencido". Então, a proposta do Senador Ronan Tito estaria prejudicada.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação, com as alterações propostas agora.
Os Srs. Constituintes que aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA§ 5' Se o parecer do relator não for acolhido, o Presidente designará um itegrante
da Comissão para redigir o novo parecer,

sendo-lhe concedido o prazo até a reunião
seguinte.
O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Há
uma emenda do Constituinte Eduardo Jorge.
Com a palavra S. Ex"
O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, a proposta dá uma nova redação
ao § 5°, inclusive dará tranquilidade, estabilidade
aos trabalhos da Comissão, e diz:

"5' - Se o Parecer do Relator não for
acolhido, o Presidente determinará ao Sr. Relator que redija novo parecer, sendo-lhe concedido prazo até a reunião seguinte."
Esta é a proposta de emenda ao § 5'
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão a Emenda do Constituinte Eduardo
Jorge.
Com a palavra o Constituinte Domingos Leonelli.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONElli - Pela sua dimensão, pela sua profundidade,
pelo que significa de alteração, pelo que já está
sendo discutido, não creio que o nosso Regimento Intemo possa ser a palavra conclusiva a este
respeito. Esta questão já está sendo discutida no
âmbito da Constituinte como um todo, e o Presidente Ulysses Guimarães baixou um ato, inclusive
já regulamentado, parece que impedindo a mudança do relator. Já há um ato presidencial a
este respeito. Não sei se seria o caso de colocarmos isso no nosso Regimento, ou simplesmente
deixar para que a Presidêncía da Constituinte decida. Colocar no nosso Regimento é, como os juristas dizem, despiciendo, porque se for decidido
depois, fica sem valor.
Queria só alertar para esta questão.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) a palavra o Constituinte Adylson Motta.

Com

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA Corroborando apenas a argumentação do Constituinte.
O Presidente da Constituinte baixou instruções
que determinavam a continuidade do relator. Foi
questionado, está para ser decidida, pela Mesa
da Constituinte, qual a orientação a ser adotada.
Então, não seria prudente aprovarmos qualquer
coisa antes da definição do órgão maior, no caso.
Foi questionado isto, está sendo examinado, justamente em função da instrução baixada pelo Presidente da Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SASr. Presidente, para uma questão de ordem.

BÓIA -

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) a palavra V. Ex"

Com

SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA
- Sugiro, Sr. Presidente seja suspenso esse parágrafo provisoriamente, que seja acrescido logo
que saia a decisão, e venhamos a discuti-lo.
O SR. CONSTITUINTE (Edme Tavares) - Ou
que do parágrafo conste que a dedsão será tomada de acordo, ad referendum Teríamos que fazer constar logo aqui. Não podemos ficar com
esse parágrafo assim, ou retiramos este parágrafo,
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porque vai ficar muito difícil para o Presidente
posteriormente.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) a palavra o Constituinte Eduardo Jorge.

Com

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE É importante deixar para ser decidido posteriormente, porque pode, inclusive, o Presidente Ulysses Guimarães determinar que fique a critério do
Presidente da Comissão. E qual será o critério
do nosso Presidente? Vai substituir, vai manter,
vai deixar para o Plenário? Então, esta questão
deveria ser decidida não só pelo Presidente, mesmo que assim determine o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte. Deveria ser decidida
por nós todos, pelo Plenário.
Este é o sentido mais profundo da proposta.
Então, acatando a proposta do Constituinte José Carlos Sabóia, deixaríamos este tema em suspenso, para analisar, comparando com a decisão
do Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) nua em discussão a matéria.

Conti-

Concedo a palavra ao Constituinte Jorge Uequedo
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Sr. Presidente, desde já concordo com o Constituinte José Carlos Sabóia e com os termos do
Constituinte Eduardo Jorge. No momento oportuno esta Comissão pode discutir. Essa Comissão
só não pode insurgir-se contra as normas gerais,
regimentais, que são de aplicação obrigatória em
toda a Assembléia.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
votação. Suprimindo-se, por enquanto o § 5., ficando a decisão desta matéria a posteriori.
Os Srs, Constituintes que aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado
O SR. CONSTITUINTE HÉUO COSTA"§ 6° não serão admitidos, em nenhuma
hipótese, pedidos de vista."

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Há
uma emenda do Constituinte Domingos Leonelli,
suprimindo o § 6°
Em discussão.
Com a palavra o Constituinte Jorge Uequed.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Se se admitir pedidos de vista tem que se regular
como se pede vista, quais os prazos A simples
ehminação do parágrafo não nos dá a tranqüilidade regimental de trabalhar. É preciso, então,
estabelecer quando se pode pedir vista, quais os
prazos para tal.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) gimento da Câmara ...

O Re-

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Então, que se aplique o Regimento da Câmara
para guiar os trabalhos da Comissão. No espaço
de tempo que dispõe para elaborar o seu trabalho,
a Comissão organize dentro da sua premissa de
necessidades.
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o SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - Inclusive, Constituinte Jorge Uequed, o art. 18, que
vamos apreciar diz:
"Art 18 Sendo omissa a presente Norma, o Presidente deverá valer-se do estabelecido nos Regimentos Internos da Assembléia Nacional Constituinte e da Câmara dos
Deputados."

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED O Regimento da Câmara dispôe um prazo de
cinco dias. Então, não podemos adaptar este prazo ao prazo exíguo que temos aqui na Comissão.
Para se suprimir este artigo é indispensável que
a Comissão regule a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - É procedente a questão de V. Ex'
Continua em discussão.
O SR CONSTITUINTE JORGE UEQUED Proponho que os pedidos de vista serão possíveis
num prazo de 2 (duas) horas.
O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) - Então,
acrescentar-se-ia:
"Serão admitidos pedidos de vista conjuntos pelo prazo de 2 (duas) horas, uma vez
por sessão."
Então, o § 60 ficaria com a seguinte redação:
"Serão adrmtídos pedidos de vista conjuntos de até 2 (duas) horas, uma vez por sessão."
Em votação.
Os Srs. Constituintes que aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA- Normas Gerais e Transitórias.
"Art. 17.

Os prazos que se encerrarem
nos sábados, domingos e feriados passarão
a vencer no primeiro dia útil subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA"Art. 18. Sendo omissa a presente Norma, o Presidente deverá valer-se do estabelecido nos Regimentos Intemos da Assembléia Nacional Constitumte e da Câmara dos
Deputados."

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Há
uma emenda ao art. 18, do Constituinte Jorge
Uequed:
... após falarem 6 (seis) oradores, sendo
no mínimo 2 (dois) contra a matéria.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Sr. Presidente, esta redação é do art. 16.
O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) - O art.
16 já passou. Sua emenda foi colocada como
ao art. 18.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED A minha emenda ao art. 16 já está derrotada,
porque há, inclusive,uma emenda do Constituinte
João Cunha. Tenho uma emenda, ao art. 16 também.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Ficamos de voltar.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO COSTA - A
presente Norma entra em vigor na data de sua
aprovação pelo Plenário da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Em
discussão. (Pausa)
Não havendo quem se manifeste, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que concordam permaneçam sentados. (Pausa)
Agora vamos passar aos artIgos pendentes de
discussão e votação. O art. 12, inciso Ill, ficou
pendente. Há uma emenda do Constituinte João
Cunha. É aquela redação nova, que foi solicitada.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, insisto em uma redação
em que incorporo as colocações, as ponderações
e a própria emenda do Constituinte João Cunha,
e proponho uma apreciação conjunta, já que não
são contradítónas.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - POIS
não.
A redação do Constituinte João Cunha diz:
"... encerramento de discussão, tendo usado da palavra pelo menos até 1O(dez) oradores, sendo 5 (cinco) contra e 5 (cinco) a favor,
sendo assegurada a declaração de voto, pelo
prazo de 1 (um) minuto aos Constituintes
que a queiram fazer."
A sugestão, substituiu "pelo menos" e se colocar "até". Substituir "pelo menos" por "até". Já
está "até".
O nosso Relator tem uma proposta: retirar a
expressão "pelo menos". Ficaria apenas "até".
Fica mais perfeito.
Com a palavra o Constituinte Domingos Leonelli.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONElli - Essa nova redação, Sr. Presidente, incorpora todas as colocações que o ConstitumteJoão
Cunha fez e tenta salvar a possibilidade de todos
os Constituintes que queiram falar sobre algum
assunto de relevante Importância o façam, contanto que se tenham inscrito antes.
Fiz a redação da seguinte forma: "... encerramento da discussão, após terem usado da palavra
todos os membros da Comissão que se tenham
inscrito para fazê-lo, ou a requerimento aprovado
pelo Plenário, após terem usado da palavra pelo
menos 10 (dez) oradores, sendo 5 (cinco) a favor
e 5 (cinco) contra, dentro de 3 (três) minutos
da hora". Será permitida a declaração de voto
feita em um minuto. A modificação é apenas no
início: "encerramento da discussão após terem
usado da palavratodos os membros da Comissão
que se tenham inscrito para fazê-lo".
Supondo que, em determinados casos, vamos
ter assuntos que muitos Constituintes desejem,
em número superior a dez, manifestar-se, que
sejam pontos fulcrals, pontos decisivos para a
Comissão, então, deveria ser assegurada a palavra
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a esses que têm a preocupação. Impede a possibihdade da obstrução tradicional, aquela em que
o sujeito.vai-se inscrevendo somente para ganhar
tempo, Impede a possibilidade do mero apoiamento a outras falas anteriores, e assegura a todos
que se tenham inscrito, que tenham o desejo de
falar sobre aquele assunto, que o façam. Esta,
a emenda que faço.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pela
ordem de prioridade, vou colocar em votação.
em primeiro lugar, a emenda do ConstituinteJoãc
Cunha: "Encerramento da discussão, tendo usado da palavra até 10 (dez) oradores, sendo 5 (cinco) contra e 5 (cinco) a favor, sendo assegurada
a declaração de voto, pelo prazo de 1 (um) minuto
aos Constítumtes que queiram fazê-Ia".
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR PRESIDENTE (Edme Tavares) - Com
a palavra V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Aaprovação da emenda do Constituinte João Cunha prejudica a do Constituinte Domigos Leonelli.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Exatamente, porque tem prioridade.
Em votação.
Com a palavra o Deputado Domingos Leonelli.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - O destaque apenas, porque a minha é
apenas aditiva, a minha adita apenas o termo "a
todos aqueles que se tenham inscrito". Não sei
se seria o caso, de colocar destacada apenas esta
expressão.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Apenas V Ex' acrescenta, na sua emenda...
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - A declaração de voto.
Deputado Domingos Leonelli, indago se fica
mais ou menos atendendo ao que V. Ex' e o
Constituinte João Cunha pedem: "Encerramento
da discussão tendo usado da palavra os oradores
inscritos, até 10 (dez) sendo pelo menos 5 (cinco)
a favor e 5 (cinco) contra", tirando-se "até 10"
e colocando "os oradores inscritos, sendo até 5
(cinco) a favor e 5 (cinco) contra".
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONElli - Sr. Presidente, agora é-nos fácil resolver
esta questão, porque queremos imaginar, idealizarum processo rápido de discussão e votação.
No entanto, quando forem colocadas aqui questões sobre as quais os Constituintes tenham representação efetiva, que representam os médicos,
representam determinada categoria de segurados
e aposentados, é evidente que vão querer fazer,
estando em 110 lugar, em 120 Vão encontrar uma
forma, vão exígir por questão de ordem. Apenas
quero normatizar, porque a lei é a normatização
do conflito.Aleinão é para assegurar previamente
a questão, é para normatizar o conflito, e, se se
pode prever esse conflito, mais lógico façamos
essa previsão e admitamos essa possibilidade.
Não tenho nenhuma forma de redação. Não faço
questão fechada a respeito, admito qualquer uma.
O SR. PRESIDENTE(Edme Tavares) -A proposta que acabei de fazer em cima da proposta
de V. Ex", Constituinte Domingos Leonelli,foi exatamente esta: "Os oradores inscritos, mas ressal-
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vando o direito de até 5 (cinco) falarem contra
e até 5 (cinco) falarem a favor".

de artigo por artigo, emenda por emenda
e encerramento da discussão."

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Então, todos os inscritos não precisam ressalva.

Apenas o requerimento é que será discutido,
não é a matéria.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Estão todos os Inscritos falando contra
ou falando a favor.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI -Justamente não é a matéria. O entedimento
meu, desde o início, foi este, daí a proposta da
emenda, mas só admitida a possibilidade de um
requerimento encerrando a discussão depois de
terem SIdoouvidas as manifestações de 5 (cinco)
a favor e 5(cinco) contra.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edeme Tavares) - Tem
a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, creio que está havendo um erro
de interpretação por parte do Constituinte Domingos Leonelli. O caput do art. diz:
"Serão verbais ou escritos e imediatamente despachados pelo Presidente os requenmentos que solicitem.....
Requerimento que solicitem. Não é a discussão
definitivada matéria. É do requerimento, pelo que
pude entender
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Se é isto nem precisa a emenda do Deputado
João Cunha. É desnecessária.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONElli - Eu me mantenho pelo texto original, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Então
a redação deve permanecer no original, porque
é quanto à questão do requerimento. Não é a
matéria que vai ser discutida, mas o requerimento.
Então, o art. 12, § 3., permanece, por unanimidade do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) V Ex" desejaria 10 oradores, sendo 5 a favor
e 5 contra.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Não é questão da matéria. É a oportunidade
de se pedir o encerramento, porque é uma medida que encerra definitivamente uma discussão.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Então,
voltamos à discussão, em relação ao número apenas, para se discutir só o requerimento.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONElli - V. Ex" honra-me muito, Sr. Presidente.
Esse requerimento pode ser feito a qualquer
tempo. Ora, desde que se tenham manifestado
dois Constituintes a favor e dois contra, já viabilizariam o encerramento da discussão, e é isto que
quero impedir, permitindo o maior número de
participação dos Constituintes na Comissão este, o espírito da minha proposta - democraticamente.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) votação.

Em

Os Srs. Constituintes que aprovam permaneçam sentados. (pausa.)
Aprovada.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Sr. Presidente, acredito que também aí possa se
dar aquela emenda que foi feita inicialmente, dois
a favor e dois contra, podendo-se fazer a declaração de voto.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE É aqui que está a questão. A minha questão está
em relação ..

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Os
dois estão mantidos.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UWQUED A declaração de voto.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, questão de ordem. (Assentimento da Presidência.)
O art. 16, na parte final, foi aprovado com a
emenda sugerida?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) Mas quanto ao requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - (ínaudível) ... sugerida por emenda: Cinco a favor e
cinco contra.

Sim

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED É quanto ao requerimento.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) V. Ex" a palavra.

Tem

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE O item lll, art. 12, tenho a impressão de que ficou
mantido como está.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Mantido na sua redação original. Esta é a proposta
feita, porque se trata do requerimento, aprovação
do requerimento de discussão: "Serão inscritos,
não tendo discussão nem encaminhamento..."
"Dependerão de deliberação do Plená.ri?
da Comissão os requerimentos que SOlICItem: votação destacada, votação de matéria

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, neste artigo volto, então,
à minha questão, à minha emenda, creio que
agora adequadamente. O próprio caput do artigo
possibilita a manifestação dos integrantes da Comissão, determina o tempo etc. É neste caso,
então, que os inscritos previamente teriam direito
de se manifestar antes do encerramento da discussão. Insisto nesta tese como dever de consciência. Prevendo o que vai acontecer com determinados pontos, seria de' bom senso permitirmos
a intervenção de todos quantos queiram manifestar-se sobre determinados pontos da matéria em
discussão, antes do encerramento.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Sr. Presidente, neste artigo concordo com a proposta do Constituinte Domingos Leonelli, porque
realmente vai permitir à Comissão estabelecer os
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critérios do seu funcionamento e evitar os atritos
que S. Ex" citou. Em uma matéria polêmica, nenhum parlamentar comprometido com aquela tese, mesmo superando o número de dez, vai deixar
de usar da palavra para expressar nos Anais e
na Comissão o seu parecer.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pergunto ao Constituinte Domingos Leonellia emenda proposta. Como fica a redação?
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONElli -A emenda que propus ao art. 12 se adapta
perfeitamente a essa questão. Confio inteiramente
na redação que a Mesa venha a dar, adaptando.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Quanto ao Regimento, acabamos de aprovar, com as
emendas propostas. Esta Presidência informa que
terá oportunidade de mandar preparar o Regimento com todas as modificações, para que seja
distribuído a todos os Srs. Componentes desta
Comissão.
Nesta oportunidade, coloco também em debate a questão da nossa programação, que é muito
importante, para que possamos receber as sugestões dos Membros desta Comissão, se há alguma
sugestão a ser feita, alguma modificação.
Está em discussão nosso programa.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) a palavra V. Ex"

Com

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Em relação ao calendário, Sr. Presidente, tenho
algumas sugestões. A primeira sugestão é relativa
ao dia 27, hoje. A reunião já foi feita, e não haveria,
então, necessidade dessa segunda reunião, às 17
horas, salvo melhor juízo.
A segunda proposta é em relação à quinta-feira,
dia 28. Não vai haver votação, vai haver discussão
do anteprojeto. Então, não seria impeditivo que
essa reunião, em vez de ser às 17 horas, se fizesse
às 14 horas, porque não vai haver votação, é mais
uma discussão, comentários sobre os projetos
que estão vindo das Subcomissões.
A segunda proposta é esta: na quinta-feira,
substituir 17 por 14 horas.
A terceira proposta é em relação à sexta-feira.
Sexta-feira é um dia em que muitos Constituintes
viajam para os seus Estados, para um contato
com as bases. Seria melhor transferir a reunião
para 9 horas, a primeira, e a segunda para as
14 horas, possibilitando que sexta-feira à noite
alguns Constituintes possam viajar para os seus
Estados.
A quarta alteração é relativa à segunda-feira,
dia 1°.Neste dia está prevista a discussão do anteprojeto da Subcomissão dos Negros, Populações
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, e está
marcada para 9 e 17 horas. Proponho que fique
14 e 20 horas, porque 9 horas é um horário que,
na segunda-feira, não vai dar quorum de jeito
nenhum. Muitas pessoas não chegaram de seus
Estados ainda. Certamente não vai haver a discussão do Anteprojeto da Comissão 7C.
Finalmente, a última proposta, no dia 8/6, segunda-feira, o horário das 9 horas para apresentação do parecer com substitutivo, passe para
as 20 horas, um horário que garante que todas
as pessoas que porventura tenham viajado para
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seus Estados já tenham voltado, e é um dia
que vai ser praticamente, a leitura oficial do parecer. Não vai ser um dia de discussão, que exija
maior tempo. Então, o horário da noite garante
que tenhamos um quorum, já que às 9 horas
de segunda-feira, repito, não vai haver quorum.
É esta a experiência da Subcomissão. Em vez
de 20 horas, na segunda-feira, poderia ser 17
horas.

05

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Hoje
estaremos distribuindo 05 avulsos. Então, não vai
haver reunião, apenas a distribuição dos avulsos
aos Srs. Membros desta Comissão, nos seus Gabinetes. É apenas para registrar o cumprimento
do Regimento.
Quanto ao dia 28, quinta-feira, não vejo nenhum obstáculo, pelo menos da parte da Presidência, em relação à mudança do horário para
9 e 14 horas, quinta-feira. No dia 28, a discussão
do Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores e Servidores Públicos seria às 9
horas, e a discussão do anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente, seria para as 14 horas, em vez de 17 horas.
O SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE São às 9 e às 14 horas para discussão da Comissão 7/A
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tem
razão, é da mesma Comissão dos Direitos dos
Trabalhadores e Servidores Públicos.
Devo também ressaltar que esse horário que
colocamos, regimentalmente é proibida a reunião
às 14 horas, porque há a sessão da Assembléia
Nacional Constituinte. Então, permanece no mesmo horário das 17 horas.
O SR. CONSmUINTEEDUARDO JORGE Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edrne Tavares) cedo a palavra a V. Ex"

Con-

O SR CONSmUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, tenho conhecimento desta questão, mas estou levantando a possibilidade de fazermos logo às 14 horas, para se ganhar mais
tempo, porque não vai haver votação, é só discussão. Neste dia é discussão do anteprojeto. Então,
não vai haver votação. Haveria possibilidade de
impugnar, de vetar, se fossemos votar alguma
coisa, mas não vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Na
qumta-feira, e questão de horário é muito difícil,
se começássemos mais cedo, às 8 horas, terminaríamos às 14 horas. Seria das 8 às 14 horas.
Temos que cumprir os prazos.
O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE Minha proposta vai-se completar na sexta-felra,
Sexta-feira, vamos seguir exatamente o Regimento, não podemos ter reunião da manhã. Vamos
ter que fazê-Ia à tarde e à noite. O maior adversário
dessa proposta é o Constituinte Adylson Motta.
S. Ex- quer que seja cumprido o Regimento, aliás,
é um direito. Se não houver outra possibilidade
e houver a concordância de todos, os Srs. Constituintes...
O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA Vamos fazer uma proposta: vamos atropelar o
Regimento na quinta-feira e vamos liberar sextafeira. Façamos quinta-feira de manhã, de tarde,

de noite. Vamos intensificar, um dia só que se
vá atropelar o Regimento.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONElli - Proponho uma fórmula intermediária: podemos iniciar a reunião às 9 horas e prorrogá-Ia
o dia todo. Fazemos uma só reunião. Não estamos iniciando, estamos prorrogando apenas. É
um assunto só, o relatório da Comissão A, na
reunião das 17 horas. Faz-se uma reunião de 9
às 17 horas; e outra das 17 horas em diante,
para a Comissão B.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Faríamos de 9 às 17 horas, suspendendo apenas para
o almoço.
Outra proposta é que a reunião de sexta-feira,
das 14 e 20 horas passe de 20 horas até terminar
adodia 29.
Não está como emenda. Na quinta-feira, fariamos de 9 às 17 horas. Depois das 17 horas, passaríamos a cumprir o cronograma de sexta-feira.
N. seria a partir das 18 horas até terminarmos.
Na sexta-feira não teríamos reunião.
O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONELU - É praticamente impossível planejarmos
qualquer discussão da Subcomissão 718 na quinta-feira. Vamos desmoralizar o nosso planejamento e desvalorizar o conteúdo da proposta da 718,
porque não vai dar tempo, não há a mínima condição.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, tenho uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) não.

Pois

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Se o Relator se dispuser a aceitar emendas até
o dia 2; ai faríamos a B na segunda-feira e a
C na terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - As
emendas serão apresentadas do dia 28 de maio
até o dia 1" de junho. (Pausa.)
Como os avulsos dos relatórios dos anteprojetos das Subcomissões não foram ainda aprontados pela Gráfica, a Presidência teve oportunidade de xerocopiar todos esses relatórios, para
que os Srs. Constituintes já 05 tivessem em mãos
antes da publicação.
O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONElli - Já há uma reunião marcada para as 17
horas, Sr. Presidente. É apenas mudar a pauta.
O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, tenho uma proposta. (Assentimento da Presidência.)
Uma reunião para as 20 horas, para dar tempo
de se fazer convocação melhor, destinada à discussão do 7/A. Quinta-feira de manhã discussão
do 7/A. Quinta-feira à tarde e à noite discussão
do 718. Segunda-feira à tarde e à noite, discussão
do 7/C.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Esclareço que, embora a discussão esteja estabelecída no projeto de calendário para as Comissões 7/A, 718, 7/C em dias diferentes, a apresentação de emendas sobre qualquer dos três anteprojetos deverá ser feita em qualquer dos três
dias. Até o dia de encerramento da discussão.
Não se limitam apenas ao que está sendo discutido. É sobre qualquer texto.

Junho de 1987

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Estou
agora assinando, para mandar aos Srs. Membros
desta Comissão:
"Srs. Constituintes:
A Comissão da Ordem Social, atendendo
a solicitação do seu Relator, Constituinte Almir Gabriel, vem solicitar a V. Ex' que, caso
seja do seu interesse apresentar emendas
aos anteprojetos no âmbito desta Comissão,
urgencie o envio das mesmas, a fim de que
o Sr. Relator possa dispensar-lhes a maior
atenção, bem como apresentar o seu parecer
em tempo hábil.
Outrossim, rogamos ao ilustre Constituinte
que, quando do preenchimento do formulário próprio, indique à Subcomissão o capítulo e o artigo a que se refere a emenda,
observado o que dispõe no § 2" do art. 23
do Regimento Intemo da Assembléia Nacional Constituinte, que veda a apresentação da
emenda que diga respeito a mais de um dispositivo, a não ser que trate de modificações
correlatas.
Tal solicitação visa a agilizar o processo
de classificação e análise das emendas, evitando qualquer prejuízo aos seus autores."
Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente, prezados Companheiros, temos todo interesse de fazer um relatório o mais democrático
possível, um relatório que consulte, em primeiro
lugar, as sugestões que foram apresentadas pelas
Subcomissões. Em segundo lugar, é claro que
no momento em que tende a ganhar uma homogeneidade e tende a ganhar uma condição de
poder caminhar para a Comissão de Sistematização, é possível que algumas diferenças ou algumas condições de não congruência entre um
relatório e outro tenham que ser corrigidas ou
tenham que ser emendadas.
Independente desta postura, que nos parece
a mais adequada e bastante democrática, é absolutamente indispensável, no nosso entender, tenhamos tempo suficiente para fazer uma análise
correta das propostas que venham a ser apresentadas. Uma das coisas que parecem muito claras,
em todas as Subcomissões, é que o conjunto
das propostas sempre foi colocado à última hora,
e um dado sério é a não identificação do que
estava sendo proposto ser emendado. De maneira
que, em muitas ocasiões, essa ambigüidade criou
uma dificuldade de trabalho muito grande para
a classificação das emendas, quer pelo seu caráter, quer pelo seu próprio teor.
Neste sentido, queremos dar o máximo possível
de tempo para a discussão do principal, e não
ficarmos gastando tempo maior com aquilo que
seria o acessório.
De modo que solicitamos, em primeiro lugar,
aos prezados Colegas que, por favor, ao fazerem
as suas solicitações, não se esqueçam de incluir
o artigo a que se refere a emenda ou a proposta
que esteja sendo apresentada. Em segundo lugar,
apesar de a data-limite ser o dia 1", que tanto
quanto seja possível, quanto mais anterioridade
seja feita, melhor para o nosso trabalho conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Para
a tomada de providências desta Presidência, va-
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mos recapitular e decidir a respeito do nosso calendário.
Hoje, à noite, a partir das 20 horas, será realizada
a nossa reunião para discutir o Anteprojeto da
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e
Servidores Públicos 7/A.
Há uma proposta no sentido de se liberar a
sexta-feira. Então, o que seria na sexta-feira de
14 e 20 horas, passaremos a discutir amanhã,
às 9 horas e continuaremos o dia todo e à noite.
Discutiremos, então, o Anteprojeto da Subcomissão 718.
A sexta-feira seria de repouso e para estudos
das emendas que deverão ser apresentadas.
Na segunda-feira, dia 1°, às 14 e 20 horas para
a Subcomissão c.
Na segunda-feira, dia 8, às 14 horas.
O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente, solicito encarecidamente a esta Presidência
para que, na segunda-feira, fosse realçado esse
horáno das 14 horas para todos os Srs. Constituintes, senão vai ser um esvaziamento total, porque é a hora em que os Constitumtes estão chegando normalmente, e se dirigem ao Plenário.
A tendência aqui vai ser o esvaziamento às 14
horas.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Tenho
uma sugestão: terça-feira, dia 9, é apenas para
a publicação e distribuição de avulsos.
O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Então, que
se passe para terça-feira, porque vai haver um
esveziamento total.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Aíteria
encerrado o prazo de emendas.
Esta Presidência, desde ontem, tem remetido
convites pessoalmente aos Gabmetes, tem colocado nos alto-falantes, tem falado pessoalmente.
O trabalho tem sido feito.
Na parte da discussão tem que haver um número regimental.
Nobre Constituinte José Carlos Sabóia, seria,
então, passarmos para o dia 2 de junho. Agora,
nesse dia acabou o prazo de emendas.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA- Às 17 horas.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Então,
às 17 horas. Modificaríamos, então, nobres Constituintes Domingos Leonelli e Geraldo Campos,
o dia 1°,segunda-feira, em vez de 14 horas, passamos para às 17 horas e às 20 horas. Ou, então,
direto.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Dia 8, a proposta é que seja às 17 horas, também.
Ou 20 horas.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Segunda-feira, dia 1° de junho, também às 17 horas
e 20 horas.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) cedo a palavra a V. Ex" pela ordem.

Con-

O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Sr. Presidente, está pronto o roteiro de trabalhos?
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) - Pronto
o calendário com as modificações.

Agradeço a todos os Srs, Constituintes a presença e a valiosa colaboração. Esperamos que
os nossos trabalhos continuem sempre democráticos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos desta reunião.
Está está encerrada a reuruão.
(Encerra-se a reumêo às 12 horas e 40
minutos.)

COMISSÃO DA FAMÍLIA,
DA EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTES, DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
E DA COMUNICAÇÃO
SUBCOMISSÃO DA cIÊNCIA
E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO
17" REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA,
INICIADA DIA21 E CONCLUÍDA
DIA22 DE MAIO DE 1987.
Aos vmte e um dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às quatorze
horas, na Sala de Comissão de Serviço Público
Civil, Ala Senador Alexandre Costa, Anexo II do
Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, sob a
presidência do Senhor Constituinte Arolde de Oliveira, com a presença dos seguintes constituintes:
Aloisio Vasconcelos, Ângelo Magalhães, Antonio
Britto, Antonio Gaspar, Arnold Fioravante, Arolde
de Oliveira, Carlos Alberto Caó, Cristina Tavares,
Ézio Ferreira, Fausto Rocha, Fernando Cunha,
Francisco Diógenes, Hélio Costa, Joaci Góes, José Carlos Martinez, José Elias, Jovanni Masini,
Koyu lha, Luiz Eduardo, Mendes Ribeiro, Olívio
Dutra, Onofre Corrêa, Paulo Marques, Pompeu
de Sousa, Renato Johnsson, Rita Furtado, Roberto
Vital, Rodrigues Palma e Sadie Hauache. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
iniciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada
a leitura de Ata da reunião anterior, que foi considerada aprovada. A seguir, o Senhor Presidente
acolheu requerimento de pedido de destaque para votação, em separado, de todos os artigos do
Anteprojeto. Colocado em votação, foi rejeitado
o pedido de destaque por onze votos contrários
e dez favoráveis. Passou-se, então, à votação, em
bloco do Anteprojeto, que os constituintes aprovaram por onze votos favoráveis e dez contrários,
sem prejuízo das emendas e dos destaques dele
concedidos. Por unanimidade, também, os constituintes acolheram as emendas com parecer favorável e com parecer contrário da Relatora, ficando ressalvados os destaques delas concedidos.
Levantaram questão de ordem nessa ocasião, os
seguintes constituintes: Fausto Rocha Roberto Vital, Mendes Ribeiro, Antonio Britto, Olívio Dutra
e Carlos Alberto Caó. Em seguida, o Senhor Presidente procedeu à votação das emendas destacadas. Feita a leitura do artigo primeiro do Anteprojeto, o Constituinte José Ehas, apresentou destaque (emenda número duzentos e trinta) ao refendo artigo. Colocada em votação, foi aprovada
a emenda por doze votos favoráveis e nove votos
contrários. Levantaram questão de ordem nessa
ocasião, os constituintes Pompeu de Sousa e Antonio Gaspar. Passando-se ao artigo segundo do
Anteprojeto, a Mesa leu pedidos de destaque dos
constituintes Arnold Fioravante (emenda número
duzentos e sessenta) e Olívio Dutra, tendo este
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último desistido do pedido de destaque encaminhado. Após a votação, colheu-se o seguinte resultado: doze votos contrários e nove favoráveis.
Rejeitada, continuou prevalecendo o artigo constante do Anteprojeto A seguir, a Mesa leu pedidos
de destaque ao artigo terceiro, apresentados pelos
constituintes Francisco Diógenes e Carlos Alberto
Caó, tendo este último desistido do pedido de
destaque encaminhado. Efetuada a votação, a
emenda do Constituinte Francisco Diógenes (número cento e cinco) foi rejeitada, por treze votos
contrários e Oitofavoráveis. Com relação ao artigo
quarto a Mesa leu pedido de destaque do Constituinte Mendes Ribeiro (emenda número treze) e,
por treze votos favoráveis e oito contrários, a proposta foi aprovada. O Constituinte Mendes Ribeiro
retirou pedido de destaque de emendas relativas
aos artigos quinto e sexto. Em seguida, o plenário
deliberou sobre pedido de destaque do Constituinte Antonio Gaspar. Colocada em votação a
emenda (número duzentos e vmte e dois) foi rejeitada por dezesseis votos contrários e cinco favoráveis, prevalecendo a redação consolidada pela Relatora. Relativamente ao artigo sétimo, apresentaram pedidos de destaque os constituintes Carlos
Alberto Caó, Koyu lha, Olívio Dutra, Antonio Gaspar e Francisco Diógenes. Com a desistência dos
três primeiros, foi efetuada a votação da emenda
do Constituinte Francisco Diógenes (número doze), tendo sido aprovada por doze votos favoráveis
e nove contrários, prejudicadas as demais. A seguir, a Mesa leu pedidos de destaque relativos
ao artigo Oitavo, dos constituintes Ângelo Magalhães (número cento e quatro) e Antonio Gaspar,
tendo este último desistido do pedido encaminhado. Colocada em votação, a proposta foi rejeitada por quatorze votos contrários e sete favoráveis. Levantaram questão de ordem nessa ocasião, os seguintes constituintes: Joaci Góes, Cristina Tavares, Mendes Ribeiro, Olívio Dutra, Antonio Britto, Pompeu de Sousa e Carlos Alberto
Caó. Com a chegada à reunião do primeiro VicePresidente da Subcomissão, Constituinte Onofre
Corrêa, a Relatora, Constituinte Cristina Tavares,
encaminhou recurso ao plenário para deliberação
da permanência ou não, do Constituinte Antonio
Britto, primeiro suplente a assinar o livro de presença. Submetida ao plenário, por onze votos
favoráveis e dez contrários, ficou decidido o reingresso do titular, Constituinte Onofre Corrêa, ficando o suplente, Constituinte Antonio Britto, a
partir daquele momento, impedido de votar na
reunião Levantaram questão de ordem naquela
oportunidade os Constituintes Paulo Marques e
Mendes Ribeiro. A seguir, a Mesa leu emenda
supressiva (número duzentos e dezoito), do Constituinte Antonio Gaspar. Colocada em votação,
a proposta foi aprovada por quinze votos favoráveis e seis votos contrários, ficando supnmido
o artigo nono do Anteprojeto. Foi levantada questão de ordem pelo Constituinte Carlos A1betoCaó.
Relativamente ao artigo dez, apresentaram pedidos de destaques os constituintes Antomo Gaspar
(emenda número duzentos e quatorze), Francisco
Diógenes (emenda número oitenta), Pompeu de
Sousa (emenda número setenta e três). Colocada
em votação a emenda do Constituinte Antonio
Gaspar, foi rejeitada por vinte votos contrários e
um favorável. Submetida ao plenário, a emenda
do Constituinte Francisco Diógenes foi aprovada
por vinte e um votos favoráveis. Colocada em
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votação a conveniência da continuidade da reunião, por doze votos favoráveis e nove votos contrários, foi suspensa a sessão às dezoito horas
e cinco minutos. Reaberta a reunião extraordinária
às dez horas do dia vinte e dois de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, a Mesa leu
pedidos de destaque de emendas dos constituintes Mendes Ribeiro (emenda número quinze) e
Olívio Dutra (emenda número cento e quarenta
e nove), tendo este último desistido do destaque
e o primeiro proposto ao plenário a votação de
sua emenda quando da apreciação, pelos constituintes, do artigo dezoito do Anteprojeto. A Mesa
ainda acolheu emenda aditiva (número cento e
quarenta e sete) do Constituinte OlivioDutra com
a proposta de que fosse inserida entre os artigos
o, a proposta foi rejeitada por treze votos contrários e oito favoráveis. Levantaram questão de ordem naquela ocasião, os constituintes Roberto
Vital, Rita Furtado e Pompeu de Sousa. Dando
continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente
leu pedidos de destaque dos constituintes Pompeu de Sousa (emenda número cinquenta e três)
e Rita Furtado (emenda número noventa e cinco).
Colocada em votação, a emenda da Constituinte
Rita Furtado foi aprovada por onze votos favoráveis e dez contrários. A única questão de ordem
levantada foi a do Constituinte Joaci Góes. A seguir, o Senhor Presidente anunciou a presença
à reunião do Constituinte Marcondes Gadelha,
Presidente da Comissão da Família, da Educação,
Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e
da Comunicação, que comunicou aos presentes
que a partir do dia vinte e cinco de maio do corrente ano, os integrantes da Subcomissão passariam a se reunir no Auditório Nereu Ramos, na
Câmara dos Deputados. Apresentaram pedidos
de destaque de emendas relativas ao artigo treze
os seguintes constituintes: José Elias, Olívio Dutra, Pompeu de Sousa, Carlos Alberto Caó e Rita
Furtado. Processada a votação da emenda número noventa e nove do Constituinte José Elias, foi
aprovada com o seguinte resultado: onze votos
favoráveis e dez contrários. Passou-se, a seguir,
à votação da emenda aditiva número cinqüenta
e sete do Constituinte Pompeu de Sousa. Foi
aprovada com vinte e um votos favoráveis. A seguir, foi colocada em votação a emenda aditiva
número cento e setenta e quatro, do Constituinte
Carlos Alberto Caó. A referida emenda foi aprovada com dezenove votos favoráveis e duas abstenções. Ainda naquela oportunidade, foi rejeitada
por doze votos contrários e nove favoráveis a proposta de emenda da Constituinte Rita Furtado
(número duzentos e trinta e três), ao artigo do
Anteprojeto original, que transferida para o artigo
treze por ser matéria relativa àquele último artigo.
Levantaram questão de ordem durante a apreciação do artigo treze do Anteprojeto os seguintes
constituintes: José Carlos Martinez, Joaci Góes,
Rita Furtado, Antonio Gaspar, Luis Eduardo, Carlos Alberto Caó, Olívio Dutra, Koyu lha, Pompeu
de Sousa, Mendes Ribeiro, Mário Covas, Arnold
Fioravante e Fausto Rocha. A questão de ordem
levantada pelo Constituinte Joaci Góes, submetida ao plenário, obteve dezoito votos favoráveis,
dois contrários e uma abstenção. Com a desistência de pedido de destaque da emenda de autoria do Constituinte Antonio Gaspar (número duzentos e dezesseis) o artigo quatorze do Anteprojeto ficou a redação original. Com relação ao arti-

go quinze a Mesa leu pedidos de destaque das
emendas dos constituintes José Carlos Martinez
e José Elias. Ao iniciar-se a chamada nominal
para votação, a Sr' Relatora, Constituinte Cristina
Tavares, invocou o parágrafo quarto do artigo
cento e dez do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, recorrendo da decisão do Presidente que, por deliberação do plenário, colocou
em votação a emenda número duzentos e trinta
e um. O Senhor Presidente, invocando o mesmo
artigo, deu prossequnnento ao encaminhamento
de votação, alegando que o recurso previsto no
referido dispositivo regimental não tem efeito suspensivo. Em protesto, a Senhora Relatora, Constituinte Cristina Tavares, abandonou a Mesa dos
Trabalhos e a sessão de votação em curso, acompanhada dos Senhores constituintes Pompeu de
Sousa, Carlos Alberto Caó, Joaci Góes, Antonio
Gaspar, Femando Cunha, Koyu lha e OlívioDutra.
A seguir, o Senhor Presidente indicou o Constituinte José Carlos Martinez para acompanhar o
processo de votação em substituição à Relatora.
Colocada em votação, foi aprovada a emenda
do Constituinte José Carlos Martinez(emenda número duzentos e trinta e um), relativa ao artigo
quinze com doze votos favoráveis e duas abstenções. Com o surgimento de dúvidas quanto à
classificação da emenda do Constituinte José
Carlos Martinez, o plenário deliberou com onze
votos favoráveis, um voto contrário e duas abstenções, tratar-se de uma emenda substitutiva. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente colocou em votação a emenda supressiva
do Constituinte José Elias (número cem) obtendo
treze votos favoráveis e nenhum contrário, oportunidade em que o Constituinte Fausto Rocha usou
da palavra para levantar questão de ordem. Com
relação ao artigo dezesseis a Mesa leu pedidos
de destaque das emendas dos constituintes Mendes Ribeiro Dutra (número duzentos e quarenta
e oito) e Rita Furtado, tendo esta última desistido
do pedido de destaque. Processada a votação,
a emenda número quinze do Constituinte Mendes
Ribeiro foi aprovada com doze votos favoráveis
e dois contrários. Relativamente ao artigo dezoito
do Anteprojeto, a Mesa leu pedidos de destaque
das emendas dos constituintes Aloísio Vasconcelos (emenda número duzentos e clnqúenta),
OlívioDutra, José Carlos Martineze Mendes Ribeiro, tendo os dois últimos desistido do encaminhamento dos pedidos. Após votação, a emenda supressiva (número duzentos e cinqüenta) do Constituinte AloísioVasconcelos foi aprovada com doze votos favoráveis e dois contrários, suprimindo,
assim, o artigo dezoito do Anteprojeto apresentado pela Relatora. Por doze votos contrários e
nenhum favorável foirejeitada a emenda do Constituinte Olívio Dutra. Finalmente, na apreciação
do último artigo constante do Anteprojeto, a Mesa
leu pedidos de destaque dos constituintes Olívio
Dutra e Aloísio Vasconcelos, tendo este último
desistido do encaminhamento do pedido. Processada a votação, a emenda do Constituinte Olívio
Dutra foi rejeitada com onze votos contrários e
três favoráveis. Ao agradecer o empenho dos
constítumtes durante os trabalhos da Subcomissão, o Senhor Presidente deu por encerrada a
reunião às quinze horas e cinco minutos. E, para
constar, eu, Heloísa Helena Dias, Secretária, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.
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ANEXO À ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO, INICIADA DIA 21 E CONCLUÍDA EM 22 DE
MAIO DE 1987, ÀS 14 E 9:30 HORAS, RESPECTIVAMENTE, NA SALA DA COMISSÃO
DE SERViÇO PÚBLICO CML, ALA SENADOR ALEXANDRE COSTA, SENADO FEDERAL, E A ÍNTEGRA DO APANHAMENTO
TAQUIGRÁFICO COM PUBLICAÇÃO DEViDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR
CONSTITUINTE AROLDE DE OLIVEIRA,
PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Havendo número regimental declaro abertos os
trabalhos da reunião extraordinária da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação.
Esta Presidência, com a aquiescência do Plenário,
dispensa-se da leitura da ata da reunião anterior
e a considera aprovada.
A nossa Ordem do Dia está assim constituída:
Votação do anteprojeto e do parecer da Relatora
sobre as emendas apresentadas.
Recordando, nós teremos uma reunião contínua e ininterrupta com o processo de votação,
de acordo com o rnecanísmo parlamentar clássico.
Pediríamos que a Secretaria nos apresentasse
os destaques feitos ao projeto original. A Secretaria poderia providenciar os avulsos do projeto.
Para facilitar, eu perguntaria se algum Constituinte fez pedido de destaque para o projeto original que ajudasse a Secretaria a encontrar os destaques.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Eu solicitei destaque para os artigos 5°
e 6° do projeto original.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Alguém mais pediu destaque para o projeto originai?
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, eu lhe pediria que explicitasse um pouco o que V.Ex" entende como destaque ao projeto original. Porque, por exemplo, no
nosso caso, nós solicitamos destaque para as
emendas do projeto original.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Correto. V. Ex' será atendido.
O SR. CONsmUINTE MENDES RIBEIRO Como, de resto, creio que a maioria, senão a
totalidade, dos integrantes desta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Exatamente. No instante em que V. Ex" pede destaque para uma emenda e essa emenda pressupõe que deve alterar algum dispositivo do original,
terá, por certo, pedido, também, destaque para
artigos serem votados em separado.
Consta que temos um pedido do nobre Constituinte Mendes Ribeiro.
Então, vamos recordar o mecanismo de votação e peço a atenção de todos. Nós, neste momento, no momento da votação, vamos votar,
então, o anteprojeto, sem prejuízo para os destaques e as emendas, evidentemente. Em seguida,
votaremos as emendas que foram aproveitadas
e depois as emendas que foram rejeitadas. Como
o primeiro lance é a votação do anteprojeto, do
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qual todos temos avulsos há mais de uma semana, então, vamos iruclá-la.
Sobre a mesa, requerimento de destaque, que
sigmfica para votar em separado
"Conforme o disposto no artigo 73, requeiro
destaque para votação em separado de todos os
artigos do projeto original."
Como todos prejudicam qualquer outro destaque individual, eu submeto ao Plenário este requerimento.
Nós temos que ver se nós não temos outros
requerimentos, porque consta que há requerimento, como há pouco foi dito aqui, que pede
destaque apenas para dois artigos. E se nós destacarmos todos, vamos agora fazer a votação, uma
a uma, do requerimento de destaque para os 18
artigos.
A SR' RELATORA (CristinaTavares) - Se nós
votarmos o projeto, como um todo, depois nós
vamos destacar e votar quantos destaques forem
apresentados. E se nós votarmos artigo por artigo,
nós vamos fazer 19 votações e depois a votaçãc
de todos os destaques. É ISSO?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) É isso.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Então,
o que se está propondo agora é que se façam
19 votações, uma a uma, e depois se votem todos
os destaques. Todos os destaques foram apresentados. O meu voto é negativo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveíra) Estamos aguardando que cheguem aqui mais
requerimentos. Por isso é que nós não estamos
nos pronunciando.
Como nós estamos agora apreciando o requerimento, e se nós aprovarmos o requerimento do
nobre Constituinte Mendes Ribeiro, como são todos destacados, nós vamos colocá-lo em votação
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Só para um esclarecimento. O que ficou
colocado aí...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveira) Nós não estamos discutindo mais, nós estamos
encaminhando a votação, nobre colega.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Mas o que que nós estamos votando?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nós estamos votando o requerimento de destaque. Não é o conteúdo, é o pedido e se este
requerimento é aprovado, ou não. Se ele for aprovado, todos os artigos são destacados. E se ele
for negado, todos retomam ao corpo do projeto.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Eu pediria a V. Ex' para consignar o meu
voto não.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos fazer votação nominal, para entrarmos já
no ritmo da votação.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem. Eu
desejaria um esclarecimento da Presidência da
Mesa. O que indagamos à Presidência da Mesa
é se nós vamos ser chamados a votar e se decidimos pela votação em bloco do anteprojeto ou
nela votação artigo por artigo.
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O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não, agora, ao Plenário será submetido o requerimento de destaque.

O SR. CONSTITIUNTE FAUSTO ROCHASr Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAMas foiisso que disse a ele, data venia, o requerimento de destaque. Quero saber se é exatamente
isto.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Tem a palavra V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Olíveira) Conforme o disposto no art. 63, § 1c ..... requeiro
destaque para votação, em separado, de todos
os artigos do projeto original".
Em votação. Quem votar Sim apóia o requerimento; quem votar Não é contra o requerimento.
Peço ao nobre Vice-Presidente, José Carlos
Martinez, para que anote a votação.
(Procede-se à chamada nominal para a
votação.)
A SRA. RELATORA (CristinaTavares) - Questão de ordem Sr. Presidente: o Constituinte Antônio Britto, suplente do PMDB, tem direito a voto?

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAComo havia um requerimento abrangente e há
vários pontos a destacar, não sabemos se aqueles
destaques que desejamos fazer já foram encaminhados por alguns dos Srs. Membros da Subcomissão. Pergunto se esses requerimentos de destaque podem continuar sendo feitos no decorrer
da reunião.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não, está encerrado, e só em bloco. Cada requerimento é votado integralmente, não peça por peça.
O que foi votado foi um requerimento de pedido
de destaque. Isto quer significar que não teremos
destaques para a votação.
A SRA. CONSTITUINTE RITA FURTAOO Acabou de ser rejeitado o destaque de todos os
artigos. Mas, pelo que me consta, há pedidos de
destaque para alguns artigos

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vou checar na relação para ver se consta.
A votação é simbólica, realmente; o PrimeiroSuplente vai votar. Esta, aliás, é uma questão que
me esqueci de levantar antes, de como vamos
adotar o criténo de que suplente votaria, já que
agora a votação está qualificada.Como não houve
pronunciamento algum do Plenário, a Presidência, então, vai aceitar o princípio de que o primeiro
mscnto no livroserá o que vai realmente titular.
Temos a falta do nobre Constitumte Onofre
Corrêa; neste caso, então, será preenchida pelo
suplente, Constituinte Antônio Britto, primeiro a
assinar o livrode presença.
Como vota o nobre Constituinte Antônio Britto?

A próxima etapa é a votação do anteprojeto,
sem prejuízodas emendas. Vamos votar por título.
Já que está titulado, vamos votar por titulo e a
votação é nominal, sendo que a maioria qualificada é absoluta.
Vamos à votação. Estamos no anteprojeto. Vamos votar por capítulo, como permite o Regimento, uma vez que não há destaques. Vamos
votar o corpo principal do projeto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO Não.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO VlTALSr. Presidente, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Dez Srs. Constituintes votaram Sim.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Cosntituinte Roberto Vital.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveíra) Com isso, então, é rejeitado o pedido de destaque
para todos os artigos. Passamos à votação, artigo
por artigo.
O que foirejeitado foio pedido de requerimento
para destaque, entenda, nobre Constituinte. Se
foi rejeitado o requerimento para destaque, significa que ficou no corpo, não foi destacado, ficou
no corpo do anteprojeto, o qual vai ser votado
agora, artigo por artigo.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAPela ordem, Sr. Presidente. Antes de se iniciar
essa votação, soliciteia V.Ex' um esclarecimento,
o que nós, exatamente, iríamos votar. Se artigo
por artigo ou se o anteprojeto em bloco. V. Ex"
declarou, perante todo este Plenário,que se aceito
o requerimento do nobre Constituinte Mendes Ribeiro votaríamos artigo por artigo. Como não foi
aceito esse requerimento, desejaria de V. Ex' que
encaminhasse a votação em bloco do anteprojeto,
conforme foia vontade e a decisão deste Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Salvo os destaques das emendas.
O SR. CONSTITUINTE ALOfSIO VASCONCELOS - Sem prejuízo dos destaques.

(Trocam-se apartes)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) As emendas estão preservadas.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO VITAL (Fora do microfone) . temos que votar um por
um ...a partir do momento que esse requerimento
de destaque, um por um, não passou com a votação do Plenário, entendo que nós devemos votar
agora, em bloco, todo o anteprojeto. Posteriormente, passaremos a outras votações.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Sim, às emendas, que estão destacadas.
Vamos votar em bloco, se o Plenário está de
acordo, o corpo do anteprojeto.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Apenas um esclarecimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Mendes Ribeiro.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Seja qual for o ponto de vista que nós tenhamos,
nós queremos votar esclarecidamente. Todos
querem votar esclarecidamente. V. Ex' vai colocar,
por evidente, já que foi vencida a proposição de
colocar em votação artigo por artigo, V. Ex' vai
colocar em votação, em bloco, o anteprojeto. Agora, existem pedidos de destaque sem prejuízo do
próprio parecer. Vou dar um exemplo a V. Ex'
Eu, por exemplo, sou a favor dos arts. 5° e 6°
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do Projeto da Constituinte Cristina Tavares. Se
rejeito tudo.. isso vai esclarecer todo mundo, pelo
menos a mim esclarece. Se eu rejeito tudo, não
há que solicitar o destaque. Mas, no momento
em que fosse aprovado o parecer da Constituinte
Cristina Tavares, aí nós passaríamos a não considerar aprovados os que são destacados.
• O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) _
E evidente. Salvo os destacados.

o SR CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO A questão colocada pelo nobre Constituinte é de
que existem destaques para a votação em separado de certos artigos do própno anteprojeto que foram rejeitados. Não têm mais destaque
Estão todos no corpo. Veja bem, então, agora,
como havia um pedido de destaque para os arts.
5° e 6°, estão prejudicados. Então, agora, o caminho para quem não quer apenas os arts. 5° e
6° é rejeitar.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, vamos à votação, em bloco, do anteprojeto.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO snrrro Eu manifesto a V. Ex' dúvidas sobre esse entendimento e me permitiria raciocinar da seguinte forma: o nobre companheiro Mendes Ribeiro apresentou um requerimento em que propunha que
todos os artigos fossem destacados Na medida
em que esse requerimento não passou, não ficam
obviamente afastados o direito e a possibilidade
de que alguns artigos sejam destacados, na medida em que tenham sido apresentados em tempo
hábil à Presidência dos trabalhos o respectivo pedido de destaque. Mas, como se destacará de
um corpo, pelo que entendi, corretamente, V. Ex"
encaminha nossos trabalhos, no sentido de que,
nessa próxima etapa, vote-se o corpo, ressalvados
os destaques. E depois se passe à votação daquilo
que se destacar.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Se entendi bem o Constituinte Antônio Britto, o
meu pensamento é coincidente com o dele, ou
seja, em que pese ter sido afastada a possibilidade
de votar tudo em destaque, há o destaque feito
separadamente, que não fica prejudicado.
O SR CONSTITUINTE OÚVIO DUTRA - Presidente, pela ordem. Eu penso que vamos agora
votar em bloco o anteprojeto origmal, sem preJuízo das emendas.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Exato. De destaques de emendas, porque
ha emendas destacadas também. Não há mistérios.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, nós vamos encaminhar agora a votação,
chamando por ordem alfabética os nobres ConstItuintes. Vai-se colocar em votação, em bloco, o
anteprojeto Se for aprovado, será aprovado sem
prejuízo dos destaques das emendas. Se for rejeitado, ele está rejeitado. Ai é outra história. Eu
não concluí a frase, ela ficou até interessante: se
ele for rejeitado, ele estará rejeitado e não haverá
relatório de vencido. Ai haverá uma orientação
do Presidente da Constituinte de que a Relatora
terá que fazer um trabalho em grupo para um
novo relatório. E há um documento aqui que não
vou levantar, porque acredito que não será rejeita-

do. Se for, trataremos desse assunto depois para
"não queimarmos as pestanas".
Então, vamos encaminhar a votação. Vamos
votar, em bloco, o anteprojeto da Relatora. Vou
chamar por ordem alfabética. Sem prejuízo de
destaques das emendas.
(Procede-se à chamada nominal para a
votação)
Respondem à chamada e votam Sim os Senhores Constituintes: Aloísio Vasconcelos, Antonio Gaspar, Carlos Alberto Caó, Cristina Tavares,
Fernando Cunha, Joaci Góes, Koyu lha, Olívio
Dutra, Pompeu de Souza, Roberto Vital e Antônio
Britto.
Votaram Não os Senhores Constituintes: Ângelo Magalhães, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira, Fausto Rocha, Francisco Diógenes, José Carlos Martinez, José Elias, Mendes Ribeiro, Paulo
Marques e Rita Furtado.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O corpo do anteprojeto foiaprovado, sem prejuízo
das emendas e sem prejuízo dos destaques
Passaremos, agora, à votação das emendas.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, pela ordem. Nos termos
da Ordem do Dia apresentada por V. Ex' e com
a aprovação do Plenário desta Subcomissão, o
segundo momento consistiria exatamente em se
submeter à votação o parecer da Relatora,a nobre
Constituinte Cnstina Tavares, sem prejuízode destaques e emendas já apresentadas. Portanto, eu
peço a V. Ex'..
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não, o nobre colega está confundindo, eu me
permito interpretar...
O SR CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr Presidente, pediria que me permítísse
concluir, pelos menos, o meu raciocínio.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Desculpe-me.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Este Plenário decidiu hoje, pela manhã,
que tínhamos, não vou chamar nem de anteprojeto, nem de projeto, para não gerar divergências
e confusões conceituais, que tínhamos, dentro
da sistemática de votação, dois textos básicos a
considerar. E este Plenário decidiu que a preferência seria dada ao anteprojeto, ao primeito texto.
Logo, este Plenário, igualmente, decidiu que teria
que se pronunciar sobre o parecer da nobre Constituinte Cristina Tavares, sem prejuízo das emendas e destaques e, sobretudo, sem prejuízo da
preferência dada ao anteproje ~o. Por uma questão
que me parece bastante próxima do bom senso
e até de operacionalidade dos trabalhos desta
Subcomissão, entendemos que se deve votar,
agora, o parecer da Constituinte Cristina Tavares
para que possamos, isto sim, num segundo tempo, começar a discutir artigo por artigo do anteprojeto que tenha sido objeto de destaque ou
de emenda. Isso não prejudica em nada a preferência dada, pelo contrário, significa uma manifestação de coerência com aquilo que foidecidido
na sessão de hoje, pela manhã, por este Plenário.
É até um gesto de coerência com a própria Ordem do Dia e com a decisão que acabamos de
tomar. Por isso, pediria a V. Ex', caso concorde,
se não concordar, como é da inspiração democrática que tem pautado a sua conduta, que sub-
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meta ao Plenário essa questão de ordem levantada por nós.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) No nosso entendimento, a questão de ordem está
colocada, mas temos fundamentação para interpretar a questão de ordem. Hojevotamos, na parte
da manhã e temos exatamente, fresco na cabeça
ainda, porque nós votamos. O que havia de dúvidas era a interpretação do que votar primeiro,
porque havia a idéia de que aquele substitutivo
ia ser votado. Então, foi decidido em Plenário,
por maioria, que nosso mecanismo de votação
incluiriatomar como base, não o relatório substitutivo, mas como base, se quiser pode ouvir as
gravações, o anteprojeto, e é o que estamos fazendo. Como estamos tomando como base o anteprojeto, até descrevemos, tivemos o cuidado de
descrever, que caso o mecanismo todo fosse
cumprido, chegaríamos ao relatório da Constituinte Cristina Tavares. Chegaríamos se fosse
aprovado o seu parecer e acabaríamos chegando
lá pelo mérito de votação. Então, o segundo momento da votação agora, que é o momento das
emendas, vamos votar levando em conta o anteprojeto, é o que vamos fazer agora, vamos pegar
as emendas com parecer favorável, vamos considerar aquelas que foram aproveitadas e vamos
votar em relação à nobre Relatora, contra o parecer dela ou a favor, sem prejuízo para o destaque
das emendas, porque esses destaques, depois,
serão submetIdos a votação.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO GASPAR Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não.
O SR CONSTITUINTE ANTONIO GASPAR Gostaria de ser esclarecido com respeito a por
que a nobre Relatora teve que fazer esse trabalho,
se ele não está sendo nem considerado? Este
trabalho, Sr. Presidente, se não me engano tem,
no art. 86...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não estamos mais discutindo este assunto, que
foi vencido na parte da manhã Ela fez o trabalho
porque o trabalho da Relatora é relatar, foi o que
ela fez.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO GASPAR Gostaria que o Presidente levasse em consideração o artigo do Regimento que vou citar, por
isso é que estou levantando a questão de ordem.
Cito o art. 59...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Peço a V. Ex" que acelere sua questão de ordem,
por gentileza, porque estamos perdendo tempo,
nobre Constituinte
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO GASPAR Sr. Presidente, o § 6° do art 59 díz:
"A emenda que substituir integralmente a
proposta principal será denominada substitutivo."
No meu entender, a Relatora foi encarregada
de fazer o substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) V. Ex' está citando um substitutivo que se refere
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ao Plenário, à fase final. Estamos na fase de Subcomissão.

o SR. CONSTITUINTE ROBERTO VITAL Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Estamos com o nobre Constituinte aqui na questão de ordem. Acho que agora essa questão de
ordem tem que ser colocada, estamos num processo de votação, agora vamos encaminhá-la, já
sabemos como está montado o esquema e vamos encaminhar esta votação.
Temos emendas propostas, temos uma séne
de destaques propostos e que depois votaremos
em separado. Temos um conjunto de emendas
que foram apreciadas e aproveitadas pela Relatora, parcialmente, totalmente, ou pelo menos,
no espínto. Vamos considerar que essas são um
parecer favorável da Relatora e temos um conjunto que foi rejeitado.
Vamos colocar, se prejuízo para os destaques,
em votação, em globo, essas emendas que ela
votou.
ASR' RELATORA (CristinaTavares) - De certa
maneira, o que eu propus é o parecer que está
sendo colocado em votação, artigo por artigo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto
Vital.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO VITAL Sr. Presidente, se bem entendi, V Ex" disse que
votaremos agora, então, o parecer, em bloco, da
Relatora e, posteriormente, passaremos a votar
os destaques, porque votaremos o parecer sem
prejuízo dos destaques. Não foi isso que V. Ex"
disse agora?
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira ) Exatamente. Vamos votar o parecer da Relatora,
este parecer em bloco que aqui está.
Estou hoje, realmente, muito cansado, o Português está ruim, está curto. Estou-me referindo,
agora, à Relatora: quem vota com a Relatora,
quem vota contra.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO VITAL Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Sem prejuízo para os destaques.
Com a palavra o Constituinte Mendes Ribeiro.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO
- Acho que a partir de agora se impõe, já que
se chegou a um consenso, um detalhe muito
importante. As emendas devem ser ditas pela sua
numeração, porque, especificamente, devem ser
identificadas ao serem votadas.
V. Ex" coloca em bloco, em votação, vai tudo
de roldão, aí emenda tal, com parecer contrário
da Relatora Cristina Tavares; emenda tal, com
parecer favorável da Relatora Cristina Tavares.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Ainda temos que votar os requerimentos e as
emendas.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBERO Sim, de qualquer sorte.
Estão querendo uma nova maneira e com a
qual a Mesa não está concordando. O Plenário
vai decidir. Eu, naturalmente, estou muito seguro
da maneira que tem que ser feito, tem que ser

votado em globo, temos que votar o parecer da
Relatora, a referência é a Relatora. Quem apóia
a Relatora, ou não. E isso que tem que se decidir,
quem apóia a Relatora, vai desembocar lá, e, depOIS, votam-se as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O problema que a Mesa está encontrado é que
nós temos que separar essas emendas. Por isso
que nós estamos demorando um pouco.
Vou suspender a reunião por 5 minutos, para
que haja consultas aqui na Mesa com a Relatora,
para acabar de colocar as emendas.
Está suspensa a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos reiniciar a nossa reunião. Peço aos Srs.
Constituintes que ocupem os seus lugares
Estamos aguardando ainda a separação dos
pedidos de destaques.
Vamos prosseguir os nossos trabalhos.
Agora estamos no segundo momento da votação. Vamos identificaras emendas que estão com
o parecer favorável e vamos votar o parecer da
Relatora
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte José Carlos Martinez.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr. Presidente, nesse período de interregno que, aliás, foi muito bom para que todos
se esclarecessem um pouquinho, ocorreu-me algo que passou também pela cabeça de vários
de nossos companheiros Constituintes. Talvez
nós tenhamos até errado no Regimento desta
Constituinte, porque nós até agora fizemos muitas
drscussões, ouvmdo várias áreas da participação
e da Comunicação da Ciência e da Tecnologia,
mas até agora nós não discutimos o mérito disto
que nós estamos hoje votando. E para o espanto
de todos e talvezaté levando o Plenário a decisões
em blocos, que de maneira nenhuma são agradáveis, nós estamos votando sem conhecer, ou pelo
menos, vamos iniciar a votação sem conhecer
o mérito e principalmente sem conhecer o pensamento dos Constituintes que durante noites e noites se debruçaram sobre estas matérias Evidentemente, eu gostaria de ressaltar que aqui neste
plenário não existe um corrente A ou B. Existem
pelo menos dez correntes. Há dez pessoas aqui
que pensam umas iguais ou diferentes das outras.
Parece-me um erro terrívelque nós votemos sem
sequer tomar conhecimento do pensamento do
Relator de cada emenda. Então, a minha proposta, Sr. Presidente, e que eu peço que V. Ex'
submeta ao Plenário para votação, sabendo que
V. Ex' tem sido por várias vezes condescendente
com esta Comissão, para que ela possa, sem dúvida, apresentar o melhor de todos os trabalhos
à grande Comissão. Na expectatIva de que o nosso trabalho seja melhor, o meu pedido V. Ex',
é que seja concedido 1 minuto de prazo, pelo
menos 1 minuto, para que cada Constituinte que
apresentou uma emenda tenha o direito de, pelo
menos, dirigir-seao Plenário e expor o seu pensamento, para que nós, então, conhecendo o pensamento de cada Constituinte, possamos, aí sim,
ficar a favor ou contra o seu pensamento. O que
nós não podemos é agora, de chofre, em bloco,
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sem uma análise ou com uma análise muito superficial, em 30 segundos, votar um texto constitucional que, se Deus quiser, vai perdurar por séculos. Não é justo isto. É profundamente injusto.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra pela ordem, ao nobre Constituite Pompeu de Sousa.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, eu quero apoiar a questão de
ordem do ilustre companheiro José Carlos Martinez. Na verdade, o que temos, por enquanto?
Em todas as nossas discussões nós ouvimos as
pessoas mais qualificadas de fora da Comissão.
Mas não ouvimos o pensamento de nenhum de
nós quanto ao mérito, quanto ao que há de substantivo que é o pensamento do texto que nós
vamos aprovar. Nós não definimos. Nenhum de
nós pôde defender suas posições. Nós temos discutido muito Sr. Presidente, mas temos discutido,
vamos dizer, o aspecto normativo. Temos discutido a processualística. Temos discutido o adjetivo. Precisamos discutir o substantivo. Então, eu
acho que seria bastante Interessante se V. Ex'
nos permitisse uma pequena intervenção por 1
minuto que fosse, para que cada um de nós, quando o seu destaque fosse posto em voto, então,
pudesse defendê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu gostaria, como Presidente da Mesa da Subcomissão, dizer que recebo, evidentemente, e por
meu intermédio passo ao Plenário da Subcomissão esta proposta, porque eu não creio que seja
realmente da competência do Presidente decidir,
uma vez que, no Regimento, está disposto o contrário. Mas creio que o Plenário desta Subcomissão poderá decidir por maroría a cada instante,
e é como nós temos feito aqui.
Com a palavra a nobre Relatora, ConstItuiunte
Cristina Tavares.
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Eu,
naturalmente, que me rendo, quando uma pessoa
com a sabedoria do Senador Pompeu de Sousa
fazuma intervenção. No entanto, eu queria ponderar que nós vamos ter inúmeras votações. Por
exemplo, alguma coisa como 50 artigos. Então,
se realmente fosse verdade que um Constituinte
seria capaz de falar só 1 minuto, se for verdade
isto, nós teríamos 50 minutos. Isso serra em uma
das emendas. E outras 150 foram aproveitadas.
E 160 foram rejeitadas. Então, por aí, de minuto
em minuto, nós teríamos 156 minutos de encaminhamento. Mas por que não? Eu acho até com
mais razão. Eu acompanho o voto do Constrtuínte
Pompeu de Sousa, mas, eu acho que ninguém
muda de posição em 1 minuto.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra à nobre Constituinte Rita Furtado.
ASRA. CONSTITUINTE RITA FURTADO - Sr.
Presidente, antes de fazer um julgamento sobre
o que falou o nobre Constituinte Martinez, eu gostaria de voltar a um aspecto da votação, quando
V. Ex" dIZ que nós vamos votar agora o parecer
da nobre Relatora. Quando foi reaberta a reunião,
colocou-se que haveria a votação do parecer favorável e os não favoráveis. Pergunto se, ao votar-
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mos novamente o parecer. que já foi votado, o
substitutivo ressuscita. Porque não nos compete,
parece-me, revogar com esta votação o que já
foi decidido pela nobre Relatora. Se já não é aprovado e se é aprovado, já constam dos pedidos
de destaque baseados, nós já aceitamos, tanto
que está sendo dividido entre aceitados, aceita
e não aceita. Então, nós já aceitamos o parecer
dela na hora, inclusive, que fizemos os pedidos
de destaque entre as rejeitadas e as aceitas. Votar
agora o parecer, parece-me que, se aprovado,
ressuscita o substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Mas o parecer a que nos referimos, não vamos
chamar de parecer, mas de opinião. Voltar ao
parecer é voltar às emendas, porque vamos votar
o parecer da Relatora, no sentido de que ela aproveitou certas emendas e rejeitou outras. Então,
vamos votar as emendas que ela rejeitou e as
emendas que ela aprovou, baseada no seu parecer.
ASRA.CONSTITUINTE RITA FURTADO - Parece-me que o aprovar ou não aprovar o parecer
não tem ligação com o modus operandi da votação, é apenas uma moção de apoio ao que ela
diz.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Exatamente. Incide na emenda destacada.
A SRA. CONSTITUINTE RITA FURTADO - É
alguma coisa perfunctória. É um voto de louvor
ou não louvor, não tem nada a ver com a prática
da reformulação do relatório final.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não, é o mecanismo de acompanhamento de
votação.
A SRA. CONSTITUINTE RITA FURTADOEntão, mantido um minuto, sou a favor da proposta do Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTOPela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Antônio Britto.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTOSr. Presidente, eu gostaria de fazer duas observações.
A primeira para me solidarizar com a proposta
do nobre Constituinte José Carlos Martinez, no
sentido de que tenham os autores das emendas
para as quais foi solicitado destaque o tempo de
um minuto a fim de numa breve exposição, declararem aos companheiros desta Subcomissão os
motivos que os levarem tanto à redação da emenda quanto à solicitação de destaque.
Tenho certeza que V. Ex", acolhendo a preocupação da nobre Relatora Cristina Tavares, haverá
de ser tão exigente com os 60 segundos quanto
será tolerante com a idéia que passa pelo menos
ao lado do Regimento. Mas, nem por isso, me
parece deva deixar de ser aprovado.
Peço-lhe eqüidade no rigor do tempo e na tolerância com a idéia extremamente democrática
do companheiro Martinez.
A segunda observação é a seguinte, apenas
para meu esclarecimento. Se bem entendo o que
V. Ex" tem colocado, desde que começamos uma
vez mais a reumão, vamos agora fazer um exame
dos votos, das opiniões que a Relatora deu sobre

as emendas apresentadas, porque, obviamente,
não contempla nem contém qualquer decisão de
mérito sobre o material contencioso. E qual é
o contencioso? Aquele que motivou por nobres
Constituintes a solicitação de destaque o que fez,
também, que se abrevie um pouco a preocupação
com o tempo porque, evidentemente, apenas caberá um minuto no qual V. Ex" haverá de ser
implacável, naquela matéria para a qual tenha
sido solicitado destaque.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, nós vamos agora proceder à votação em
que nós vamos tomar conhecimento, já tomamos
conhecimento, mas vamos repetir, as emendas
com parecer favorável e sem prejuizo para os
destaques, evidentemente.
Quanto ao pedido do Constituinte José Carlos
Martinez com os apoios que tivemos, quer dizer,
então, que o plenário apóia a idéia de que seja
dado um minuto para que cada Constituinte possa expor seu ponto de vista.
Então, vamos votar o bloco das emendas com
parecer favorável.
Pediria à nobre Relatora que citasse.
A SR" RELATORA (Cristina Tavares) - Vou
enumerar as emendas com parecer favorável.
Queria consignar para os ilustres Membros desta Subcomissão que aquelas emendas que foram
acatadas no mérito ou parcialmente, dado o processo de votação a que estarão agora sendo submetidas, elas vão ser consideradas como rejeitadas. Porém, para os Anais da Assembléia Nacional
Constituinte, no relatóno, há um parecer daquelas
que foram acatadas parcialmente.
Lerei apenas aquelas que foram acatadas na
sua totalidade: Emenda 257, do Constituinte Antonio Gaspar, ao art. 1°;Emenda 259, do Constituinte Maurício Fruet; Emenda 253, do Constituinte Pompeu de Sousa; Emenda 252, do Constituinte 252, do Constituinte Pompeu de Sousa;
Emenda 255, do Constituinte Koyu lha; Emenda
256, do Constituinte Koyu lha; Emenda 241, do
Constituinte Aloísio Vasconcelos; Emenda 239,
do Constituinte Koyulha; Emenda 246, do Constituinte Hélio Costa; Emenda 242, do Constituinte
José Richa; Emenda 240, do Constituinte Koyu
lha; Emenda 127n, do Constituinte Hélio Duque;
Emenda 22, à página 26, do Constituinte Arolde
de Oliveira; Emenda 12511, do Constituinte Pompeu de Sousa; Emenda 160/9, do Constituinte
Nelton Friedrich; Emenda à página 40, n° 114/5
do Constituinte Joaci Góes; Emenda 140 do
Constituinte Olívio Dutra; à página 44, Emenda
165 do Constituinte Vilson Sousa; à página 46,
Emenda 7412, do Constituinte Annibal Barcellos;
página 52, Emenda 16411, do Constituinte Vilson
Souza; página 63, Emenda 150n, do Constituinte
Nelson Friedrich; Página 64, Emenda 170/6, do
Constituinte Vilson Souza; Página 70, Emenda
152, com Constituinte Percival Muniz; página 79
- Emenda 02/5, do Constituinte Pompeu de Sousa; página 89 - Emenda 54, do Constituinte
Pompeu de Sousa; página 90, Emenda 912 do
Constitumte José Elias; página 91, Emenda
10211, do Constituinte José Elias, no que diz respeito aos §§ 1° e 2°; à página 93, Emenda 154/4,
do Constituinte Brandão Monteiro; página 101,
Emenda 151/0, do Constituinte Vasco Alves; à
págma 109, Emenda 151/0, do Constituinte Vasco
Alves
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Srs. Constituintes, o acatamento dessas emendas não significa que todas as outras emendas
foram rejeitadas, não foram. Muitas foram acatadas no mérito. Eu reafirmo que a forma que por
nós foi escolhida para votação impede relatar as
que foram acatadas no mérito. De forma que essas emendas são acatadas e consolidadas constituem esse documento que não tem nome. É o
que está submetido à votação.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Só vai ter nome no final
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTI·
NEZ - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte José Carlos
Martinez.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTI·
NEZ- Primeiro, quero me penitenciar aqui, porque acho que no começo dos trabalhos, hoje,
todos nós estávamos imbuídos da melhor boa
vontade, mas confesso que cometi um erro, realmente cometi um erro. A Relatora tinha razão.
nós tínhamos que ter votado era esse daqui mesmo. (Palmas.)
A realidade do que acontece agora, neste momento, é que eu quero pedir aos Srs. Constituintes
o seguinte. Vejam só em que pé nós nos encontramos neste momento: a Relatora acabou de relatar os pareceres favoráveis, que, na realidade,
se traduzem num substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) exatamente.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTI·
NEZ - Muito bem. E nós nem sequer tivemos
a oportunidade de gravar os números de onde
se encontram esses relatórios. Obviamente aqui
ninguém tomou conhecimento de nada disso. O
que nós podemos fazer agora, isto sim, pelo mínimo, é ler esse parecer para saber em que nós
estamos a favor e em que nós estamos contra,
porque o que nós vamos fazer aqui, na Constituinte, é incrível. Nós não sabemos sobre o que
nós estamos relatando.
O SR CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTOPela ordem, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o Constituinte Antônio Britto.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTOPermite-me o nobre companheiro Martinez.A resposta a sua preocupação parece-me que foi dada,
com muito brilho, pelo Constituinte José Elias.
Aquilo que é contencioso, meu nobre companheiro Martinez,aquilo que reflete matéria de profunda convicção por parte dos Constituintes, foi
alvo do pedido de destaque, para o qual, em feliz
hora, o companheiro José Elias solicitou um minuto de audição e reflexão de todos nós.
O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Mas não
é sobre isso que eu vou terminar o meu pensamento. Eu só estava colocando para que a reflexão começasse. Agora, vou dizer realmente o que
eu penso.
O que eu acho que nós devemos conduzir agora é o segumte: uma vez terminada a exposição,
como fez a Relatora agora, sobre os pareceres
favoráveis de determinado artigo, sugiro que seja
lido o artigo consolidado, para que fique na me-

Junho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

mória de todos nós como se consolidou aquele
artigo. E aí, sim, passamos à votação das emendas e dos destaques daquele artigo.

lógica, para o entendimento de todo o relatório,
poderemos Ir votando e sabendo o que já ficou
consignado como aprovado.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Foi lido o resultado da apreciação dessas
emendas. E o resultado é a proposição que foi
feita hoje de manhã.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Matou a charada.
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eu estou concedendo, inclusive, ao nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- V. Ex" é um excelente presidente.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTOPerfeito.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Se bem entendi, nobre Constituinte Fausto Rocha,
nós, sem prejuízo para qualquer emenda já feita,
teríamos que acertar onde mudou o artigo, aqui.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não! Vou colocar em votação as emendas com
parecer favorávelda Relatora. Significa que quem
votar sim votará com a Relatora, e quem votar
não, votará contra a Relatora.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- De modo que nós já tomamos conhecimento
disso.

O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVANTE-Sr. Presidente, se bem entendi, que primeiro
se votassem as emendas do artigo 1°,depois ...

A SR" RELATORA (Cristina Tavares) - Hão
é contra a Relatora, é contra a relatoria. (Risos.)

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Não, não
Só para responder a questão do nobre Constituinte Pompeu de Sousa.
Meu caro Constituinte Pompeu de Sousa, evidentemente, que nós todos sabemos que o trabalho é um trabalho quase perfeito. Mas, uma virgula
na palavra "autonomia" muda o entendimento
de um jurista daqui a alguns anos. Então, o que
eu quero dizeraqui é que se nós nos debruçarmos
um pouco mais sobre o texto e analisarmos o
texto por inteiro, desde os pareceres favoráveis
aos pareceres contrários, nós, provavelmente, teremos um entendimento maior da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O mecanismo de votação não é esse. Nós temos
que votar em bloco as emendas com parecer
favorável, sem prejuízo para destaque.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTOPermita-me, Sr. Presidente, essa boa sugestão,
na minha opinião, do Constituinte Fausto Rocha
pode ser aplicada quando da votação dos destaques.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTOAgora, votamos em bloco

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o Constituinte Mendes Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então vamos encaminhar a votação?

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Eu aprovei, como não poderia deixar de ser, a
manifestação democrática de cada um, dizendo
alguma coisa sobre as propostas destacadas. Não
estou de acordo com o meu colega José Carlos
Martinezsobre o fato de que não se tenha CIência
do conteúdo do que aqui está. Eu, pelo menos,
modestamente, tomei conhecimento das emendas e estudei. A forma pela qual se votou foi apenas um procedimento regimental, que mandava
votar primeiro o trabalho da Relatora Cristina Tavares. Só isso. Agora, com a votação dos detaques
que está sendo encaminhada, ainda mais com
o aperfeiçoamento introduzido por V. Ex", que já
teve - e eu sei disso - o apoiamento dos Constituintes Carlos Alberto Caó, Pompeu de Sousa,
da própria Relatora, dos Constituintes Antônio
Britto, Olívio Dutra, de todos, enfim, acho que
nós estamos no caminho certo, sem nenhuma
tergiversação. Nós vamos partir do que temos,
vamos votar e pronto, sem problema nenhum.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAEu gostaria de sugerir à Mesa que nós realmente
partíssemos, se V. Ex" permitir, para a votação
desse bloco para, depois, nós discutirmos e colocarmos em prática tudo que já foi comentado
aqui e sugerido pelos Constituintes.

O SR.JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Rendo-me
ao Plenário.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHASr. Presidente, uma rápida sugestão, se V. Ex'
me conceder a palavra por um instante.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Fausto Rocha.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAApenas para a compreensão nossa. se seria possível votarmos as emendas, não por uma ordem
aleatória, mas, se possível, lendo aquilo que, se
não for objeto de discussão, já 'fica consignado.
Então, lendo, na seqüência, o primeiro artigo sobre o qual houve pedido de destaque, leremos
o artigo proposto pelo Relatório n° 2, que agora
ficou consignado e aprovado, e aquilo que se
propõe que seja mudado. Aí, numa seqüência

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Sim, mas terá que ser assim. Quando formos
votar os destaques, então, iremos um a um.

O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVANTE - Sr. Presidente, peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Arnold Fioravante.
O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVANTE-Sr. Presidente, há emendas que foram aproveitadas em parte, há outras que foram aproveitadas no total, há outras que se modificaram na
redação. Então, na verdade, para que este trabalho ande, deveria haver o seguinte: aceitação desse segundo relatório, leitura do artigo, leitura da
emenda proposta como destaque e a votação
direto.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O destaque será feito assim. Nós estamos no degrau anterior.
O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVANTE - Mas essa medida anterior agora é desnecessária, Sr. Presidente. Nós ganharíamos tempo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agora nós temos que votar a~ emendas. Nós não
chegamos a essa situação. E que há sempre a
tendência de criarem novos mecanismos de votação. É o Presidente, ele quer ouvir,quer que todos
se convençam como vai ser votado. Isto é uma
coisa muito séria, como foi dito aqui. Vamos votar,
em bloco, as emendas, sem prejuizos para o destaque. No destaque vai um a um por artigo. É
claro. Vamos facilitar. Não chegamos lá ainda,
estamos aqui. Todos estão pedindo a palavra e

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Sem prejuizo para o destaque.
Agora, vamos fazer a chamada nominal, pela
ordem alfabética invertida.
(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam sim. os Senhores Constituintes: AloísioVasconcelos, Angelo Magalhães, Antonio Gaspar, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira, Carlos Alberto Caó, Cristina Tavares, Fausto Rocha, Fernando Cunha, Francisco
Diógenes, Joaci Góes, José Carlos Martinez,José
Elias, Koyulha, Mendes Ribeiro,OlívioDutra, Paulo Marques, Pompeu de Souza, Rita Furtado, Roberto Vital e Antônio Britto.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não há encaminhamento por escrito.
Está em votação ainda. Vou proclamar o resultado: 21 votos sim.
Poderíamos agora passar ou à votação dos destaques, interpretar os destaques e votá-los, ou passar à votação do bloco restante com o parecer
contrário, para liquidar logo, e depois votamos,
artigo por artigo, os destaques. E melhor?
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOBRITTOGostaria, primeiro, de apoiar a proposta feita pelo
nobre Presidente e, em segundo lugar, uma vez
mais, dentro deste espírito democrático com que
temos trabalhado, insistir na idéia de que todos
os destaques sejam aceitos e não careçam da
votação preliminar em termos de encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Já estão sendo aceitos. Já demos esse passo à
frente. Já foram aceitos preliminarmente.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTONão haverá votação preliminar?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não. De requerimento, não.
Então, vamos agora às outras emendas e pediria que não citássemos, numericamente, que são
de pareceres contrários da Relatora. Da ressalva
que ela fez, quando aproveitou parcialmente, etc.
e que não tem destaque, naturalmente. Então,
vamos fazer a mesma votação, em bloco, para
consolidar a outra parte do mecanismo. E quem
votar com a Relatora, tem que votar sim, contra
a Relatora, vota não.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Só para um esclarecimento, que eu acho necessário e que facilitana tudo. O que vai ser votado
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agora significa a rejeição das emendas, com o
parecer contrário, da Relatora que não foram alvo
de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos iniciar a votação.
O SR. CONSTITUINTE ALOÍSIO VASCONCELOS - Sr. Presidente, tenho apenas uma questão
a levantar. O encaminhamento foi claro. A Relatora rejeitou as emendas, as emendas rejeitadas
teoricamente agora ficam mortas e eu tenho
emendas que ela rejeitou e que eu não quero
que sejam rejeitadas. Eu pedi à Mesa para destacar.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, está destacado, sem prejuízo.
O SR. CONSTITUINTE ALOÍSIO VASCONCELOS - Mas, não foilida,aí. Não foilido o destaque
de ninguém.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não foram lidos os destaques, porque a Mesa
aceitou todos os pedidos de destaque. Então, não
foi lido. Foi aceito.
O SR. CONSTITUINTE ALOÍSIO VASCONCELOS - Este não foi lido, aí é que está o problema.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O objetivo da votação, vou repetir ao meu nobre
colega. Nós temos que preservar o direito de cada
Constituinte defender a sua posição até a última
instância. Este é o mecanismo democrático da
votação. Então está em votação o parecerda Relatora em relação às emendas, ressalvados os destaques para as mesmas. Vamos seguir a ordem
alfabética.
(Procede-se à chamada nominal para a
votação.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Por unanimidade, 21 votos sim. Então, nós vamos
iniciar a votação das emendas destacadas.
(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam sim,os Senhores Constituintes: AloisioVasconcelos, Angelo Magalhães, Antonio Gaspar, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira, Carlos Alberto Caó, Cristina Tavares, Fausto Rocha, Fernando Cunha, Francisco
Diógenes, Joaci Góes, José Carlos Martinez,José
Elias, Koyu lha, Mendes Ribeiro, OlivioDutra, Paulo Marques, Pompeu de Souza, Rita Furtado, Roberto Vital e Antônio Britto.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A pasta está com ordem das emendas e vai ficar
muito difícil fazer nosso trabalho. Estou querendo
simplificar a parte mecânica, não é problema processual.
Vamos, primeiro, votar os destaques das emendas com parecer favorável.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Qual
o número da emenda e quem é o seu autor?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS - Emenda n° 230/3, de minha autoria, que diz assim:
"O Estado promoverá o desenvolvimento
científico e a capacitação tecnológica para
assegurar a melhoria das condições de vida
e de trabalho da população e a preservação
do meio ambiente.
§ 1° A pesquisa promovida pelo Estado
refletirá prioridades nacionais, regionais, locais, sociais e culturais.
§ 2 0 A lei garantirá a propriedade intelectual.
Justificação
A rigor, é mantido o espírito do relatório,
tomando a redação mais concisa."
Resta aprimorar o texto.
A SR"RELATORA (Cristina Tavares) - No texto, os Constituintes votarão entre esse destaque
e o que está no parecer que vou ler, para que
os Constituintes tomem conhecimento.
"O Estado promoverá a capacitação científica e tecnológica, atendendo às prioridades
nacionais, regionais e locais, bem assim a
difusão dos seus resultados, tendo em vista
a transformação da realidade brasileira, de
modo a obter adequado grau de autonomia
decisória e assegurar a melhoria das condições de vida e de trabalho da população e
do meio ambiente.
§ 1° É assegurado, na forma da lei, controle, pelas sociedades, das aplicações da
tecnologia.
§ 2° A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para
sua utilização, bem como propriedade de
obras tecnológicas de caráter utilitário, das
marcas de indústria e comércio e a exclusividade de nome comercial, subordinando-os
aos interesses do desenvolvimento nacional.
§ 3° Aos autores das obras literárias e
artísticas pertence o direito exclusivo de utilizá-Ias. Esse direito é transmissível por herança pelo tempo que a lei assegurar.
§ 4° As atividades científicas e tecnológicas devem refletir o compromisso com a
realidade dos objetivos e prioridades nacionais, regionais e locais, bem assim sociais
e culturais, tendo em vista sobretudo a realização do bem comum, do benefício da coletividade e a plena utilização dos seus recursos
humanos culturais.
§ 5° É garantida a liberdade de opção
dos pesquisadores, instrumentada pelo incentivo à investigação, criatividade e invenção."

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) _
Vamos encaminhar a votação dos destaques e
das emendas. Quero agora votar o mecanismo,
para facilitar, uma vez que temos 256 emendas.
Vamos chamar por artigo. Todos os Constituintes
que apresentaram emendas naquele artigo terão
um minuto para encaminhar. Então, vão dizer
o número, para ser procurado e destacado, a fim
de facilitar o trabalho. Fazemos o inverso: a Mesa
teria que ter as emendas e chamar o Constituinte.
Veremos quem são os Constituintes que fizeram
destaque naquela emenda e vamos procurar aqui
para ter um destaque, para em seguida fazermos
a votação. Tomemos a articulação do projeto oríginaI para que não haja problema. Os Constituintes que apresentaram emenda sobre o art.
10 queiram regIstrar, por gentileza.

Como podem ver os Srs, ConstItuintes, em parte, a idéia e o mérito da proposta foram acatados.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS -Sr. Presidente, a Emenda rr 230/3 é de minha autoria.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Houve um equívoco. Estamos com uma emenda
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destacada, lida e defendida pelo nobre Constituinte José Elias. Ele vai colocar. E o primeiro
artigo, mas não é o seu artigo que tem que se
contrapor a ISSO. Estamos citando o artigo e sua
emenda. O que vai ser votado é a sua emenda.
A SR" RELATORA (Cristina Tavares) - Aprovando-se a emenda do Constituinte José Elias,
prejudica esse artigo que acabei de ler.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS- Sr. Presidente, uma questão de ordem metodológica.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao Constituinte José Elias.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, uma questão de ordem. Não
se refere expressamente a essa emenda, porque
já se criou um fato consumado. Mas quero sugerir
à Mesa que daqui por diante se passe a ler primeiro o texto original da proposta e depois a emenda,
porque a emenda é posterior à proposta e não
pode a ela anteceder.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Está certo, é isso mesmo, como ela há havia iniciado a leitura, permiti que fosse assim
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
-E é até possível que este texto aqui este melhor
do que as emendas, porque já é sobre as emendas, mas a rigor isso não foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Gostaria de ouvir a questão de ordem do nobre
Constituinte Pompeu de Sousa. V. Ex", por favor,
repita a questão de ordem, para que possamos
captar o espírito da mesma.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- A minha questão de ordem, Sr. Presidente,
é apenas de natureza metodológica. É que, ao
enunciar-se o destaque, leia-se pnmeiro o texto
da proposição da Relatora e, em seguida, a emenda que a ela se propõe, porque, na verdade, o
texto antecede, cronologicamente, porque a
emenda é que é baseada no texto e não o contrário, é uma inversão da lógica. Apenas estou, aristotelicamente, dentro da lógica formal.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Apenas para formalizarmos e deixar registrado
corretamente, vamos ler, a cada artigo, o texto
do anteprojeto e depois vamos, então, para as
emendas que lhe são sugeridas.
Peço ao nosso nobre Constituinte Vice-Presidente, que lesse, então, o texto do art. 1o do anteprojeto, depois vamos ver as emendas que estão
destacadas para votação.
Peço aos nobres colegas que permaneçam
sentados, evitando-se comunicações paralelas.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOSMARTINEZ - Da Ciência e Tecnologia.
"Art. 1°
.
O Estado promoverá o desenvolvimento
científico e a autonomia tecnológica, atendendo as prioridades nacionais, regionais e
locais, bem assim a difusão dos seus resultados, tendo em vista, a transformação da realidade brasileira de modo a assegurar a melhoria das condições de vida e de trabalho da
população e do meio ambiente.
§ 1o É garantida a liberdade de opção
dos pesquisadores, instrumentada pelo in-
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centivo à investigação, criatividade e invenção.
§ 2° É assegurado, na forma da lei, o
controle pela sociedade, das aplicações da
tecnologia.
§ 3° A pesquisa deve refletir seu compromisso com as prioridades regionais e locais, bem assim sociais e culturais, tendo
em vista, sobretudo, a realização do bem comum, o beneficio da coletividade e a plena
utilização de seus recursos humanos e culturais.
§ 4° É garantida a propriedade intelectual, atendidos os interesses do desenvolvimento cientifico e tecnológico da Nação.
Este é o texto original do anteprojeto, que foi
aprovado, sem prejuízo para os destaques. Temos
o destaque do Constituinte José Elias. Por favor
leia o seu destaque.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de

Oliveira) _
Vou.conceder a questão de ordem, em primeiro
lugar, a nossa nobre Relatora.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Sr. Presidente, é uma questão de lógica. Aprovamos este
relatório,aprovamos emendas que substituem este relatório, sem prejuízo de destaques. Agora,
estamos examinando e vamos votar emendas ao
que foi aprovado e consolidado. Se vencer a proposta do Constituinte José Elias, ela passa até
a vigorar como o texto desta Comissão, isso de
ler o que foi passado parece-me absolutamente
sem lógica.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) APresidência entende a preocupação da Relatora.
Agora quero ouvir mais uma questão de ordem
de quem pediu, para que tenda a esclarecer a
mesma matéria. Realmente, a nobre Relatora tem
razão. Na medida em que 21 votos aprovaram
o parecer dela, sem destaques, e 21 votos aprovaram o parecer contrário à emenda também, então
estão todos destacados. Peço, então ao nosso
nobre Constituinte Pompeu de Souza que entenda
que ela tem razão. Fica esclarecido que não é
o relatório anterior, é o atual.
Só tem esse destaque?
A SR' RELATORA (CristinaTavares) - Há mais
destaques ao art. 1°?Se não há, vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Peço silêncio para que possamos conduzir os trabalhos em ordem, como até agora foi feito.
Temos agora uma matéria destacada, que é
uma emenda, para votação. Se esta emenda for
aprovada, está prejudicado o texto da Relatora.
Se ele for rejeitado, haverá possibilidade de outra
votação.
Então, agora quero a leitura e o seu comentário
por um minuto, por favor.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Acho que antes caberia a leitura do texto
original.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) _
Já foi feita pela Relatora.
Vamos ouvir a emenda proposta pelo Constituinte José Elias, por favor.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EUAS EMENDA N°230
Autor: José Elias
"Art. 1° O Estado promoverá o desenvolvimento científicoe a capacitação tecnológica para assegurar a melhoria das condições de vida e de trabalho da população e
a preservação do meio ambiente.
§ 19 A pesquisa promovida pelo Estado,
refletirá prioridades nacionais, regionais, locais, sociais e culturais.
§ 2° A lei garantirá a propriedade intelectual.

Arigor, é mantido o espírito do relatório, tomando-se mais concisa esta nossa proposta de emenda.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos passar, então, à votação. Esta votação é
nominal, vamos agora fazera chamada no sentido
inverso à ordem alfabética.
Está em votação a emenda de n° 230, apresentada pelo nobre Constituinte José Elias.
Como vota o Constituinte Roberto Vital?
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Constituinte Roberto Vital, só para um esclarecimento:
quem vota SIM, vota a favor da emenda e contra
o Relator, e quem votar NÃo é a favor do própno
relatório e contra e emenda.
(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam SIMos Senhores Constituintes: AloísioVasconcelos, Angelo Magalhães, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira,
Fausto Rocha, Francisco Diógenes, José Carlos
Martinez, José Elias, Mendes RIbeiro, Paulo Marques, Rita F:.urtado, Roberto Vital.
Votam NAOos Senhores Constituintes: Antonio
Gaspar, Carlos Alberto Caó, Cristina Tavares, Fernando Cunha, Joaci Góes, Kouy lha, OlívioDutra,
Pompeu de Souza e Antonio Britto.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos proclamar o resultado.
Votaram não: 9 Srs. Constituintes.
Votaram sim: 12 Srs. Constituintes. Vitóriapara
sim, então passa a integrar o relatório o art. 1°,
a emenda que acabamos de votar. Peço à Secretária que vá anotando e juntando esse material,
para que não tenhamos confusão no final.
Vamos ao art. 2° Peço à Relatora que o leia,
depois vamos ver os destaques.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - É preciso saber se alguém fez destaque, se ninguém
o fez, não é preciso ler, porque estará aprovada
automaticamente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O Constituinte Arnold Fioravante tem destaque?
Então, por gentileza leia o destaque.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Primeiro, vamos ler o original, Sr. Presidente, depois S. Ex" defende.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - O original é o seguinte:
"Art. 2° O mercado interno constitui patrimônio nacional, devendo ser ordenado de
modo a viabilizar o desenvolvimento sócio-econômico, o bem-estar da população e a
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realização da autonomia e tecnologia da Nação.
§ 1° A lei estabelecerá reserva de mercado interno, tendo em vista o desenvolvimento econômico e autonomia tecnolóqica
e cultural nacionais.
§ 2° O Estado e as entidades da sua administração direta e indireta privilegiarão,como critério de concessão de incentivos e
compras de acesso ao mercado brasileiro,
a capacitação científica e tecnológica nacional.
§ 3° O Estado e as entidades da sua administração direta e indireta utilizarão preferencialmente, na forma da lei,bens e serviços
ofertados por empresas nacionais.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vaiser lido o Destaque n° 260/5, do nobre Constituinte Arnold Fioravante.
O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVAN-

TEArt. 2° O mercado interno faz parte do
patrimônio nacional.
Parágrafo único. Caberá ao Congresso
Nacional decidir sobre a reserva de mercado
de bens e serviços, determinados por lei e
resultantes de desenvolvimento tecnológico
nacional, guardando sempre o ideal da liberdade cientifica.

A defesa é só a redação. Ela é mais concisa
e deixa para a lei ordinária qualquer outro tipo
de tratamento que deva receber e, de certa forma,
ela cerceia um pouco o que possa ocorrer de
desvirtuamento do interesse da Assembléia Nacional Constituinte, que é uma reserva de mercado sadia, não aquela de montagem, não aquela
que burla. Então a lei terá condições de assegurar
esses aspectos.
A SR' RELATORA (CristIna Tavares) - V. Ex"
encaminhou destaque à Mesa, nobre Constituinte?
O SR. CONSTITUINTE ARNOLD FIORAVAN-

TE - Encaminhei-o junto com o do Mendes Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então vamos fazer a votação.
O SR. CONSTITUINTE OLI'VlO DUTRA - Quero dizer ao Sr. Presidente que também tenho destaque neste artigo, mas retiro-o e fico com o parecer da Relatora
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Alguém mais tem destaque sobre o mesmo artigo? Vamos passar à votação imediatamente.
Quem votar a favor, vote sim, quem votar contra
a emenda destacada, vote não, e, nesse caso,
permanecerá então o texto redigido, já aprovado,
sem prejuízo do destaque.
(procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam sim os Senhores Constituintes: Angelo Magalhães, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira, Fausto Rocha, Francisco Diógenes, José Carlos Martinez,José Elias,
Mendes Ribeiro e Rita Furtado.
Votam não os Senhores Constituintes: Aloísio
Vasconcelos, Antonio Gaspar, Carlos Alberto Caó,
Cristina Tavares, Fernando Cunha, Joaci Góes,
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Estado amanhã querer o controle da iniciativa
privada.

Koyu lha, Olívio Dutra, Paulo Marques, Pompeu
de Souza, Roberto Vital e Antonio Britto.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUES Sr. Presidente, uma questão de ordem. Há um
problema na paginação aqui, não tem numeração. Eu gostaria então de solicitar...

o SR.

PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Feita a apuração, tivemos 12 não e 9 sim. Vamos
então ratificar que, neste caso, prevalece então
a redação do art. 2°, que foi lido pela Relatora,
no seu relatório.
Vamos passar ao art. 3° Por favor, queira ler,
nobre Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Qual é o problema?
O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUES E os companheiros aqui que estão com o mesmo
problema que eu.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Vou
ler, Sr. Presidente, mas é interessante saber se
há destaque para o art 3°

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Mas não há necessidade. V. .Ex' fala do Relatório?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Há destaque.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUES Sim, falo do destaque do Constituinte...

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Um é
do Constituinte Carlos Alberto Caó e o outro do
Constituinte Francisco Diógenes. Como faremos
a votação?

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Olrveíra) É, essa foi incorporada.
O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUES Eu estou com uma cópia da minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos ouvir o relatório, primeiro.
A SR' RELATORA (Cnstína Tavares) rio: art. 3°:

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Esta emenda foi incorporada sim, e teve parecer
contrário da Relatora. E nós estamos votando
agora - porque decidimos, para simplificar votando as emendas com parecer contrário e favorável, na ordem de artigo para facilitar.

Relató-

"Empresa nacional é aquela cujo controle
de capital esteja permanentemente em poder
de brasileiros, e que, constituída, e com sede
no País, nele tenha o centro de suas decisões.
§ 1c As empresas em setores aos quais
a tecnologia seja fator de produção determinante, somente serão consideradas nacionais quando, além de atenderem aos requisitos definidos neste artigo, estiverem em caráter permanente, exclusivo e incondicional
sujeitas ao controle tecnológico nacional.
§ 2° Entende-se por controle tecnológico nacional o poder de direito e de fato para
desenvolver, gerar, adquirir e transferir tecnologia de produto e processo e de produção."

O SR. CONSTITUINTE PAULO MARQUES O problema é que nós temos aqui o da Relatora
em mãos, o do nosso companheiro infelizmente
nós não o temos aqui.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Um momento só.

dem alfabética inversa. O mecanismo é o mesmo,
já que estamos votando a emenda destacada.
(Procede-se à votação)
Respondem à chamada e votam Sim os Senhores Constituintes: Angelo Magalhães, Amoud
Fioravante, Arolde de Oliveira, Fausto Rocha,
Francisco Diógenes, José Elias, Mendes Ribeiro
e Rita Furtado.
Votam Não os Senhores Constituintes: Aloísio
Vasconcelos, Antonio Gaspar, Carlos Alberto Caô,
Cristina Tavares, Femando Cunha, Joaci Góes,
José Carlos Martinez, Koyu lha, Olívio Dutra, Paulo
Marques, Pompeu de Souza, Roberto Vitale Antonio Britto.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vou proclamar o resultado:
Votaram Não: 13 Srs. Constituintes.
Votaram Sim: 8 Srs, Constituintes.
Está rejeitada. Automaticamente, prevalece o
artigo 3° do Relatório da Constituinte Cristina Tavares. Vamos ao Artigo 4°.
A SR' RELATORA(Cristina Tavares) - Eu queria saber se há destaque para o artigo 4°.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Eu tenho um destaque para o artigo 4°.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra a Relatora Constituinte Cristina
Tavares.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - O art.
4°, na redação oferecida pelo parecer, é o seguinte:
"Ninguém será obrigado a fomecer informações contra as suas convicções filosófi·
cas, religiosas ou políticas."

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DIÓGENES - Eu gostaria de destacar que eu estou
com uma emenda, cópia minha...

.,
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O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO A emenda que apresentei ao art. 4°, Sr. Presidente,
parece-me bem mais extensiva do que a preten- .
dida pela ConstItuinte Cristina Tavares.

CAÓ - Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) É 106·8. Não, ninguém estã colocando em questão que a emenda não tenha sido encaminhada,
apenas ele não tem a cópia. A Secretária vai tomar
providências.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) ~
Pois não, com a palavra o nobre Constituinte Carlos Alberto Caó.

A SR' RELATORA(Cristina Tavares) - Pronto,
já recebemos. O Constituinte Paulo Marques já
tem em mãos.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Número 01311.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Eu quero simplesmente desistir do meu
destaque em favor da redação do parecer da Relatora Cristina Tavares.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Está aqui em mãos e já foi apreciada.

013/1, página 40.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - O texto não foi lido, foi?

40.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Quem apresentou destaque?
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O Presidente acata e delibera favoravelmente.
Com a palavra o nobre Constituinte Francisco
Diógenes. Qual é o número da sua emenda, por
gentileza?
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) a redação, por favor.

Leia

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DIóGENES - "Empresa nacional é aquela cujo controle
de capital esteja permanentemente em poder de
brasileiros, sem qualquer restrição ao pleno exercício das prerrogativas inerentes a esse controle,
e que, consííf lI.Jd .: com sede no País, nele tenha
o centro de suas decisões."
A justificativa que eu faço, que está exposta
aí, é apenas porque pode, sub-repticiamente, o

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) -

É a 105/6, ou a 106/5?
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) o caput do artigo, por favor.

Leia

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) 105/6 é o número da emenda que foi lida. É
à página 35 do documento da Relatora.
A SR' RELATORA(Cristrina Tavares) cumento do PRODASEN.

Do do-

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos prosseguir, então, a votação.
Todos os dois textos já foram lidos e justificados, então vamos agora fazer a votação pela or-

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O número da sua emenda, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A SR' RELATORA(Cristina Tavares) -

Página

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO A emenda aprofunda o que quer a Constítumte
Cristina Tavares, tomando outras precauções.
Diz o seguinte:
"O Estado garantirá ao indivíduo na sua
vida civil a absoluta privacidade. Aos órgãos
públicos, estabelecimentos de crédito" SPC e outras coisas mais - "autarquias, e
a qualquer pessoa física ou jurídica de natureza privada, é vedado o fornecimento de
informações de caráter pessoal, exceto a requerimento de juizo competente. A lei poderá
estabelecer pena para a divulgação por qualquer processo, desde que não autorizada, de
fatos relacionados ao lar e à família."
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A justificativa é curta. Diz:
"É inadmissível a intromissão que se assiste, no dia-a-dia, na vida pessoal do cidadão.
O lar e a família,notadamente, são os últimos
redutos da intimidade do indivíduo.Violados,
viola-se a sua fortaleza emocional, a fonte
de suas energias vitais".
Em bom portuquês, Sr. Presidente, a emenda
visa a que nós não viremos um número, manejados por qualquer entidade que possa ser portadora dessas coletâneas.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - O art.
5° dizaqui o seguinte: "Todos têm direito a acesso
gratuito às referências e informações...
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO V.Ex' não modificou o art. 50?
A SR' RELATORA (Cristma Tavares) não modifique.

Não,

ASR'RELATORA(CristinaTavares)-Eu pediria 20 segundos.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, já está aprovado. Os arts. 4° e 5° já estão
aprovados, porque foram aprovados sem prejuízos. Então está aprovado. Então, do 5° e 6° não
precisamos nem tratar, tem que ser o do original,
a não ser que haja destaque.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Veja bem, Sr. Presidente.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Eu entendo muito boa a emenda do Constituinte Mendes Ribeiro. Ela não foi acatada pois a emenda
veta totalmente o fomecimento de informações
de caráter pessoal, exceto a juízo, o que é excessivo na nossa opinião. No anteprojeto é facultada
à pessoa o fomecimento destas informações.

A SR' RELATORA (Cnstina Tavares) - Mas
o Constituinte Mendes Ribeiro quer saber se foi
alterado o original.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Quero o direito de aprofundar este debate, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não, não há debate nesta fase. Tem 1 minuto
para quem fez a emenda e vamos passar logo
à votação. Há mais destaques sobre este artigo
4°, que nós estamos votando? Não há mais destaques? Então vamos passar à votação.
Procede-se à votação da emenda destacada.
Quem vota Sim, vota evidentemente a favor da
emenda, quem vota Não, vota contrariamente.
(Procede-se à votação)
Respondem a chamada e respondem Sim, os
Senhores Constituintes: Aloisio Vasconcelos, Angelo Magalhães, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira, Fausto Rocha, Francisco Diógenes, José
Carlos Martinez,José Elias, Mendes Ribeiro,Olívio
Dutra, Paulo Marques, Rita Furtado e Antonio Brito.
Votam Não os Senhores Constituites: Antonio
Gaspar, Carlos Alberto Caó, Cristina Tavares, Fernando Cunha, Joaci Góes, Koyo lha, Pompeu de
Souza e Roberto Vital.
O SR. CONSTITUINTE - Votaram Sim: 13
Srs. Constituintes. Votaram Não: 8 Srs, Constituintes.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, aprovado, que seja incluído no texto do
Relatório fmal.
Vamos para o artigo 5°. Eu peço à Relatora
que leia o texto do art. 5°
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Eu
consulto ao Plenário se há algum destaque para
o art. 5°
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Peja ordem, Sr. Presidente. Eu apresentei pedidos
de destaque para os artigos 5° e 6° do projeto
original, porque eu queria aprovar os artigos 5°
e 6·, do original. Eu só pediria à Relatora, se há
discrepâncias entre um e outro...

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu pergunto se há emendas destacadas para os
artIgos 5° e 6°?
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Para o art. 5° há, Sr. Presidente. Apenas eu estava
querendo estabelecer uma facilidade de votação,
até para não votar. Porque se a Relatora esclarece
- e eu vou louvar-me da informação dela que os artigos 5° e 6° do original foram mantidos,
não tenho por que votar.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Eu vou
esclarecer a V. Ex' A única alteração entre o 5°
do anteprojeto e o 5° do Relatório é a palavra
"gratuito". Antes tinha escrito: "todos têm direito
e acesso às referências e informações". Atualmente: "Todos têm direito e acesso gratuito".
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Eu retiro o pedido de destaque e concordo nos
artigos 5° e 6° da Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O Presidente acata a retirada do requerimento
de destaque. Então, o art. 5°,desta maneira, retirados os destaque, está aprovado. Está aprovado
com esta pequena modificação.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Quanto
ao art. 6°, eu quero esclarecer o seguinte: a diferença entre o art. 6° do projeto original para o
do relatório, é uma palavra também, que foi um
erro de datilografia. O art. 6° no projeto original
é o seguinte: "É assegurado o acesso de todas
as fontes nacionais de metodologia". Houve um
erro de datilografia, porque o que se dizer era
o seguinte:
"É assegurado o acesso de todas as fontes
primárias e à metodologia de tratamento dos
dados, de que dispõe o Estado, relativos ao
conhecimento da realidade social, econômica e territorial do País."
§ 1° O acesso mencionado no caput
desse artigo não será assegurado a assuntos
relacionados à soberania da Nação.
§ 2° É vedada a transferência de informações para centrais estrangeiras de armazenamento e processamento de dados, na
forma que a lei estabelecer."
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO GASPAR Sr. Presidente ...
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O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) V.Ex' tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO GASPARProponho uma nova redação ao artigo 6°,e mantenho os dois parágrafos. Eu proponho a seguite
redação:
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Qual é o número de sua emenda, por gentileza?
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOGASPAREmenda N° 22212.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu queria dar uma orientação aos nobres colegas
Constituintes. O Relatório do Prodasen está organizado por artigos. Talvez os colegas não estejam
sabendo ler, está por artigo, no artigo estão todas
as emendas. Então encontraremos aí essas
emendas.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOGASPAR Está na folha 8 do Apêndice.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Queira lê-lo, por favor.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO GASPAR Nós propomos a seguinte redação:

"É assegurado o acesso de todo cidadão aos
conhecimentos e informações em todos os domínios da criação humana, independentemente da forma ou do suporte utilizado nas suas
veiculações. "
E mantenho os dos parágrafos.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Essas emendas que estão neste Apêndice, são
aquelas emendas que foram apresentadas nesta
prorrogação. Por isso que estão lá e não estão
nesse relatório.Quer, por gentileza, repetir as páginas em que estão no apêndice, quer por favor,
relê-lo novamente.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO GASPAR "É assegurado o acesso de todo cidadão aos conhecimentos e informações em todos os domínios da criação humana, independentemente da
forma ou do suporte utilizado nas suas veiculações."
A Relatora acata parcialmente a redação, mas
assegura ser a proposta excessivamente abrangente. Nós entendemos que o texto constitucional
tem que ser, de fato, o mais abrangente possível.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, vamos encaminhar a votação. Ele só mudou o caput e mantém os parágrafos. Mantendo
os parágrafos, só muda o caput para essa redação. Então, quem vota com o nobre Constituinte,
vota a favor da emenda, vota Sim. E nós vamos
fazer, agora, uma leitura na ordem inversa. Eu
queria que nosso Sr. Secretário fizesse chamada
pela ordem inversa, para votação.
(Procede-se' à votação.)
Respondem à chamada e votam Sim os Senhores Constituintes: Antonio Gaspar, Femando
Cunha, Koyulha, OlívioDutra e Pompeu de Souza.
Votam Não os Senhores Constituintes: Aloísio
Vasconcelos, Angelo Magalhães, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira, Carlos Alberto Caó, Cristina
Tavares, Fausto Rocha, Francisco Diógenes, Joaci Góes, José Carlos Martinez, José Elias, Mendes
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Ribeiro, Paulo Marques, Rita Furtado, Roberto Vital
e Antonio Britto.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Votaram Não 16 Srs, Constituintes.
Votaram Sim 5 Srs. Constituintes.
Então, prevalece a redação consolidada pela
Relatora
Vamos passar ao art. 7°
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Consulto se tem destaque o artigo 7 0 (Pausa.) Então
lerei o art. 7° de acordo com o nosso relatório.
Dê-se ao art. 79, a seguinte redação:
"Art. 7° As normas de proteção aos trabalhadores obedecerão aos seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria
de seus benefícios:
1- Participação dos trabalhadores nas
vantagens advindas da introdução de novas
tecnologias;
11 - Reaproveitamento de mão-de-obra e
acesso a programas de reciclagem prestados
pela empresa, sempre que a introdução de
novas tecnologias, por ela adotada, importar
em redução ou eliminação de postos de trabalhos e/ou ofício.
lll - Participação das organizações de trabalhadores na formulação de politicas públicas relativas à introdução de novas tecnologias."
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Gostaria de saber quantos pediram destaque para
esse artigo. Algum dos nobres Constituintes vai
pedir para retirar o pedido de destaque? Daria
a ele prioridade, no decorrer da votação.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAó - Desisto do meu destaque, porque ele
foi feito ao projeto original e a Relatora introduziu
algumas das sugestões que foram feitas por nós.
Estamos satisfeitos e desistimos do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Koyu lha?
O SR. CONSTITUINTE KOYU IHA obrigado.

Muito

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Quem mais? Olívio Dutra também pediu destaque? Quem fica com o destaque, apenas Antônio
Gaspar?
O SR. CONSTITUINTE OUVIO DCITRA - Ainda não me pronunciei, companheiro Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não, compreendi, Constituinte Olivio Dutra.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Francisco Diógenes.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DIóGENESDê-se ao art. 7°, a seguinte redação:
"Art 70 As normas de proteção aos trabalhadores obedecerão aos seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria
de seus benefícios:
1- Participação dos trabalhadores nas
vantagens advindas dos processos de automação.
11 - Prioridade no reaprovettamento de
mão-de-obra e acesso aos programas de reciclagem promovidos pela empresa."

Justificação
O texto constitucional deve estabelecer apenas
as normas gerais, deixando à legislação complementar o detalhamento. No caso específico, o
importante é a proteção ao trabalhador que será
exercitada, de acordo com a realidade da época
ou a região na qual o avanço tecnológico proceder
mudanças nas relações de emprego
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao Constituinte Olivio Dutra.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DCITRA - Para
orientar os companheiros membros desta Subcomissão...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Um momento, por favor, qual é o número da

-ernenda?
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA- Aqui
não tem
O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO GASPARSr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem, sobre o processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Sim.
O SR CONSTITUINTE ANTÓNIO GASPARGostaria de sustentar a tese de que está havendo
prejuizo para as emendas apresentadas, já que
antes da leitura não se dá tempo de se encontrar
onde está, porque uma coisa é ouvir e ler, como
se faz com o relatório já apresentado, e outra
é só ouvir e tentar ler, sem tempo de amadurecer.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concordo. Vou atender o pedido de V. Ex'
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Está
na página 47 do documento do PRODASEN.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Volto a insistir que talvez os nobres colegas não
estejam sabendo ler esse relatório. Está por artigo.
É só apanhar.
O SR CONsmUlNTE OLMO DUTRA -Aqui
vou, como de outra feita, o companheiro Fausto
Rocha também foi no nosso mesmo rumo, no
sentido de que a participação aqui, no microfone,
não pode ser por quem tem voz mais grossa,
ou por quem empalma mais rápido um microfone, ele corroborou uma posição que tínhamos
defendido antes, embora de forma diferente.
Também quero aqui, indo ao encontro do que
o companheiro Fausto Rocha reivindicar assinalar
onde está a nossa proposta, está na página 50
do relatório da companheira Cristina Tavares, do
PRODASEN, e gostaria de fazer a leitura do que
propomos. É a última, então pega-se à págma
50 e prossegue na página 51, com uma rebarba
da página 52.
Vou fazer a leitura, Sr. Presidente, da proposta
que fazemos, porque entendemos que é preciso,
sem cair em detalhísmos, objetivar a questão dos
trabalhadores na questão da tecnologia e da cíência. Propomos o seguinte:
O inciso I tem a seguinte redação:
Inciso [ - Participação dos trabalhadores
nas vantagens advindas do processo de novas tecnologias através de:
a) redução da jornada de trabalho sem
redução de nível de emprego;
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b) distribuição dos benefícios à população em geral através da redução de preços
ao consumidor e melhoria dos serviços prestados;
c) distribuição dos ganhos de produtividade como forma de impedir a concentração
de renda.
Inciso 11 - É direito dos trabalhadores a
reciclagem, a atualização e o aprimoramento
profissional, incluindo o entendimento de novas tecnologias e métodos de trabalho, com
ônus da empresa.
Inciso Ill - Direito de aproveitamento do
trabalhador nas empresas no caso de inovação tecnológica, em função adequada às
qualificações profissionais, sem redução do
salário e com manutenção das demais garantias legais, convencionais e contratuais.
Inciso N - É obrigatória a informação sistemática dos dados econômicos e financeiros de todas as empresas aos seus funcionários e ao público em geral. As organizações
de trabalhadores terão acesso antecipado
aos planos de investimentos da empresa, inclusive dos relativos à inovação tecnológica
de forma a possibilitar a análise e discussão
dos impactos causados.
Inciso V - Participação das organizações
dos trabalhadores nos processos decisórios
relativos à implantação de novas tecnologias
em todos os seus âmbitos (empresas, universidades, órgãos técnicos, política nacional da
ciência e tecnologia).
Parágrafo único. A introdução de novas
tecnologias fica condicionada à aprovação
da organização dos trabalhadores.
Inciso VI- Melhoria das condições de trabalho como um dos objetivos da introdução
de novas tecnologias, é garanbda a participação dos trabalhadores em comissões que
visem a melhorar as condições de trabalho.
Entendemos, Sr. Presidente, que esta questão
vai condicionar a qualidade de vida e de trabalho,
daqui para o futuro. Por isso, a Constituição, que
pretende ser duradoura e atender aos problemas
da nova tecnologia no País, deve ser precisa, o
melhor possível, nessa questão do ponto de vista
dos trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Há mais destaques sobre o art. 7°? Nobre Constituinte Antônio Gaspar?
O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO GASPARSr. Presidente, na verdade concordo com o companheiro Olívio Dutra no conteúdo da sua emenda, mas tenho presente que estamos escrevendo
uma Constituição e, por conta disso, devemos
imaginar que devemos escrever algo que tenha
a maior duração possível. Por isso proponho para
o art. 7° a seguinte redação:

Art. 7°:
"A proteção aos trabalhadores, sob influência das transformações científicas e tecnológicas, será assegurada por lei."
E suprimo os incisos I, Il, III e N.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Temos, nesse, caso, três pedidos e mais o parecer
da relatora, que já está votado, sem prejuízo dessas emendas.
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Então, a Mesa vai estabelecer, como ordem
de votação, a ordem que foilida. Primeiro, o destaque do Constituinte Francisco Diógenes; depois,
o do OlívioDutra e, finalmente, o do Antônio Gaspar.
Agora, tenho uma questão sobre IStO: rejeitada
a primeira emenda, nós passaremos para a seguinte e se for também rejeitada, passa-se para
a segunda, se todas forem rejeitadas, prevalecerá,
então, a emenda do parecer.
Então, vou colocar em votação a primeira
emenda lida do nobre Constituinte Francisco Diógenes.
Passa-se à votação.
(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam Sim os Senhores Constituintes: AloísioVasconcelos, Angelo
Magalhães, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira,
Fausto Rocha, Francisco Diógenes, José Carlos
Martinez, José Elias, Mendes Ribeiro, Paulo Marques, Rita Furtado e Roberto Vital.
Votam Não os Senhores Constituintes: Antonio
Gaspar, Carlos Alberto Caó, Cristina Tavares, Fernando Cunha, Joaci Góes, Koyu lha, OlívioDutra,
Pompeu de Sousa e Antonio Britto.
Votaram Sim: 12 Srs. Constituintes.
Votaram Não: 9 Srs. Constituintes.
Aprovada a emenda, e prejudicada as demais,
inclusive a do Relatório.
Agora, vamos passar para o art. 8"
ASR' RELATORA (CristinaTavares) - Há alguma emenda ao art. 8"?
Leio o art. 8":
Art. 8" O Poder Público providenciará, na forma da lei, incentivos específicos a instituições de
ensino e pesquisa, a Universidades e Empresas
Nacionais que realizem esforços na área de investigação científica e tecnológica, de acordo com
os objetivos e prioridades nacionais
§ 1" A Umão aplicará, anualmente, uma parcela do seu orçamento na capacitação científica
e tecnológica, a ser definida em lei ordinária.
§ 2" As empresas estatais e de economia
mista aplicarão um percentual mínimo anual de
seu orçamento, a ser definido em lei ordinária,
para o desenvolvimento da capacitação tecnológica
§ 39 As empresas pnvadas receberão incentivos, na forma da lei,para que apliquem recursos
nas Universidades, instituições de ensino e pesquisa, visando o desenvolvímento do conhecimento científico, da autonomia tecnológica e a
formação de recursos humanos.

Justificativa. substitui a expressão "Poder Público" pela "a lei".
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Pediria
um segundo só para justificar, em parte, um dos
inCISOS: é que nós estamos favorecendo as regiões
menos desenvolvidas e, portanto, menos capacitadas tecnologicamente. No relatório dou maiores
chances para os recursos de desenvolvimento regional.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Há mais emendas destacadas para o mesmo artigo? (Pausa.)
A que havia foi retirada. Vamos passar à votação.
Estamos no Intervalo da votação e acaba de
chegar o último titular da Subcomissão, o nobre
Constituinte Onofre Corrêa e anuncia à Mesa a
sua condição de 1"-Vice-Presidente. Nessas condições, como estamos em processo de votação ...
O SR. CONSTITUINTE ONOFRE CORRÉAQueria agradecer sua presença, até esse momento. Espero que se houver vacância, evidentemente
ele esteja aqui presente, o nosso colega Constituinte Antônio Britto para mantermos o quorum
completo.
A SR' RELATORA (CristinaTavares) - Sr. Presidente, tenho uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Tem a palavra a nobre Relatora.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Parece-me que, iniciada a votação, e isto está, inclusive, no Regimento Intemo da Comissão de Sistematização, o titular não tem mais o direito de
votar. Desde que iniciada a votação, não poderia
ser retirado o suplente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveíra) O Presidente, na realidade, não entende dessa
forma, não há uma regulamentação sobre isto.
Então eu interpreto que, se tivéssemos no curso
da votação de um artigo, aí eu concordo que
já estaria iniciado o processo de votação, como
são artigos por artigos, nesse intervalo, antes de
iniciar a votação do próximo artigo, chegou o
titular, é natural que ele ocupe o seu lugar no
Plenário.
Com a palavra o nobre Constituinte Joaci Góes.

O SR. CONSTITUINTE ÂNGELOMAGALHÃES
- Dê-se a seguinte redação ao art. 8 9:

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Nós
todos queremos nos regozijar com a presença
do nosso companheiro Onofre Corrêa, certamente objeto de muitas preocupações, já que nós
lhe queremos muito, portanto festejamos a chegada do nosso companheiro.
Mas, queria dizer que, realmente, não há base
regimental para que se proceda à substituição.
Ainda que houvesse, persistiria até impedimento
de natureza ética, já que o suplente Antonio Britto
certamente terá deixado inúmeras outras atividades para estar aqui presente, preenchendo a vaga
do companheiro.
Mas, se persistisse, eu gostaria de ler aqui o
art. 8 9 do Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte, quando diz que:

"O Poder Público providenciará incentivos
específicos a instituições públicas de ensino
e pesquisa, às universidades e empresas nacionais que realizem esforços na área da investigação científica e tecnológica."

"Os suplentes, partidários da Comissão,
serão convocados pelo Presidente, ao anunciar a Ordem do Dia, a participar dos trabalhos de cada reunião, obedecida a ordem
de sua assinatura no livro próprio, e em nú-

§ 4" Os organismos públicos de desenvolvimento regional aplicarão na capacitação científica
e tecnológica da região um percentual mínimo
dos seus recursos, a ser definido por lei ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) - O
nobre Constituinte Ângelo Magalhães tem destaque.

mero correspondente ao dos respectivos titulares ausentes que não mais poderão assumir seus lugares na mesm? reunião."
O SR. (Não identificado) - Gostaria de que
V. Ex' confirmasse qual é o artigo.
O SR. JOACI GÓES - O art. 8' da Comissão
da Ordem Social da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveíra) Não é norma intema da Comissão. Desculpe-me
nobre Constituinte. Isto ficou estabelecido lá, pelo
Plenário. Então, é o caso de levarmos a matéria
ao Plenário, para que ele decida.
O SR. CONSTITUINTE JOAO GÓES - Quero
apenas colocar a matéria ...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não há decisáo regimental. O Presidente entende
que o titular tem precedência, naturalmente não
vou indeferir o pedido de ordem, vou levar ao
Plenário, mas a posição dele é de que entende
que o titular, em qualquer circunstância, tem sempre a prioridade.
Com a palavra a nobre Constituinte Rita Furtado.
ASRA.CONSTITUINTE RITA FURTADO - Eu
passo a palavra para o Constituinte Mendes Ribeiro.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO -

Ex", eu entendo que o titular da Subcomissão
deve votar. Não acredito que o Constituinte Antonio Britto queira cassar o titular da Subcomissão.
Ainda há pouco, eu saí. Eu não ia votar, ia votar
em meu lugar o suplente que estava aqui, que
por sinal é um dos Constituintes mais assíduos,
o Constituinte Rodrigues Palma. O titular é o titular
da Comissão. Eu não posso me adonar do lugar
do Constituinte Antônio Britto, na Vice-Liderança,
ou na Subcomissão da qual ele é titular.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Olíveira) Com a palavra o Constituinte José Carlos Martinez.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Quero lembrar o seguinte: quando se
iniciou essa segunda sessão, logo na sua abertura...
Sr. Presidente, acho que há gente estranha ao
Plenário, prejudicando o andamento dos trabalhos
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Fazendo soar a campainha. Eu pediria aos Srs.
que não são Constituintes, por gentileza fiquem
assistindo, ouvindo, mas não se dirija aos Srs.
Constituintes, e vice-versa, para não perturbar os
nossos trabalhos.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ- Sr. Presidente no início dos nossos trabalhos chegaram, aqui, à Mesa, e eu presenciei, porque estava aqui ao lado, o Constituinte Antônio
Britto, para assinar o livro, e também o Constituinte Rodrigues Palma. Na oportunidade, levantou-se a tese de que o ConstItuinte Antônio Britto
teria precedência por ter chegado primeiro. Na
realidade isso aqui não é uma corrida de se chegar
primeiro, o Constituinte Antônio Britto chegou,
o
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na reahdade, junto com o Constituinte Rodrigues
Palma, e simplesmente ele assinou o livro momentaneamente, na frente. Os dois estavam de
corpo presente, igualmente. Na realidade, o Constituinte Rodrigues Palma, foi talvez o mais assíduo
do que muitos dos titulares desta Subcomissão.
Pois, das 2] reuniões aqui realizadas, ele compareceu a 19 delas. Não discutimos, pois, a antecipação do Constitumte Antônio Britto, em quem
reconhecemos os méritos de grande conhecedor
da área, também. Agora, não sei até que ponto
justo fica cortar o voto do titular, quando o suplente que aqui está foi benefrctedo, no seu voto,
por uma deferência tácita do Plenário, que concordou que aqui o fizesse. Assim eu entendo.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTINEZ - O que se chama regimental quer dizer
o seguinte: o Constituinte que primeiro chegar,
à Subcorrussâo E os dois estavam presentes ao
mesmo tempo. Então, não é regimental, De forma
nenhuma é reqrmental (Soa a campainha).
Aí vira uma corrida. Isso não é brincadeira. É
uma coisa séria.

-

O SR CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRAPresidente, pela ordem.

Sr

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não Primeiramente, o Presidente fará um
comentário.
Realmente, foi como o colocado pelo nobre
Constituinte José Carlos Martinez: na realidade,
encerrada a sessão ordinária, logo seria aberta,
uma hora depois, a sessão extraordinária. Foi feita
nova reabertura. Estavam presentes à sessão,
aqui, no ambiente os Constituintes: Antonio Britto,
Rodrigues Palma e outros. Eu, por acaso, embora
nada tivesse a ver com ISSO, naquele momento,
estavam assinando o livro, quem assina e quem
não assina. São dois Constitumtes, evidentemente
o Constituinte Antônio Britto chegou na parte da
manhã, primeiro, assinou agora; o Constituinte
Rodrigues Palma muito ética e elegantemente assinou logo a seguir, e ficou tudo acertado, são
duas figuras que conhecem o assunto e vêm dar
as suas contribuições. Então, ficou desta forma.
E até imaginei que depois, no Plenário, fosse levantada esta questão, mas não houve levantamento da questão. Aí poderíamos avaliar a questão de freqúêncía e ficou tudo como está e dentro
da grandeza da compreensão de cada um. Agora,
eu não tenho dúvida de que o titular sentou à
Mesa, o suplente evidentemente tem que deixar
de votar, uma vez que estamos no intervalo de
uma votação.
O SR. ANTÔNIO BRITTO pela ordem. (Tumulto)

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Quero dar a palavra ao Constituinte Olívio Dutra,
que havia pedido, pela ordem, e estava na frente.
O SR. CONSTITUlNTF OÚVlO DUTRA- Muito obrigado, Sr. Presidente. Por que, quando eu
ocupo o microfone, os companheiros se preocupam em determinar o meu tempo?
Primeiro, eu queria saudar a chegada do companheiro Onofre Corrêa, companheiro que tem

estado aqui conosco nos trabalhos desta Subcomissão, na maioria das reuniões aqui realizadas.
Mas, eu queria, Sr. Presidente, colocar uma
questão: eu já ouvi isto, várias vezes, no Plenário
do Congresso Constituinte, e até mesmo na discussão do Regimento Interno do Congresso
Constituinte: que nós tínhamos o Regimento Interno do Congresso Constituinte e, subsidiariamente, os Regimentos da Câmara e do Senado e do
Congresso Nacional No Capítulo 3° do nosso Regimento Interno, nas suas disposições finais, no
seu art. 83, ele diz o seguinte:
"Na resolução de casos omissos deste Regimento, a Presidência poderá valer-se subsidianamente do estabelecido nos Regimentos
da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal."
Então, nós estamos nos dirigindo ao Presidente
da Mesa, porque está dizendo aqui que "a Presidência poderá valer-se... Então, é por isso que
há essa nossa iniciativa em nos dingirmos ao Presidente da Mesa, porque sobre esta questão, que
está sendo colocada aqui, que é muito importante,
o Regimento Interno da Câmara, no seu art. 47
§ 7° diz o segumte:
"Iniciados os trabalhos de uma Comissão,
os Deputados que dele estiverem participando não poderão ser substituídos no curso
da reunião, salvo por suplentes"
Então, não há o suplente. Pois no caso...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, o titular é mais forte
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA- Nós
não temos mais suplente, para o Constituinte Antônio Britto, ou temos? Então, ele terá que ser
substituído por outro suplente Então, é uma
questão a ser colocada para a Mesa.
Leio o art. 47: Sr. Presidente, eu estou colocando a questão com a senedade que ela merece
ser tratada A questão está sendo tratada com
a maior senedade e com o maior respeito ao
companheiro Onofre Corrêa, como todos os demais Constituintes merecem o respeito de todos
nós aqui, efetivos e suplentes. Mas há uma questão. Nós temos o art. 83, que coloca o Regimento
da Câmara como subsidiário ao Regimento do
Congresso Constituinte. Nós estamos vivendo
uma situação em que esta subsídiaridade pode
ser definida pela Mesa desta Subcomissão. Nós
já estamos, a partir de 9 horas e 30 minutos da
manhã até agora, às 17 horas e 12 minutos, nos
trabalhos desta Subcomissão, portanto já no andiantado de trabalho.
E no § 7° do art. 47, quero ler novamente para
os companheiros fixarem, e particularmente aos
companheiros da Mesa, e sobre ele se pronunciarem dIZ textualmente:
"Iniciados os trabalhos de uma comissão,
os Deputados que deles estiverem participando ...- eu tenho o entendimento de que
o Constituinte Antônio Britto estava parncípando dos trabalhos desta Subcomissão não
poderão ser substituídos no curso da reumão."
Então, o Constituinte Antônio Britto não poderá
ser substituído no curso dessa reunião, a não ser
que se tenha um outro suplente para o seu caso.
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Então, o Presidente da Mesa deverá dar o seu
parecer e, nesse caso, a última voz poderá ser
do Plenário. O nobre companheiro Antônio Brito
não se retirou, está presente, trabalhando conosco
e votando. Então, não vejo por que a necessidade
de ser substituído
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveíra) Tem a palvra o nobre Constituinte Antônio Britto.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO Sr. Presidente, Srs. membros desta Subcomissão,
evidentemente eu não cometeria o atentado à
ética de me pronunciar sobre esse assunto, quanto mais não fosse pelo respeito permanente que
tenho pelo nobre Constituinte Onofre Corrêa. De·
mocraticamente, acato a decisão, que será correta
na medida em que expressar o entendimento do
Presidente deste Plenário, e qualquer que ela seja,
tenho certeza será a decisão correta Evidentemente, não posso deixar que passe essa oportunidade no sentido de fazer o elogio devido à competência, à lealdade e ao companheirismo do nobre Constituinte Onofre Corrêa. O que me move
nessa intervenção, no entanto, é, se necessário,
chamar o testemunho do meu fraterno amigo,
companheiro e Constituinte Rodrigues Palma, no
sentido de que, quando da dúvida de quem seria
o primeiro suplente, tivemos não só um critério
como, por termos um critério, tivemos um entendimento. Tenho certeza de que é assim, com en·
tendirnento e com critério é que se resolve a questão que passou e quaisquer outras que venham
pela frente, e a todas elas me submeto, por respeito ao Plenário, ao Constituinte Onofre Corrêa
e a todos os demais.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. (Assentimento da Presidência). Gostaria de fazer uma
ponderação. Não preciso dizer de meu apreço,
de minha consideração e da minha admiração
pelo companheiro Onofre Corrêa, que não é só
uma questão de entendimento, não são sentimentos nem idéias apenas minhas, mas de todo
este Plenário. Todos têm pelo companheiro Onofre Corrêa a maior consideração, amizade e admiração. Entretanto, quero lembrar a V. Ex' que a
argumentação do companheiro Olívio Dutra é da
maior procedência, porque ele não se retirou. O
Constituinte estava, portanto, evidentemente aqui,
estava no exercício, desde às 9 horas da manhã.
E, além do mais, V. Ex' insistiu muito que quando
a sessão de votação fosse iniciada, ela não podia
ser interrompida. Então, a simples substituição
de um suplente por quem quer que seja, nem
que fosse a do próprio Presidente da Mesa, essa
substituição não poderia ser feita porque importaria em interrupção da reunião e da votação.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradeço a colocação do nobre Constituinte
Pompeu de Souza. Vamos oUVIr a última intervenção, antes de tomarmos uma decisão. Tem a
palavra o nobre Constituinte Carlos Alberto de
Oliveira.
O SR. CONSTITUINTECARLOSALBERTO DE
OLIVEIRA - Sr. Presidente, quero manifestar
com estrema sinceridade o meu apreço pelo
Constituinte Onofre Corrêa, porque nem eu e
creio que nenhum outro aqui desejamos criar sltuações de constrangimento, neste período de
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experiências que tivemos conjuntamente e conseguimos manter relações extremanente fraternais.
Mas estamos diante de uma situação que nos
foi colocada e temos que argumentar, sustentar
posições e pontos de vista levando em conta as
normas existentes. Essas normas, no fundamental, já foram mencionadas e a elas se referiu o
nobre Constituinte OlíVIO Dutra. Desejaria apenas
acrescentar somente uma ponderação O Constituinte Antônio Britto já foi investido na condição
de titular, gozando plenamente dos deveres e direitos que são atribuídos aos demais titulares, por
uma decrsão e iniciativa do Presidente desta Subcormssão, o Constituinte Arolde de Oliveira, e com
o reconhecimento do Plenário. Foi o Constituinte
Arolde de Oliveira, desde a pnmeira reunião na
manhã de hoje que o chamou, o convocou, o
reconheceu-lhe o direito, que tem todo e qualquer
parlamentar, não só de opinar mas de exercer
o voto. Então, ele está no exercício pleno da titularidade. Se, no intervalo entre uma reunião e outra
se apresentasse o titular, o Constituinte Antônio
Britto voltaria a sua condição de suplente. Mas,
até que terrnme esta reunião, por decisão que
este Plenáno já tomou e pejas iniciativas para a
chamada de votação que foram corretamente tomadas pelo Sr Presidente, o nobre Constítumte
Arode de Oliveira, não resta dúvida, {falha no rrucrofone)...é inteiramente claro, enquanto durar a
votação, a não ser sua retirada voluntária, o Constituinte Antônio Britto está no pleno exercício de
sua atividade. Não se trata de cassar o Constituinte
Onofre Corrêa, nada diSSO, o problema se colocaria de forma inversa, recusar o Constituinte Antônio Britto do exercício da titularidade que nós
já lhe concedemos é que estaríamos, por VIa oblíqua, cassando-lhe o direito que adquiriu, foi reconhecido, aprovado, e consagrado por este Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Olíveira) Vamos ouvir o Plenário, antes porém, concedendo
a palavra ao nobre Constituinte Onofre Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE ONOFRE CORRÊA Sr. Presidente, Srs, Constituintes, companheiros,
devo uma explicação. A verdade é que durante
três dias tenho sido vítima de problemas inúmeros
em meu gabinete. Para que V. Ex" tenham uma
idéia, o Sul do Maranhão, região a que pertenço,
um elemento da pior espécie, que hoje faz parte
desta Casa, está usando o nome da Comissão
de Sistematização para levar pessoas progressistas do PMDB para minha região, no intuito de
formar-se lá um novo Estado. Essa é uma ação
política de esmagamento de minha pessoa. Estava eu interferindo junto ao Sr. Relator, diligenciando na Casa para ver se impedia, pelo menos,
o uso do nome da Comissão de Sistematização,
que em Imperatriz estão sendo aliciados mais de
trinta deputados Mais do que isso V. Ex" têm
acompanhado pelo Jornal Nacional, há um conterrâneo nosso, Francisco de Oliveira, que veio
a Brasília para vender um órgão de seu corpo
para sanar suas dividas. Eu fui ainda há pouco
ao hospital para retirar o rapaz de cima da mesa
de operação, tamanha a vontade do pessoal em
retalhar o homem para pagar sua conta.
Peço desculpas porque esse foi o motivo de
ter sido pouco assíduo a esta Subcomissão, pOIS
estava trabalhando, e peço desculpas de ser alvo
de tantos comentários e de tanta discussão. Te-
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nho o maior apreço pelo Constitumte Antônio Britto, e torço para que a decisão a ser tomada aqui
seja a melhor possível para a nossa Subcomissão.
Muito obrigado.

esteja discutindo qualquer questão pessoal, ou
qualquer questão de valor. Estamos votando uma
questão regimental. E, como questão regimental,
eu voto sim.

O SR PRESIDENTE {Arolde de Oliveira} Há um recurso ao Plenário, feito pela Constituinte
Cristina Tavares, e vamos encaminhar a matéria,
antes, porém, concedendo um mmuto ao nobre
Constituinte Fausto Rocha.

O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos proceder à apuração. (Pausa.)

o SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHASr. Presidente, é claro que o Constituinte Antômo
Britto nos deu muno prazer com sua companhia
aqui, exerceu em sua plenitude o direito de expender os seus conceitos ao votar, e nós o admiramos
e respeitamos por isso. Na verdade, S. Ex exerceu
em sua plenitude esse direito em virtude da ausência do titular. A dúvida está em que se é entre
uma reunião e outra ou entre a votação de um
artigo e outro. Eu entendo, e acho que outros
entendem, que é entre um artigo e outro, até
porque creio que se, o nobre Constituinte Onofre
Corrêa írnpedru a retaliação de outrem, não façamos o mesmo com S Ex, retaliando o seu direito
de. em tendo vindo, poder votar.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos, então, submeter ao Plenário o recurso.
Peço que os nobres Constituintes ocupem os seus
lugares.
Vamos submeter à votação o recurso da nobre
Constítumte Cristina Tavares. Já ouvimos todas
as opiniões. Embora a Mesa entenda que deveria
reempossar o titular, vamos submeter a decisão
ao Plenário.
Aqueles que votam pela função da titularidade
do Constituinte Onofre Corrêa votarão votarão
sim. Os que estiverem contra, votarão não, e permanecerá o Suplente Antônio Brito da Subcomissão.
A SR' RELATORA(Cristina Tavares) - Sr. Presidente, vamos votar a permanência do Constituinte Antônio Britto.
O SR PRESIDENTE {Arolde Oliveira}- Então,
quem é a favor da permanência do Suplente votará SIm; que é contra votará não. Como vota o
Constituinte Aloísio Vasconcelos?

Votaram Não 11 Srs. Constituintes
Votaram Sim 10 Srs Constituintes.
Com esse resultado, temos o reingresso ao Plenário do titular Onofre Corrêa.
Vamos passar, agora, à leitura, para votação,
do art 9'
Vamos votar as emendas destacadas do art.
9'.
Temos um pedido de destaque para emenda
do art. 8', do nobre Constituinte Angelo Magalhães. Tem a palavra S. Ex', para reler sua proposição
O SR CONSTITUINTE ÂNGELO MAGALHÃES

"Art. 8° A lei provrdencrará incentivos específicos a Instituições públicas de ensino e pesquisa,
a universidades e empresas nacíonais que realizem esforços na área de investigação Científica
e tecnológica."
A SR' RELATORA{Cristina Tavares} - Na proposta de V. Ex' só a empresa nacional deverá
realizaresforços porque a multinacional está isenta desse esforço, não é isso? Estou querendo apenas esclarecer, porque vamos votar.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Quem está com a palavra para esclarecer é o
autor da emenda.
A SR' RELATORA(Cristina Tavares) - Sr. Presidente, estou apenas pedindo um esclarecrmento.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Em questão de ordem não há discussão.
A SR' RELATORA{Cristina Tavares} há esclarecimento.

Há sim,

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Em questão de ordem não há, não A Presidência
gostaria...
O SR CONSTITUINTE ÂNGELO MAGALHÃES
O texto não comporta dúvidas. Diz "empresas

O SR. CONSTITUINTE ALOÍSIO VASCONCELOS - Sr. Presidente, todas as outras Subcomissões têm as posições claras, defínídas, abertas, desde o primeiro dia de trabalho. Agora, estou
muito à vontade, tecrucarnente, politicamente, favorável. Essa situação. confesso, não comporta
com a Casa.

-

O SR. PRESIDENTE (Arolde Oliveira) - Há
uma questão de ordem encaminhada, com recursos ao Plenário, e quem for a favor da permanência do Constitumte Antônio Britto integrando
o Plenáno para a votação, vota sim, que for contra,
vota não. Nessecaso ocupará a vaga o seu titular
Onofre Corrêa. E uma questão que está colocada.
Se é elegante ou deselegante... nós temos um
fato consumado. regimental, e temos que defini-lo
pelo Regimento.
Vai-se passar a votação, em chamada nominal.
(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Mas não se precisa ter alguém que esclareça,
um herrneneuta, para interpretar esse texto.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO Sr. Presidente, quero fazer uma manifestação. Entendo que esta não é uma votação na qual se

nacionais".
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Pois
é, e as multinacionais são isentas. É isso que
eu quero, que as pessoas ao votar saibam o que
estão votando

O SR. CONSTITUINTE ÂNGELO MAGALHÃES
- Quero esclarecer que as rnultmacíonars não
recebem íncentívos.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A Presidência esclarece que não deseja estabel~cer discussões paralelas. O nobre Constituinte
Angelo Magalhães tem 1 minuto para defender
e encaminhar, conforme fOl decidido pejo Plenáno, e não cabe-qualquer tipo de dúvida, de parecer
ou de opmíão, não há hermeneutas para interpretar o texto produzido por S. Ex'
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o SR. CONSTITUINTEÂNGELOMAGALHÃES
- O objetivo, Sr. Presidente, é proprciar recursos
~s universidades e órgãos de pequisas nacioneís.
E claro, o texto não tem o que se contestar. Incentivos só se podem dar às empresas nacionais.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A Mesa gostaria que se processasse a leitura do
texto original do relatório. Tem a palavra a nobre
Relatora, Constituinte Cristina Tavares.
A SI'" Relatora (Cristina Tavares) - Art. 8':
O Poder Público providenciará, na forma
da lei, incentivos específicos às institUições
de ensino e pesquisa, a universidades e empresas nacionais que realizem esforços na
área de investigação científica e tecnológica,
de acordo com os objetivos e prioridades
nacíonars.
§ 10 A Umão aplicará anualmente uma
parcela de seu orçamento na capacitação
científica e tecnológica, a ser defínada em
lei ordinária.
§ 2° As empresas estatais e de economia mista aplicarão um percentual minimo anual de seu orçamento, a ser defirudo
em lei ordinária, para o desenvolvimento da
capacitação tecnológica.
§ 3' As empresas privadas receberão incentivo, na forma de lei, para que apliquem
recursos nas universidades e mstituições de
ensino e pesquisa, visando ao desenvolvimento do conhecimento científico, da autonomia tecnológica e da formação de recursos humanos
§ 4' Os organismos públicos de desenvolvimento regional aplicarão na capacitação
científica e tecnológica da região um percentual mínimo de seus recursos, a ser defirudos
em lei ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos proceder à votação. Os Srs, Constituintes
que aprovam a proposta do nobre Constituinte
Angelo Magalhães, votarão Sim, quem for contrário votará Não. E se essa forma for a vencedora,
prevalecerá o texto do Relatóno que acabamos
de ler.
(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam Sim os Srs,
Constituintes: Ângelo Magalhães, Amold Fioravante, Francisco Diógenes, José Carlos Martinez,
José Elias, Mendes Ribeiro e Rita Furtado.
Votam Não os Senhores Constituintes: Aloisio
Vasconcelos, Antonio Gaspar, Arolde de Oliveira,
Carlos Alberto Caó, Cristina Tavares, Fausto Rocha, Fernando Cunha, Joaci Góes, Koyu lha, Olívio Dutra, Onofre Corrêa, Paulo Marques, Pompeu
de Souza e Roberto Vital.
Votaram Sim: 7 Srs. Constituintes.
Votaram Não: 14 Srs. Constituintes. Rejeitado
o destaque e aprovada a proposta da SI'" Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo I minuto ao Sr. Constituinte, para uma
questão de ordem.
O SR CONSTITUINTE (ANTONIO GASPAR)
- Sr. Presidente, evidentemente que votaremos
pela lógica todos os artigos. Estamos aqui desde
às 9 horas. Proporia que suspendêssemos a reunião e a continuássemos amanhã, às 9 horas.
ASR' RELATORA (Cristina Tavares) -A minha
sugestão é que votemos mais dois artigos. Então

teremos votado a parte da Ciência e Tecnologia.
Amanhã votaríamos a parte da Comunicação.
O SR CONSTITUINTEANTONIO GASPAR Para uma questão de ordem, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) , Pois não.
O SR. CONSTITUINTEANTONIO GASPAR Gostaria de tentar sensibilizar os companheiros
que aqui estão - tenho certeza, até, de que todos
eles imbuídos do mesmo espírito de boa-vontade
- para que a proposta da SI"' Relatora Cristina
Tavares, pelo menos: seja levadaem conta porque, na verdade, Já há um clima de cansaço, devido à duração da reumão.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos concluir a votação da parte de Tecnologia.
Gostaria de esclarecer que terá de ser uma decio
são plenária, porque a sessão de votação é ininterrupta. De maneira que essa é a posição do Regimento. O Presidente garante que, com mais uma
hora de votação, chegaremos ao fim deste relatóno.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Vamos
votar!
O SR. PRESIDENTE (Arolde Oliveira) o final, para encerrarmos hoje.

... até

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Uma questão de ordem, Sr Presidente, que não
diz respeito à votação. Nós vamos votar agora,
Sr. Presidente, o art, 9', e eu peço a atenção especial da Constituinte Cristina Tavares O art 9" diz:

"É vedada a fabricação, o trânsito, o transporte, a guarda ou o armazenamento de armas nucleares em todo o Território Naciona!."
E diz o art, 10:
"A construção de centrais ou usinas para
a produção de energia elétrica dependerá de
prévia aprovação pelo Congresso Nacional."
Eu creio que há uma incoerência entre um
artigo e outro, porque, se nós admitirmos que
o Congresso Nacional autorize a construção de
centrais, nós desobedeceremos aquilo que dispõe
o art. 9
0

•

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Não.
O art. 9' refere-se a armas, e o art. 10 refere-se
a centrais
O SR. CONSTITUINTEMENDES RIBEIRO Veja V. Ex' que não estou entrando no mérito,
estou pedindo esclarecidos. Até digo por quê. Há
uma emenda do Presidente desta Casa que supnme o art. 9' e conserva o art. 10. Gostaria que
isso fosse esclarecimento. A meu juízo, há uma
incompatibilidade entre o art. 99 e o art. 10. Não
estou entrando no rnénto. Estou dizendo aquilo
que me parece.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu prestaria os seguintes esclarecimentos. O art.
gotrata as armas nucleares. Isso significa os artefatos prontos a explodir quando necessário. E já
o art. 10 trata da construção das centrais, dos
elementos que compõem uma central. Talvez V.
Ex' tenha um pouco de razão, mas vamos fazer
a votação.
Gostaria de passar logo à votação.
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O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA ~
Companheiro Presidente, sem pretender ser impertinente, nós estávamos díscutíndo a questão
de prossequirmos ou não com a votação AI é
que acho que deveríamos primeiro resolver essa
questão..
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Foi decidido que deveríamos conduzir a votação
até o final, que trata de Ciência e Tecnologia,
na primeira reunião, para, nesse intervalo, aqui,
decidirmos se continuamos ou não. Este é o intervalo da comunicação, conforme proposta original
que foi colocada.
Quem tem destaques sobre o art. 9"?
O SR. CONSTITUINTEANTONIO GASPAR Sr. Presidente, eu tenho uma emenda supressiva
do art. 90 •
Quero me confessar, inicialmente, um pacifista.
Na verdade, se eu fosse consultado pessoalmente
sobre o fabrico de qualquer tipo de arma, eu lhe
diria que sou contra. Entretanto, acho que a decisão do náo-fabnco e do não-armazenamento de
armas nucleares deve ser uma decisâo da sociedade brasileira como um todo. E essa decisão
será, evidentemente, feita em cima de uma circunstância, e de uma circunstância que pode mudar. Por isso, Sr. Presidente, sou a favor de que
se retire e de que não se proíba alguma coisa
que possa vir a ser necessária a qualquer época.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Temos um destaque para uma emenda supressrva, Não havendo outros destaques, abro mão
do meu próprio, uma vez que é coincidente. Vamos passar à votação o destaque do nobre Constituinte Antonio Gaspar, que é pela supressão.
O SR CONSTITUINTEOLÍVIO DUTRA - Gostana de fazer uma consulta à Mesa, primeiro. Sr.
Presidente, eu, pessoalmente, não tenho um destaque, mas há nesta questão, e está no relatório
da nobre companheira Cristina Tavares, um destaque feito pelo companheiro José Genoino, da
Bancada do PT.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Ele não pode pedir destaque na votação. Ele pode
oferecer emendas.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - O
erro foi meu. Não se trata de destaque. Trata-se
de emenda. Quero solicitar ao Sr. Presidente, se
for possível, destacar a emenda do companheiro.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não. O destaque encerrou na primeira hora. Eu
peço desculpas. Fica registrado o seu interesse.
Vamos voltar à emenda supressiva do nobre
colega Antônio Gaspar.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, uma questão de ordem
rápida e objetiva.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- V.Ex' acabou de informar ao nobre Constituinte Olivio Dutra que estão vedados os destaques feitos por outros Parlamentares que não integram esta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não foi isso que informei. Esclareço novamente.
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o prazo para

emendas novas e destaques era
até a abertura da reunião.
O Sr. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA retiro. Apresento as minhas escusas.

Eu

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não.
Vai-se passar à votação
(Procede-se à votação)
.Respondem à chamada e votam Sim os Senhores Constituintes: Aloísio Vasconcelos, Angelo
Magalhães, Antonio Gaspar, Arnold Fioravante,
Arolde de Oliveira, Carlos Alberto Caó, Fausto Rocha, Femando Cunha, Francisco DIógenes, José
Elias, Mendes Ribeiro, Paulo Marques, Pompeu
de Souza, Rita Furtado e Roberto Vital.
Votam Não os Senhores Constituintes: Cristina
Tavares, JoaCI Góes, José Carlos Martinez, Koyu
lha, Olívio Dutra e Onofre Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos proclamar o resultado.
Votaram Não 6 Srs. Constituintes.
Votaram Sim 15 Srs. Constituintes. FIca supnmido o art. go
Vamos passar ao art. 10. Há algum destaque
para o art. lO?
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTINEZ - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o Sr. Constituinte José Carlos Martinez, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTINEZ - Gostaria de pedir um esclarecimento à
nobre Relatora. Parece-me que na redação do
art. 10, cometemos uma falha. Porque o artigo
diz "construção de centrais ou usinas para a produção de energia elétrica". Acho que o que se
quer dizer aí é "usinas que utilizem energia nuclear", porque senão qualquer tipo de pequena
usina de fazenda vai ser obrigada a consultar o
Congresso Nacional, qualquer usina geradora de
energia vai ter de consultar o Congresso Nacional.
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Posso
esclarecer V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos permitir que a Relatora esclareça.
A SRA RELATORA (Cristina Tavares) - Não
houve equívoco. O Constituinte José Carlos Martinez tem razão; há uma diferença, realmente, entre
o projeto original, que se referia especificamente
às usinas nucleares, e esse, que se refere a usinas
elétricas. O que está dito aqui é que a construção
de usinas, como Itaípu, por exemplo, porque não
só as centrais nucleares podem provocar poluição, mas as centrais de carvão e outras centrais
também. O que está dito é "a construção de centrais ou usinas para produção de energia elétrica",
que pode ser através de carvão. As centrais de
carvão são mais poluidoras, inclusive, do que as
centrais atômicas. Elas dependeriam da aprova;ão do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) ::stá esclarecido. O espírito da Sra. Relatora é
'ealmente o mais abrangente. São todas as cenraís,

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTINEZ - Acha que há realmente um problema
de redação Se quisermos montar uma centralzinha de energia elétrica no nosso sítio para alimentar um rádio transmissor, teremos que pedir
autorização do Congresso Nacional. Vaiser difícil.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Aloísio Vasconcelos
O SR. CONSTITUINTE ALOíSIO'VASCONCELOS - A intervenção é rápida, Sr. Presidente.
Apenas o segumte: a diferença entre uma pequena usina e uma grande usina está exatamente
na terminologia de hoje, que é PCH e centrais..
Se quisermos caminhar para o preciosismo, basta
pôr a palavra "grandes" aí e a questão está encerrada. A teminoIogia tem que ser precisa.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concordo. Com a palavra o Constituinte que apresentou o destaque, Antonio Gaspar
.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO GASPAREu tenho mais uma vez um destaque supressivo.
Eu entendo que nós devemos ter preceitos constitucionais que não dependam só da aprovação
do Congresso, mas que dependam, sobretudo,
da aprovação da comumdade, que vai ser alvo
deles. Entendo também que não sena este o capítulo pertinente para que esses problemas fossem
colocados Por isso, apresentei, sob o número
21411, uma emenda supressiva ao art. 10.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos à votação.
A SR' RELATORA (Cnstína Tavares) pressiva, então não há o que examinar.

É su-

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DIÓGENES - Sr. Presidente, eu também tenho um destaque para o art. 10.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não Quando eu pergunto, não havia pronunciamento. Por isso, só agora é que estou tomando
conhecimento. Queira ler, por gentileza.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DIÓGENES - "A construção de centrais ou usinas de
produção de energia elétrica, de usinas para beneficiamento de minérios utilizados ou de dispositivos índustnais para aproveitamento de recursos naturais ou de recursos auto-renováveis, dependerá de prévia consulta ao Congresso Nacional".
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Acabamos de ouvir a proposta de emenda do
nobre Constituinte Francisco Diógenes.
Temos mais um destaque pedido pelo nobre
Constituinte Pompeu de Sousa.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- O art. 10, do capítulo sobre energia elétrica,
passa a ter o seguinte texto:
"Art. 10. Nenhuma decisão em matéria
relativa às aplicações terminais de energia
nuclear de relevante importância política,
econômica, social ou ambiental poderá ser
tomada pelo Poder Executivo sem prévia, definida e expressa autorização do Congresso
Nacional, através de maioria simples para
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aprovação. e de 2/3 para mandar ou rejeitar
o anteprojeto originário daquele Poder.
§ l" Nos casos que Impliquem em interesse da soberania nacional, a apreciação legislativa se revestirá das cautelas necessárias
à garantia do sigilo emanente ao direito de
autoria intelectual e propriedade industrial.
§ 2' Lei complementar estabelecerá
prazos especiais para os procedimentos legislatIvos nos casos em que o interesse nacional demande urgência decisória."
Sr. Presidente, ISto, em primeiro lugar. atenua
a emenda supressíva do art. go, porque cria preceitos pelos quais o Poder Executivo não pode, SOZInho, tomar as providências. Precisará da anuência
do Congresso Nacional, por maioria absoluta, ou
2/3, conforme o caso.
Além disso, Sr Presidente, eu sou um pacifista
mais do que convicto. Sou o Presidente de honra
do CONDEPAZ, Conselho de Defesa da Paz no
Distrito Federal, cujo Presidente nacional é o meu
amigo Barbosa Lima Sobrinho. Mas, na verdade,
Sr. Presidente, não podemos fazer um pacifismo
à outrance, um pacifismo de "enfiar a cabeça
na arera", porque poderá surgir emergência, e,
neste caso, o País terá que se defender.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos concluir, porque estamos com o tempo
vencido.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Então, Sr. Presidente, com todas as ressalvas,
é adrmssível a hipótese de que o País venha a
necessitar defender-se e, portanto, insisto na
emenda ao art. 10, como aqui propus.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Sr Presidente, pela ordem. Eu retiro o meu pedido e
voto na do Constituinte Frencisco Diógenes.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Há um erro técnico que quero corrigir. Quero
lembrar à nobre Constituinte Cristina Tavares que
ela não tem destaque. Já fOI aprovado. Se for
reinstalado vai ser aprovada automaticamente,
porque há um pronunciamento sobre o corpo
do seu parecer.
O SRA. RELATORA(Cristina Tavares) - V. Ex'
tem razão.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então não há destaques. Rejeitadas as três propostas de emendas, estará aprovado do corpo
de art. 10 do relatório.
Vou colocar em votação pela ordem de apresentação. Primeiro, a emenda de supressão, depois a do Constituinte Francisco Diógenes, finalmente a do nobre Constituinte Pompeu de Souza.
O SR. CONSTITUINTE(MENDES RIBEIRO)Um esclarecimento, Sr. Presidente. A Relatora
concordou com o destaque do Constituinte Francisco Diógenes?
A SR' RELATdRA (Cristina Tavares) - Eu vou
votar com o Constituinte Francisco Diógenes.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveíra) Vamos votar, primeiro, a emenda supressiva do
art. lado nobre Constitumte Antonio Gaspar.
(Procede-se à votação)
Respondem à chamada e votam Não ?s Senhores Constituintes: Aloísio Vasconcelos, Angelo
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Magalhães, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira,
Carlos Alberto Caó, Cristina Tavares, Fausto Rocha, Fernando Cunha, Francisco Diógenes, Joaci
Góes, José Carlos Martinez, José Elias, Koyu lha,
Mendes Ribeiro, Olívio Dutra, Onofre Corrêa, Paulo Marques, Pompeu de Souza, Rita Furtado e
Roberto Vital.
Vota "com restnçáo" o Constituinte Antonio
Gaspar
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Rejeitada.
Agora vamos votar emenda do nobre Constituinte Francisco Diógenes.
(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam Sim os Senhores Constituintes: Aloísio Vasconcelos, Ângelo
Magalhães, Antonio Gaspar, Arnold Fioravante,
Arolde de Oliveira, Carlos Alberto Caó, Cristina
Tavares, Fausto Rocha, Fernando Cunha, Francisco Diógenes, Joaci Góes, José Carlos Martinez,
José Elias, Koyu lha, Mendes Ribeiro, Olívio Dutra,
Onofre Corrêa, Paulo Marques, Pompeu de Souza.
Rita Furtado e Roberto Vital.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Votaram SIM21 Srs. Constituintes. Está aprovado
o texto redigido pelo Cosntituinte Francisco Diógenes.
Eu queria lembrar aos nossos nobres Constituintes que a reunião deve ser contínua e ininterrupta. No entanto, eu me submeterei sempre ao
plenário. Agora acredito que, ritmo de votação,
nós vamos acabar nos próximos 60 minutos.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Aliás,
não precisa encaminhamento. Vamos votar!
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos votar.
Art. 11. ...
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Não,
não. Vamos votar sem a interrupção ou não?
A votação é para saber se há interrupção ou
não, porque nós estamos há 7 horas e meia em
reunião. E eu acho que a solidanedade que o
Constituinte Onofre Corrêa, com o retaliamento
dos maranhenses, ele vai ter com a gente também. Nós vamos ficar todos retaliados aqui.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vou submeter ao Plenário a decisão, sobre a interrupção da reunião, para retomarmos amanhã, às
9 horas e 30 minutos.
Vamos submeter à votação, uma vez que há
pedido para isso.
O Presidente é a favor que continuemos a votação.
Os que forem favoráveis a continuar hoje essa
reunião de votação, vote sim, quem for contrário
vote não. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
Tivemos 12 não e 9 sim.
Então, vamos interromper a reunião por decisão plenária. Então decidimos que amanhã às
9 horas e 30 minutos, Impreterivelmente, reiniciaremos a votação. Essa reuruão fica interrompida,
ela não é encerrada, continuará amanhã às 9 horas e 30 minutos.
Está interrompida e suspensa a presente reunião.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Estão reabertos e reiniciados os trabalhos da presente reunião extraordinária, para prosseguimento da votação do relatório do anteprojeto da Subcomissão.
A Mesa está recomposta. Além do Presidente,
nós temos a Relatora Cristma Tavares, os VicePresidentes Onofre Corrêa e José Carlos Martinez.
Há número regimental.
Nós havíamos concluído no dia de ontem a
votação do art. lO, que era referente à Ciência
e Tecnologia, era a primeira reunião. Hoje vamos
iniciar artigo por artigo, no mesmo ritmo, a votação da reunião referente à Comunicação. Inicia
no art. 11, e vai até o art 19, porque houve uma
inserção aqui. Na realidade, nós estamos seguindo a numeração do projeto original e vamos votando de acordo com a numeração do projeto
onginal.
O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO Peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não.
O SR CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO -

É exatamente para esclarecer o que disse V. Ex'
Vai haver um problema com relação ao casamento do relatório original da Constituinte Cristina
Tavares, com o relatório que a posterlori já foi
votado e já foi aceito com as emendas. Eu até
gostaria que a Relatora, Cristina Tavares, acompanhasse o meu raciocínio para que não incorresse
em erro. Já foi votada com as emendas, com
parecer favorável, e portanto nele incluído. Já existe, por exemplo, o art. Ll , no novo relatório; que
tem que ser votado, com o qual, inclusive, eu
concordo. Todas as numerações foram alteradas.
Então, por isso tem que haver a compatibilização.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Como havia alertado desde o início. Nós estamos
votando o relatóno original.
Conforme propôs a Relatora, aquelas emendas
que ela aproveitou integralmente, considerou-as
como favoréveis. As demais, aproveitadas parcialmente ou no espírito, foram consideradas rejeitadas. Prosseguimos no mecanismo de votação.
Na prática, o que está se passando, vai ser um
trabalho nosso depois de ver o que foi e o que
não foi aprovado.
Estamos seguindo a votação do original. Depois, vamos fazer a compatibilização. Onde propostas de emendas foram rejeitadas a artigos,
o artigo que vai prevalecer será o do relatóno
original, é o que está sendo votado, a não ser
que a Relatora tenha aproveitado in totum a proposta da emenda que considerou favorável.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Entendo V. Ex' Quero apenas esclarecer agora
para que não surjam problemas posteriores e a
votação se encaminhe. O art. 11 do atual relatório
diz que a informação é um bem social, etc. O
art. 12 também, mas com relação ao relatório
anterior não bate, porque há um artigo a mais.
Havendo um artigo a mais, deslocam-se os outros.
A Mesa teria que compatibilizar agora o que
é do antigo e o que é do novo, para que emendando um, não acabemos por emendar o errado.
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O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos continuar o trabalho em cima da articulação do original. Não haverá problema, porque
as emendas foram apresentadas ao original e com
ele vão ficar de acordo. O trabalho de arrumação
é da Mesa. Não se preocupe com isso. Peço que
dê um voto de confiança. Seguiremos passo a
passo, conforme fizemos até agora. Vamos continuar votando o relatório original.
Temos emendas para o art. l l , dos nobres
Constituintes Pompeu de Souza e Mendes Ribeiro.
O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIRO Sr. Presidente, este modesto Constituinte também
tem destaque no art. 11.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, seguindo o mesmo processo, também o
Constituinte Olívio Dutra.
O SR. CONSmUlNTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, a sistemática é, primeiro, ser
lido o texto do relatório.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vejamos o texto do relatóno.
Quem pediu destaque para emendas do art.
H , por gentileza. (Palmas.)
Com a palavra o Constitumte Mendes Ribeiro.
O SR. CONSmUlNTE MENDES RIBEIRO Peço a atenção da Relatora Cristina Tavares. O
art. 11 do projeto original.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Torno a insistir na sistemática, Sr. Presidente,
porque acho que primeiro deve ser lido o texto
da proposta.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Será lido.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO O Senador Pompeu de Souza sempre ilumina
quando fala, mas agora ele poderia esperar um
pouco. O art. lI, que vai ser modificado agora
ou não, é o art. 18 do relatório novo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra a SI" Relatora, para esclarecer.
O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIROO novo diz o seguinte:
"A liberdade de manifestação de pensamento e de criação, etc"
Esse é o art. 18 do novo relatório.
O SR. CONSTITUINTE ALOÍSIO VASCONCELOS - Sr Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao Constituinte Aloísio Vasconcelos, para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE ALOÍSIO VASCONCELOS - Ontem, na sistemática de votação, ao
se anunciar pela Presidência um artigo, a Relatora
lia o texto do anteprojeto e os nobres Constituintes
apresentavam ou não destaques.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra a Relatora.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - "Art.
11. A informação é um bem social e um direito
fundamental da pessoa humana. Todo Cidadão
tem direito, sem restrições de qualquer natureza,
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à liberdade de receber e transmitir informações,
idéias e opiniões por quaisquer meios e veículos
de comunicação.
Parágrafo único. Cabe aos órgãos do Estado
a obrigação de informar e atender aos pedidos
de informação dos veículos de comunicação social em todos os assuntos de interesse público.
Há destaque?
O SR. CONSTITUINTE(Mendes Ribeiro) - Há
destaque, mas tudo bem. V. Ex' colocou isso no
art. 18. Vamos emendar errado.
O SR. CONSTITUINTE (Olívio Dutra) - Há
destaque no art. 18, depois, quando chegar a ocasião.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Esse
tipo de numeração vai ser consertada. Qual é
o destaque de V. Ex"?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A Presidência vai esclarecer. Esse é o que está
no relatório da Relatora. O destaque está aposto
ao relatório original- e é essa a nossa referência
desde o início - que diz o seguinte:
"Art. 11
A informação é um bem social e um direito
fundamental da pessoa humana. Todo cidadão tem direito, sem restrição de qualquer
natureza, à liberdade de procurar, receber e
transmitir informações, idéias e opiniões por
quaisquer meios e veículos de comunicação."

As Subcomissões que aproveitarem o Jc;onw-how
deste Plenário, naturalmente já andarão muito
mais depressa.
Então, fiquem tranqüilos, estamos atentos a essa numeração. Por isso, agora, eu queria que o
Constituinte Mendes Ribeiro lesse e fizesse a sua
defesa do seu pedido de emenda.
Eu pediria à platéia, aos nossos ilustres convidados que estão aí no fundo, por gentileza, se
quiserem participar fiquem participando como todos os dias; se querem conversar; os corredores
são largos, amplos e com ar condicionado, também confortáveis, e eu pediria que fosse assim
procedido, para não perturbarem os trabalhos.
Obrigado.
O SR. CONSTITUINTEMENDES RIBEIRO Leio, Sr. Presidente.

"É livre qualquer manifestação de pensamento sem que dependa de censura, respondendo cada um nos casos e na forma que
a lei preceituar pelos abusos que cometer.
Não é permitido o anonimato. Toda matéria não assinada será de-responsabílídade do
órgão que a divulgue.
É assegurado o direito de resposta.
Não será tolerada propaganda de guerra
com procedimento que atente contra as instituições, ou promova preconceitos de raça
ou de classe."
A defesa é muito simples: é tudo aquilo que
se poderia colocar, de uma forma enxuta, dentro
de um artigo, com o espírito que a Constituinte
Cristina Tavares pegou e que eu encontrei lá no
art. 18 do seu parecer consolidado, chamemos
assim.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Quero
esclarecer que este artigo que estava no anteprojeto, votado ontem, em bloco, sem prejuízo de
destagues às emendas, se transformou neste
aqui. E sobre este que estamos trabalhando, com
destaques.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Olívio Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com referência ao do original. Não há problema
nem confusão.

O SR. CONSTITUINTEOÚVlO DUTRA - Estou procurando me situar aqui, companheiro Presrdente, E na página 76.

A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Se o
seu destaque for o 11, nós votaremos; se for o
18, idem.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Enquanto o nobre Constituinte se situa eu comunico ao Plenário que estamos sendo privilegiados,
hoje, pela presença do Líder do Partido majoritário
na Casa, o PMDB,Constituinte MárioCovas, como
ontem, também, tivemos o privilégio de receber
nesta Casa o Líder do Partido da Frente Liberal,
Constituinte José Lourenço.
Isso nos prestigia muito, isso nos honra muito,
porque traduz da parte das nossas Lideranças
maiores, lideranças constituídas, o interesse pelo
trabalho das Subcomissões de um modo geral
e, em particular, desta nossa, onde nós temos
dado o melhor de nós e um trabalho muito intenso, como é a presente reunião, suspensa após
dez horas de trabalho, para reiniciar e espero para
prosseguir por um máximo de duas horas.
Com a palavra o Constituinte Olivio Dutra.

O SR. CONSTITUINTE ALOÍSIOVASCONCELOS - Sr. Presidente, no original, ele foi praticamente todo transcrito para o anteprojeto que estamos votando, porque a Relatora acrescentou um
parágrafo único de minha autoria. Eliminei também a palavra "procurar", porque entendo que
não cabe. Cabe "receber e transmitir". Então, o
que está sendo votado é o art. 11 do anteprojeto
final da Relatora contra as emendas que porventura surgirem aqui.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Colocadas com base no anteprojeto original. Peço
aos Srs. Constituintes que não fiquem preocupados. Estamos atentos, registrando as deliberações, inclusive fora do sistema de som, para que
tenhamos todas as informações. O mecanismo
de votação foi todo reverífícado ontem à noite,
não cometemos qualquer erro. Está absolutamente correto o mecanismo de votação, dentro
do processo legislativo, conseguindo um roteiro
que foi levantado com as Assessorias da Câmara
e do Senado. tivemos o privilégio de ser a primeira
Subcomissão a proceder à votação. Naturalmente, quem caminha na frente tem que tropeçar
um pouco nas pedras. Isso faz parte do processo.

O SR. CONSTITUINTE OÚVlO DUTRA- Sr.
Presidente, nós temos uma emenda que propõe
uma nova redação para o final do art. 11 e também temos emendas aditivas e propomos, logo
após o art. 11, um outro artigo.
Eu pergunto à Mesa se faço a defesa dessa
proposta uma única vez.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não, nós estamos falando do art. 11 do projeto
original. Esta é a numeração.
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A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Não
é do projeto original, Sr. Presidente, V. Ex" está
fazendo confusão.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) -

É do anteprojeto que a Relatora apresentou.
A SR' RELATQRA ( Cristina Tavares) - Mas
nós mudamos isso ontem, após dez horas de
trabalho.

'0 SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Em termos de mecanismo nós estamos tratando
com relação à numeração do projeto original. Não
é o mérito, é a numeração.
ASR'RELATORA(CristinaTavares)-Anumeração, ok, Agora, na emenda do Constituinte Mendes Ribeiro, a gente deve entrar em um entendimento, porque se se refere ao art. 18, então não
éoart.l1.
O SR. MENDES RIBEIRO - Eu vou chamar
a atenção desde o início, porque, ao texto do
projeto que agora vai ser votado, eu não tenho
nada a opor.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Exatamente, é só uma questão de entendimento de
numeração.
Eu proponho que a emenda do Constituinte
Mendes Ribeiro seja apreciada como destaque
ao art. 18.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, está a proposta bem feita e que a Relatora
esclarecesse, porque ela está acompanhando.
Então, fica prejudicada a exposição do Constituinte Mendes Ribeiro.
O SR. CONSTITUINTEoLÍVIo DUTRA - Mas,
companheiro Presidente, eu entendo que nós estamos tratando ao art. 11 do projeto original. Muito
bem, eu tenho uma emenda sobre esse artigo
que propõe uma redação diferente para o final.
Companheira Relatora, eu só queria esclarecer
para mim, para não perder a oportunidade de,
depois, antes de nós irmos discutir o art. 12 do
projeto original, eu não perca a oportunidade de.
fazer a defesa a uma emenda aditiva que tenho,
que coloca um outro artigo entre o 11 e o 12
original.
Companheiro Presidente, a nossa preocupação
com relação ao art. 11 é de que fique nele também
garantida a inviolabilidade de comunicação pessoal.
Queremos aqui no capítulo Da Comunicação
esse art. 11 definindo a informação como um
bem social e um direito fundamental da pessoa
humana e aí também fique lavrado no texto constitucional, a inviolabilidade da comunicação pessoal.
Então, por isso, a nossa proposta, que seria
a seguinte - no início é a mesma, conforme
o texto da relatora; no final ela acrescenta:
"Art. 11. A informação é um bem social
e um direito fundamental da pessoa humana.
Todo cidadão tem direito, sem restrição de
qualquer natureza, à liberdade de procurar,
receber e transmitir informações, idéias e opiniões, por quaisquer meios e veículos de comunicação. É dever do Estado garantir a viabilização da comunicação de forma irrestrita,
bem como a inviolabilidade de comunicação
pessoal."
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Então, esta é a proposta que taço para o art.
11 e garantiria, desde já, a oportunidade de, depois, fazer uma emenda aditiva, sobre outra questão, antes de discutirmos o art. 12.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra a Constituinte Rita Furtado, para
uma questão de ordem.
A SR' CONSTITUINTE RITA FURTADO - Sr.
Presidente, eu ontem, havia levantado essa questão no decorrer da votação, quando perguntei
a V. Ex' se iríamos ressuscitar o substitutivo, porque numa sessão anterior nós tínhamos decidido
que trabalharíamos com base no relatório original.
Em seguida, ao meio da reumão de votação,
aquela decisão anterior, de trabalhar sobre o onginal, foi esquecida e passamos a trabalhar em cima
do substitutivo, o que me pareceu uma incoerência, um lapso, naquele momento, em que nenhum de nós aqui levantou para acusar. Porque
nós já havíamos decidido, numa reunião que começou às 9:30 horas; votamos contra a preferência e decidimos que não trabalharíamos no
substitutivo, porque, de resto, não existe a figura
do substitutivo.
Ao meio da votação, quando eu perguntei se
o voto ao trabalho da Relatora era apenas um
voto de louvor, V. Ex' me disse que sim.
Está gravado e podemos repassar isso. A minha
pergunta ainda foi a seguinte: "Nós vamos ressuscitar o substitutivo?" "E V. Ex' me respondeu:
Não. E ao meio da votação o substitutivo foi ressuscitado.
Mas eu gostaria de acrescentar que no substítutivo a Relatora divide o conceito do art. 11 e
joga também uma parte no art. 18. Então, nós
ficamos com o art. l l , agora, no novo, e o art.
18, quando, na verdade, na proposta anterior, se
fechava realmente no art. 11.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu vou esclarecer a V. Ex' Na realidade, houve
esse problema. Evidentemente, quando nós votamos o parecer da Relatora, nós votamos as emendas que tiveram parecer favorável da Relatora e
ela esclareceu ao plenário que consíderana como
emendas com parecer favorável aquelas que ela
havia aproveitado integralmente.
Então, todas aquelas em que ela aproveitou
parcialmente, ou no espírito, ou no mérito, foram
encaminhadas como parecer contrário. Votamos
em globo as com parecer favorável, sem prejuízo
para as emendas e fizemos a mesma COisa com
o parecer contrário, sem prejuízo para as emendas, e, como já havia sido decidido que o nosso
documento de trabalho é o anteprojeto e não
o substitutivo, nós começamos a leitura. Realmente, o primeiro artigo, inclusive, lembro-me
que nós lemos do original e é o que está sendo
emendado, a não ser naqueles artigos onde o
parecer favorável da Relatora seja coincidente
com o artigo que está transcrito nesse relatório
dela.
Então, é isso que está entendido. Agora, estou
insistindo que nós estamos usando, para retormarmos para valer, a numeração e os artigos
do relatório original. Então, nós vamos ver o art.
11 do relatório original, que é o que está emendado e vamos ver, logo depois, a emenda aditiva
que vai ser apresentada logo entre os dois, para
podermos ter um documento de trabalho.

o SR CONSTITUINTE ALOÍSIO VASCONCELOS - Sr. Presidente, a Relatora aceitou uma
emenda de minha autoria. Ela faz parte do anteprojeto final. É esse que está sendo votado. É
o básico, n Q 11, mais o que a Relatora aceitou,
que está sendo julgado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Correto, eu não estou discutindo isso.
O SR CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, eu gostaria de dar um esclarecimento
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não, V. Ex' pode falar.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Porque, na, verdade na emenda do Constituinte
Olívio Dutra, aliás, altamente louvável, porque trata de defender o sigilo da comunicação pessoal
e o sigilo da comunicação pessoal deve ser inviolável. Eu concordo perfeitamente com a emenda
do Constituinte Olívio Dutra, mas acho que não
deve ser acrescentado aí no art. l l , porque, na
verdade, o sigilo da inviolabilidade da comunicação pessoal deve ser mais explicitado ainda
e eu apresento um pedido de destaque para uma
emenda ao art. 13, acrescentando um parágrafo
que é o seguinte:
"O Estado assegurará o sigilo nas comunicações postais, telegráficas e telefônicas."
Então, esse é muito mais explícito e não torna
o art. 11 muito extenso. Quer dizer, é uma questão
de sistemática.
Eu proponho, então, ao Constituinte OlívioDutra, que se ele estiver de acordo que apóie então
a minha emenda ao art. 13.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) V. Ex' pediu destaque para essa emenda, naturalmente?
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Pedi, está tudo aqui.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o Constituinte Olívio Dutra.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA Companheiro Presidente, como sempre o companheiro Pompeu nos esclarece e nos ensina e
a minha preocupação penso que está contemplada com o destaque feito pelo companheiro
Pompeu ao art. 13. Neste sentido, eu retiro o meu
destaque, no art. l l , a esse respeito, mantendo
os demais e voto com o companheiro Pompeu
no seu destaque, no art. 13.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agora eu faço uma seguinte questão, de ordem
técnica, ao nobre colega Olívio Dutra. Como está
redigida a emenda de V.Ex'? V.Ex' pediu destaque
para uma emenda e se ela for compacta retirou
toda a emenda?
O SR. CONSTITUINTE OÚVIO DUTRA- Retirei toda a emenda com relação ao art. 11, nesse
sentido, da inviolabilidade da comunicação, porque penso que ela, efetivamente, está contemplada com a preocupação do companheiro Pompeu.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Só para esclarecer. Eu tenho que esclarecer, é
a minha função.

O SR. CONSTITUINTE OÚVIO DUTRA-Mas,
companheiro Presidente, eu mantenho um destaque aí, porque há um acréscimo após o art. 11
do anteprojeto da Relatora, o que significaria na
alteração da numeração dos demais. É um artigo
que trata da questão da possibilidade dos direitos
individuais, sem prejuízo dos direitos individuais
de defesa da honra pessoal, a União e os Estados
poderão atnbuir ao Ministério Público o encargo
de defender, extrajudicialmente, os interesses coletivos quanto à honestiade e à veracidade das
informações, comentários e críticas veiculadas
pela imprensa, rádio e televisão.
Então, nós propomos que seja um artigo, logo
após o art. 11, com um parágrafo único:
"Se o representante do Ministério Público
não obtiver satisfação em sua atuação conclliat6ria, recorrerá ao Poder Judiciário."
A nossa justificativa, Sr. Presidente, companheiros da Subcomissão, é a seguinte: os meios de
comumcação possuem um poder objetivo de influenciar a opinião pública, o que nos coloca dois
princípios fundamentais: o de garantir a liberdade
de expressão e manifestação de todos, que são
direitos fundamentais; e o princípio dos cidadãos
não serem atingidos, nem prejudicados, por informações não verdadeiras.
A garantia do primeiro princípio, o da liberdade
de expressão e manifestação, já está inserida no
art. 17 do anteprojeto da Relatora; o outro, que
garante a defesa do cidadão, é o que estamos
propondo.
I

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não havendo destaque, então, permanece a redação do art. 11, sem prejuízo para qualquer destaque que, por questão de numeração, tenha que
ser reapresentado nos artigos subsequentes.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO No art. Tl, que está aprovado: "A informação é
um bem social e um direito fundamental da pessoa humana. Todo cidadão tem o direito, sem
restrição de qualquer natureza, à liberdade de procurar, receber e transmitir informações?". N. mudou. É... "a liberdade de receber e transmitir informações, idéias e opiniões por quaisquer meios
de veículos de comunicação.
Parágrafo único. Cabe aos órgãos do Estado
a obrigação de informar e atender aos pedidos
de informação dos veículos de comunicação social em todos os assuntos de interesse público."
É isso, porque isso foi o que foi acolhido pela
Relatora, com a emenda do Constituinte Aloísio
Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO VITALSr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Roberto Vital.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO VlTALCom relação ao que ela disse do aplauso que,
na realidade, eu também não entendi como aplauso, e sim como a aprovação desse apanhado do
relatório da Relatora que contém, já aqui, contemplado inúmeras emendas que foram aprovadas,
as quais foram novamente aprovadas pelo plenário em separado, lido pela Relatora, então, quando
V. Ex' fez a chamada, para que possamos discutir
o artigo, eu queria crer, como aconteceu, inclusive
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ontem, que nós lêssemos o artigo deste relatório
e, imediatamente, a cada um dos Srs. Constituintes que tiverem destaque que não tenham
sido contemplados, ou que tenham sido contemplados parcialmente..
Mas não está acontecendo, porque V. Ex" já
leu no original o que não coincidiu com o atual.
Por isso que eu estou dizendo que não está havendo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu dei o texto de referência, o qual foi emendado
no original. Quer dizer, o objeto de emenda foi
este artigo aqui.

o

SR. CONSTITUINTE ROBERTO vrrAL Mas quando o Constituinte leu o que ficou acertado, V. Ex" discordou. Por isso é que eu estou
colocando que nós devemos levar em consideração isto que está sendo lido pela Relatora, e
o que for acrescido a ele será colocado posteriormente em união com este relatório.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) É um problema semântico, está resolvido, é isso
mesmo. Nós votamos já dez artigos desta maneira
e nós não vamos voltar para a estaca zero, evidentemente.
Então, vamos passar para o art. 12.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Pela
ordem, Sr. Presidente.
Há uma emenda aditiva para o art. 12 que vai
ser votada, do Constituinte Olivio Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Arolde' de Oliveira) Antes de entrar no destaque do art. 12, como
há um aditivo entre os artigos 11 e 12, nós vamos
voltar ao nosso nobre Constituinte Olívio Dutra,
depois nós articularemos isso.
A SR" RELATORA (Cristina Tavares) - Nós
não vamos. No meu parecer vamos votar uma
emenda aditiva do Constituinte Olívio Dutra, que
vai lê-la.
Mas a minha emenda também é do art. 12,
então convém que V.Ex' leia.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com licença, nobre Relatora, eu pediria um minuto ao Presidente, por favor.
Nós estamos adotando o mesmo princípio, de
ontem, de discutirmos, de debatermos, tudo tem
que ser muito claro, muito bem definido, evidentemente. O que nós estamos esquecendo, talvez
de ontem para hoje descansamos e esquecemos,
ou ontem estávamos cansados demais e não estávamos lembrados, é de que nós votamos o parecer da Relatora e nós concordamos que ela considerou, vou repetir isso no começo, como parecer
favorável àquelas emendas que aproveitou na integra, fazendo uma ressalva: que havia encaminhado com parecer contrário uma série de emendas que aproveitou no mérito, ou parcialmente,
e que foi tudo votado em bloco e, agora, a única
diferença é que nós decidimos, no plenário, que
ao invés de votarmos emendas destacadas, com
parecer favorável, e depois emendas destacadas
com parecer contrário, nós decidimos, aqui, que
faríamos aqui todas as emendas destacadas, com
parecer favorável ou contrário, esta correndo certo, então, vamos repetir, não está havendo dúvida.
O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUSA
- Para um esclarecimento. Na verdade, tudo isto

nós sabemos, não estamos discutindo, o que estou dizendo é o seguinte: que há uma emenda
aditiva que passa do art. 11 para-o art. 12, se
esta emenda aditiva constitui o parágrafo à parte,
quer dizer, eu estou pedindo que se leia o caput
do art. 12, porque a minha emenda é o própno
caput do art. 12, não é parágrafo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Mas a emenda aditiva proposta é um outro artigo.
O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUSA
- É outro artIgo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos proceder da seguinte maneira. Fique V.
Ex" despreocupado, nós temos um roteiro que
o projeto original, todos serão contemplados.
A emenda aditiva do Constituinte Olívio Dutra
não tem numeração, será numerada pela Mesa,
porque não consta no projeto original, é uma aditiva.
O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, permita-me, eu jamais reivindiquei posições pessoais, o que estou querendo
é escoimar o texto final, quer dizer, de quaisquer
incoerências, então, se fosse referente ao art. 12,
antes de entrar num possível parágrafo, emenda
ao caput, o caput devia ser lido, antes, agora,
se um parágrafo ao art. 11, então, eu retiro o
que disse, mas vamos defender a metodologia
e a boa forma.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Correto. Agradeço a V.Ex' a posição, é isto mesmo, vamos dar a palavra a Olívio Dutra, para que
leia a sua emenda aditiva, naturalmente ele colocou neste intervalo, pode ser que até depois, por
questão de técnica, a Relatora venha a encontrar
um outro espaço mais apropriado, nós temos é
que votar o mérito desta emenda.
Com a palavra o Constituinte Olívio Dutra
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Sr
Presidente, entendo que a preocupação do companheiro Pompeu é legítIma, é sábia, como sempre, mas no meu entendimento o conteúdo desta
proposta que faço não se refere ao conteúdo do
artigo seguinte, que é o 12, mas está ligado ao
conteúdo do artigo anterior, que é o 11, porque
trata da questão sem prejuízo dos direitos individuais, em defesa da honra pessoal, da União e
dos Estados, poderá atribuir ao MinistérioPúblico,
Militar, o encargo de defender extrajudicialmente
os interesses coletivos, quanto à honestidade e
à veracidade das informações, comentários e criticas veiculadas pela imprensa, rádio e televisão,
então se liga ao conteúdo maior do art. 11, definir
a informação como um bem social. E seria um
parágrafo único desse artigo que virialogo depois
do 11, que diz o seguinte:
"Se o representante do Ministério Público
não obtiver satisfação em sua atuação conciliatória, recorrerá ao Poder Judiciário."
Ajustificativa, Sr. Presidente, é de que os meios
de comunicação possuem um poder objetivo, de
influir, influenciar, a opinião pública, o que nos
coloca em dois princípios fundamentais, o de garantir a lIberdade de expressão e manifestação
de todos, que é direito fundamental, e o princípio
de os cidadãos não serem atingidos, nem prejudicados por informações não verdadeiras, a garan-
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tia do primeiro princípio, o da liberdade de expressão e de manifestação, já está inserida no art.
17 do anteprojeto da companheira Relatora Cristina Tavares, mas o outro, o princípio de cidadãos
não serem atingidos nem prejudicados por informação não verdadeira, que garante a defesa do
cidadão é este que nós estamos propondo, então,
por isto nós achamos que deve ser encaixado
entre o art. 11 e o 12.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveíra) Se V. Ex" me permite, o Presidente gostaria de
ler a proposta de emenda de V. Ex"
Eu lamento, mas, caímos, realmente, na questão técnica anterior, V. Ex" tem um destaque para
o art. 12, é o art 12, mais o parágrafo único.
Então, este é o artigo proposto, a minha preocupação é de que não conste parte deste artigo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) AMesa depois se encarrega de fazer a numeração,
vamos colocar em votação a emenda aditiva,proposta pelo Constituinte Olívio Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A Relatora apreciou esta emenda?
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - 9 que
me chegou às mãos eu apreciei. Se não apreciei
é porque não chegou às minhas mãos.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Está na página 144 do Relatório fornecido pelo
Prodasen, este relatório do Prodasen, volto a esclarecer os nobres colegas, ele está montado artigo por artigo, então, o endereçamento é sequencíal, artigo por artigo.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - O parecer, inclusive, foi acatado, parcialmente, no parágrafo único do art. 11. A emenda de OlívioDutra.
O SR. CONSmUINTE ALOfSIO VASCONCELOS - Sr. Presidente, era fundamental a Relatora
se manifestar, porque o espírito da emenda do
nobre Constituinte Olívio Dutra, ela foi contemplada no parágrafo, agora, a forma, como ela está
redigida, é absolutamente inviável numa Constituição. Começa no condicional, "se o Ministério
não conseguir", eu acho que a Relatora captou
o espírito da proposta do nobre Constituinte Olívio
Dutra, e encaixou no parágrafo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A Relatora está com a palavra.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - O parecer já tinha sido dado, tinha sido incorporado parcialmente no parágrafo único do art. 11, este foi
o relatório, eu lembro aos Srs. Constituintes que
ontem já aprovamos o destaque do Constituinte
Mendes Ribeiro ao art 4, que também em parte
contempla as preocupações do Constituinte Olívio Dutra. Eu gostaria que a Mesa lesse para os
Constituintes o que foi aprovado ontem, não é
o que está no Relatório, mas o que está aprovado
ontem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira)-

Art. 4 9 O Estado garantirá ao individuo,
na sua vida civil absoluta privacidade. Aos
órgãos públicos, estabelecimentos de créditos, autarquias, e a qualquer pessoa física,
jurídica de natureza privada, é vedado o fornecimento de informações de carácter pessoal, exceto a requerimento de Juízo compe-
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tente, a lei poderá estabelecer pena para divulgação por qualquer processo desde que
não autorizada de fato relacionado ao lar e
a família.
Foi aprovado inclusive com voto de V. Ex" me
parece. Para este momento da proposta, no art.
4°, que se referia ao impacto do desenvolvimento
científico e tecnológico na privacidade. Votamos
exatamente porque entendiamos que cabia, agora, nós estamos tratando do direito de defesa do
cidadão e de instrumentalizar este direito de defesa. É considerado como parcialmente pela própria Relatora, então considerado parecer contrário
pela Relatora inclui, engloba, aquele conjunto e
passamos então àquela votação pela forma regimental.
Então, quem aprovar esta emenda aditiva, vote
sim, e para negar, evidentemente, vote não.
(Procede-se à votação)
Respondem à chamada e votam sim os Senhores Constituintes: Antonio Gaspar, Carlos Alberto
Caó, Cristina Tavares, Femando Cunha, Joaci
Góes, Koyu lha, OllvioDutra e Pompeu de Souza.
Votam não os Senhores Constituintes: Aloísio
Vasconcelos, Angelo Magalhães, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira, Fausto Rocha, Francisco
Diógenes, José Carlos Martinez, José Elias, Mendes Ribeiro, Onofre Corrêa, Paulo Marques, Rita
Furtado e Roberto Vital.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Os destaques foram apresentados ontem antes
do início da sessão, da abertura da sessão. Não
cabe qualquer destaque após a abertura.
Então, com a palavra a Constituinte Rita Furtado.
A SR' CONSTITUINTERITA FURTADO- Sr.
Presidente, meu destaque, a minha emenda ao
artigo 12, dá a seguinte redação ao art. 12:

É assegurado aos meios de comunicação, o
amplo exercício do pluralismo ideológico e cultural, propusemos a retirada de a comunicação deve
estar à serviço do desenvolvimento integral da
Nação, eliminação das desigualdades de exercicio, da independência econômica política e cultural do povo brasileiro e do pluralismo ideológico.
Na verdade, apesar de serem muito nobres estas propostas elas acabam sendo restritivas, e eu
me pergunto que entidade julgará se os meios
de comunicação, estão a serviço, quem medirá?
Qual é esta entidade, dotada de tais poderes que
medirá, se realmente aquele serviço de comunicação, aquele serviço, aquele veiculo está dentro
do trabalho de desenvolvimento integral da Nação, da eliminação da desigualdade, das injustiças, existe uma restrição a pluralidade ideológica
e cultural aqui neste artigo 12.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Rejeitada a proposta aditiva. Passamos ao art. 12.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nós temos que ouvir agora, o destaque da emenda apresentada pelo Constituinte Pompeu de Sousa.

O SR. CONSTITUINTEMENDES RIBEIRO Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

-

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CONSTITUINTEMENDES RIBEIRO Quero saber a redação que ficou, vou ler a redação que ficou.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Na verdade, Sr. Presidente, não tenho objeção
ao texto do art. 12, apenas complemento o texto,
porque o art. 12, diz: Os meios de cornurucação
devem estar a serviço do desenvolvimento integral
da Nação.
Meu Deus do Céu! Todos nós já achamos Isto,
"da eliminação das desigualdades, e injustiças",
nenhum de nós é a favor da desigualdade e da
injustiça; da independência econômica, política
do povo brasileiro, ninguém pode ser contra.

A informação é um bem social e um direito
fundamental da pessoa humana. Todo cidadão tem direito sem restrição de qualquer
natureza a liberdade, de receber e transmitir
informações, idéias e opiniões por qualquer
meio, e veículos de comunicação.
Parágrafo único. Cabe aos órgãos do Estado a obrigação de informar e atender os
pedidos de informação, dos veículos de comunicação social, em todos os assuntos de
interesse público.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos passar ao ano 12.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares)

Art. 12. Os meios de comunicação devem estar a serviço do desenvolvimento integral, da Nação, da eliminação de desigualdade, injustiça, das dependências econômicas, politica e cultural do povo brasileiro, e
do pluralismo ideológico.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Tenho uma emenda aditiva, Sr. Presidente,
ao caput deste artigo.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - É um
destaque? Só para uma questão de entendimento.
Os destaques apresentados ontem, é isto?

o SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
Para uma questão de ordem.

A SR' RELATORA (CRISTINA TAVARES) Mas a Constituição precisa assegurar isto, se não,
não precisava ter Constituição.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Nós queremos o Governo autocrático, nos queremos o totalitarismo, não! Todos nós somos democratas. Agora, eu apenas acrescento mais, depois de certa altura diz, da eliminação de desigualdade de justiça, da independência econômica, política e cultural do povo brasileiro, do respeito a
verdade, a livre circulação e difusão da informação•...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Quem não for constituinte não fique no plenário,
por favor, para não ,atrapalhar o trabalho.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Depois de dizer que os meios de comunicação
devem estar a serviço do desenvolvimento integral
da Nação, da eliminação das desigualdades e in-
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justiças, da independência econômica, política e
cultural do povo brasileiro, antes do pluralismo
ideológico, eu digo, do respeito à verdade, à livre
circulação e difusão universal da informação, a
compreensão entre os indivíduos, aos fundamentos éticos da sociedade, e ao pluralismo ideológico. São expressões que eu retirei, aliás, do projeto da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais chamada Comissão Afonso Arinos, que
eu acho que são expressões muito importantes
também e que dão à função ética do jornalismo
um papel altamente importante, este é um artigo,
quer dizer, declatório, um artigo que faz uma dedaração das finalidades da comunicação. portanto, eu acho fundamental que ele seja o mais completo possível, Sr. Presidente, salvo melhor juízo.
O SR. CONSTITCIlNTE (Joaci Góes) a palavra para uma questão de ordem.

Peço

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não.
O SR. CONST\TCIlNTE (Joaci Góes) - Uma
questão de ordem que, a rigor, deveria preceder
à leitura. O que eu queria era, em nome da produtividade e da eficiência dos trabalhos, que V. Ex"
fizesse cumprir aquela decisão sábia tomada ontem, e que, antes da leitura do destaque, o Constituinte tivesse o cuidado de dizer onde ele se encontra, porque neste tumulto que aí está, por
exemplo, nós corremos o risco de votar matéria
que não conhecemos. E há ainda mais um ponto
que tem sido alvo de manifesto de conclusão,
nós deixamos bem claro, que já podem ser destacadas as emendas que forem objetos de requerimento antes do início da sessão de ontem. Porque
como a Mesa não tinha condições de organizar
os requerimentos de modo a obedecer aquela
recomendação de que nos orientássemos, artigo
por artigo, então, é possível que estejamos votando, em contraposição ao segundo relatório aprovado, emendas que não foram tempestivamente
destacadas.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Acredito que esta possibilidade não existe, mas
pergunto à Secretária, D. Heloisa, está tudo correto? Tomei o cuidado, logo de manhã, alguns cuídados entre os quais este, de que nós não apresentaríamos, e tivemos vários pedidos, de destaques e não admitimos.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- As minhas emendas têm os no' 53, 52, 57;
são baixíssimos os números.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O que pediu o nobre colega Constituinte Joaci
Goés é que nós adotássemos o princípio de que
quem está com destaque o procure dentro dos
relatórios, esses do Prodasen, ou naqueles aditivos, onde está para facilitar o acompanhamento.
O SR. CONSTITUINTE (Joaci Góes) - É o
caso da emenda da Constituinte Rita Furtado que
eu gostaria de saber o destaque, em que página
está?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Na página 77 do relatório do Prodasen,
Vamos, então, passar à votação, na ordem da
apresentação: primeiro, a emenda da Constituinte
Rita Furtado.
Se aprovada esta proposta, fica prejudicada,
evidentemente, a outra emenda, conforme as dís-
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posições anteriores Se rejeitada, então, passaremos a seguinte proposta.
(Procede-se a votação.)
Respondem à chamada e votam sim os Senhores Constituintes: Angelo Magalhães, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira, Fausto Rocha, Francisco Diógenes, José Carlos Martinez,José Elias,
Mendes Ribeiro, Onofre Corrêa, Paulo Marques
e Rita Furtado.
Votam não os Senhores Constituintes: AloíSIO
Vasconcelos, Antonio Gaspar, Carlos Alberto Caó,
Cristina Tavares, Fernando Cunha, Joaci Góes,
Koyu lha, Olívio Dutra, Pompeu de Souza e Roberto Vital.
Votaram não 10 Srs. Constituintes
Votaram sim II Srs, Constituíntes.
Está aprovada a emenda da Constitumte Rita
Furtado.
Antes de passarmos à votação do próximo artigo, quero anunciar a presença, no plenário da
nossa Subcomissão, além do Relator da Comissão Temática, que diariamente está aquí conosco,
do Presidente da Comissão Temática, nosso querido Senador Marcondes Gadelha.
Peço atenção de todos para um comunicado
da Comissão Temática, que diz respeito às próximas reuniões.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Pedi cmco minutos para um aviso que considero fundamental para o encaminhamento dos
nossos trabalhos
Antes, quero me congratular com todos pela
determinação com que cumpriram os prazos regimentais. Este trabalho patriótico e de elevado espírito tem, evidentemente, exemplaridade sobre
a Nação inteira.
Segunda-feira vamos iniciar os trabalhos da Comissão n9 8 e havia um certo desconforto, uma
certa preocupação dos companheiros com relação a problemas de prazos e, sobretudo, de locação dos nossos trabalhos, uma vez que aqui no
Senado não havia nenhum recinto, nenhum ambiente com espaço suficiente para abrigar as três
Subcomissões que vão operar conjuntamente a
partir de segunda-feira.
Era importante, fundamental, que conseguíssemos um local decente para o desempenho desta nossa Comissão n° 8. Quero comunicar que,
ouvido o Relator-Geral, Deputado Artur da Távola,
tomei a iniciativa de reivindicar ao Sr. Presidente
Ulysses Guimarães o Auditório Nereu Ramos para
o funcionamento da Comissão n° 8 e que tive
a anuência plena de S. Ex", de modo que, a partir
de segunda-feira, às 1O horas, passamos a nos
reunir conjuntamente com as outras Subcomissões no Auditório Nereu Ramos na Câmara dos
Deputados.
Esta sala funcionará como uma espécie de Secretaria, mas, principalmente, como a sala do Relator, será devidamente equipada, colocaremos
armários, máquinas de escrever, etc. para que
o Relator possa receber os companheiros, possa
receber representantes da sociedade, personalidades, etc., enfim, um ambiente condigno de trabalho.
Quero dar uma idéia muito sumária dos prazos
com que vamos contar. Haverá uma distribuição,
depois, de um calendário mais detalhado e também de um esboço de normas de trabalho interno

da Comissão, normas estas que serão discutidas
e votadas.
Começamos segunda-feira, às 10 horas, e o
prazo do Relator vai até domingo, dia 7 de junho,
e os prazos gerais da Comissão n' 8 até o dia
15, quando encaminharemos o anteprojeto à Comissão de Sistematização.
Era esta a informação que queria dar, com
agradecimentos pela atenção e, mais uma vez,
as minhas congratulações pelo desempenho brilhante desta Subcomissão. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muito obrigado.
Retomamos o encammhamento da votação.
Peço à relatora que leia o texto do art. 13:
A SR' RELATORA (Cristina Tavares)A publicação de veículo impresso de comunicação não depende de qualquer licença
de autoridade.
Existe algum destaque para este artigo?
Gostaria de ver as emendas destacadas, por
favor.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Um momento. Assim vamos atrapalhar o encaminhamento.
Pediria à V. Ex' que lesse CÍ texto.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - E eu
quero ver o destaque que foi pedido anteontem,
não o destaque que está sendo feito agora. Anteontem que foi o prazo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agora é uma questão de ordem. Se é uma questão
de ordem, tudo bem. Concedo a palavra à nobre
Constitumte Cristina Tavares para uma questão
de ordem.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Mas,
a partir de agora, gostaria de ter em mãos, porque
anteontem foi apresentado artigo por artigo. Tenho a impressão que estã havendo uma confusão,
estão destacando agora...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Quero que a Relatora exponha os elementos de
que dispõe concretamente. Peço à Secretária que
venha até aqui.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Tenho
elementos para acreditar na interferência direta
do Ministro das Comunicações corrompendo,
fraudando e constrangendo Parlamentares. De
maneira que este jogo sujo que se costuma fazer
.. Eu tenho os nomes.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Sou obrigado a interromper, a cassar a palavra
da Relatora. Não estamos aqui para fazer este
tipo de jogo. Não vou permitir
Vamos agora prestar todos os esclarecimentos.
Havia anteriormente pedido a nossa Relatora
a palavra, o nobre Constituinte José Carlos Martinez que é o nosso Vice-Presidente da Mesa.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTINEZ- Sr. Presidente, a confusão que está havendo me parece muito clara. É que no relatório
original da nobre Relatora não havia o art. 13
que foi incorporado no Relatório com base numa
proposta do Senador Pompeu de Souza, evidentemente vai haver uma mudança na numeração.
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Então, é lógico que as propostas que foram apresentadas ao art. 13, não serão mais ao art. 13
e sim ao art. 14. Ninguém poderia, jamais, destacar o art. 13 se não sabia que ele existia. Então,
isso é óbvio que ninguém pôde apresentar destaques ao artigo do Senador. O que me parece
óbvio é que esse art. 13 foi incluído dentro do
relatório quando, na realidade, ele deveria ser o
último artigo para ser discutido no final e, no entanto, a Relatora o colocou, o insenu depois do
art. 12. Não discuto o mérito, se a Relatora colocou bem ou mal o artigo 12 no lugar do II ou
13, mas o importante é o seguinte: obviamente,
a Mesa não poderá apresentar destaques ao art.
13 quando ele não existia no momento em que
foram feitos esses destaques. Porque o parecer
aprovado por esta Subcomissão foi o parecer antenor.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Tenho uma questão de ordem a responder ao
nobre Constituinte Joaci Góes. Aqui, está, no art.
4 9: conceder ou negar a palavra e interromper
orador.
Há conformidade no Regimento.
É uma VIsãotextual mmha, está no artigo.

o SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Peço
a V. Ex" que pelo menos cumpra a sua palavra
perante este Plenário. V Ex", acolhendo uma questão de ordem rrunha, aceitou como infeliz uma
intervenção de natureza semelhante a esta que
V. Ex" acaba de fazer quando se pronunciava em
questão de ordem, a Constituinte Cristina Tavares
e exatamente em razão daquele reconhecimento
que entendi como gesto de humildade democrática, é que suspendi a questão de ordem, porque senão levaríamos à plenário a resolução sobre
este assunto. V.Ex' me perdoe estar interpretando
equivocadamente este artigo do Regimento porque diz que o Presidente pode cassar a palavra
nos termos deste Regimento e quero que V. Ex"
me diga onde estão os termos do Regimento que
lhe conferem autoridade para cassar a palavra
da Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O problema da questão de ordem, nobre colega
Constituinte Joaci Góes, são para encaminhamento de votação, para interpretação regimental.
Acredito que levantar e citar textualmente de forma até veemente, às vezes até agressiva, nomes
de autondades constituídas, não é a melhor prática e não tem sido pelo menos o que temos
tratado nesta Subcomissão. Interpretando assim
e para que os trabalhos possam prosseguir normalmente, pediria a Relatora que lesse e a palavra
aqui é o Presidente, na Mesa é a do Presidente,
pedi à Relatora que lesse o texto do art. 13, décimo
terceiro e S. Ex" não leu, começou um outro tipo
de diálogo que não cabia, não pediu questão de
ordem.
O SR. CONSTITUINTEJOACI GÓES - S. Ex"
pediu questão de ordem e V. Ex" indeferiu.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu quem pergunto se era uma questão de ordem
após a minha interferência. S. Ex' disse que sim.
Foi o que aconteceu.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - V. Ex"
precisa tomar conhecimento de que existem policiais à porta deste plenário com o próposito de
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constranger os Srs. Constituintes; eu pergunto se
essa denúncia é ou não uma questão de ordem.
Eu quero me inteirar.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Desde que V. Ex' prove e comprove aqui em plenário, é uma questão de ordem.
O SR. CONSTITQINTE JOACI GÓES - Muito
bem, então, a nobre Constituinte estava dizendo
que Constituintes desta Subcomissão quase, praticamente, foram objetos de sequestro e têm sido
objeto de coação, originadas estas coações do
Ministério das Comunicações. Então, V. Ex' não
tem absolutamente autoridade, exorbita da sua
competência quando tenta cassar a palavra da
Relatora. Estamos numa Assembléia Nacional
Constituinte e quero pedir a V. Ex' que se coloque
a serviço do povo brasileiro e não se coloca ...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vou passar à votação.
Os Constituintes Rita Furtado, Antônio Gaspar,
Luiz Eduardo, OlívioDutra e Carlos Alberto Caó,
nesta ordem.
A SR' CONSTITUINTE RITA FURTADO - Sr.
Presidente, como este entrevero surgiu no momento em que eu dizia, que tinha uma emenda
ao art. 13, estou me baseando ao art. 13 do originai, não do Substitutivo e a nobre Constituinte
não me deixou terminar levantando uma suspeita
de que emenda e pedido de destaque estariam
sendo feitos a posterlorl ao prazo e gostaria de
dizer à nobre Constituinte que não uso de subterfúgios para conseguir trabalhos.
A SR' RELATORA (CristinaTavares) - Conheço bem V. Ex' para saber que é verdade.
A SR' CONSTITUINTE RITA FURTADO - Eu
também a V. Ex" Então, está encerrado este assunto. E não me foi permitido ler o meu texto pelo
seu açodamento, diria, em seguida, a sua intervenção.
A emenda foi feita ao 17 anterior que foi repetido aqui, transposto para o 13, mas V. Ex' não
me deixou terminar e levantou suspeita sobre o
tempo hábil da apresentação do meu destaque.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pela ordem de que falei, concedo a palavra ao
Constituinte Antonio Gaspar.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO GASPAR Sr. Presidente, só para acabar com as dúvidas,
V. Ex' mandou distribuir ontem, antes do início
da reunião da votação, formulários para pedido
de destaque contendo o número da emenda. Então, o artigo perde neste instante a sua importância. O que a Relatora queria, na verdade, estes
requerimentos com os números das emendas.
E peço a V. Ex' que coloque à disposição da
Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Isto é um exagero, está à disposição. Estou perplexo.
O que está na Secretaria está a nossa disposição. A Secretaria e a Mesa compõem alguma
coisa contínua, não houve sofismas e vamos raciocinar com inteligência que sempre usamos.
A seguir o nosso Constituinte...
O SR. CONSTITUINTE Luís EDUARDO - Sr.
Presidente, na reunião de ontem, inclusive onde

diversos Constituintes, inclusive o Deputado Angelo Magalhães votou pela continuidade da sessão para que fossem votados todos os artigos
ontem. Uma prova evidente de que ninguém estava com intenção de fazer pressão sobre ninguém,
ao contrário, alguns que solicitaram a suspensão
da reunião foijustamente para pressionar Constituintes e não aqueles que desejam a continuação
da reunião.
Mas, Sr. Presidente, estamos aqui para elaborar
artigos da maior importância para a Constituição
e não para desferir ódios pessoais por quem quer
que seja. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao Constituinte Carlos Alberto
Caó.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, temos procurado contribuir, como tantos outros Constituintes para manter, em meio as divergências naturais inerentes
ao próprio processo democrático, uma relação
extremamente fraternal, mas, no entanto, na medida em que se anunciam constrangimentos à
atuação de parlamentares e Constituintes, temos
o dever e a obrigação de tomarmos conhecimento até para saber da sua procedência ou improcedência. Então, neste caso, me perdoe o Presidente
desta Subcomissão, foi um pouco intempestiva,
o corte, a interrupção das denúncias que começavam a ser feitas pela Constituinte, a Relatora Cristina Tavares.
Pouco me importa que essas denúncias se refiram a esta ou aquela autoridade, qualquer autoridade governamental que intervém no processo
decisório da Constituinte está maculando a sua
soberania que conquistamos parcialmente.
Portanto, o que pediria à Presidente desta reunião é, quer se trate da Relatora, quer se trate
de qualquer outro Constituinte, se ele tem denúncias a fazer sobre coerção, constrangimentos e
coações, ele deve ter assegurado o direito à palavra e cabe, isto sim, a este plenário, julgar da
procedência ou da improcedência das denúncias
que aqui sejam efetuadas, que aqui sejam publicamente feitas.
Neste sentido, não cabe ao nobre Presidente
ter visão pessoal. A sua visão tem que decorrer,
tem que defluir do Regimento e das normas consensuais com as quais trabalhamos durante o
decorrer destes trabalhos.
Em princípio,até agora, não compreendi exatamente qual o caráter das denúncias da nobre
Constituinte Cristina Tavares pela simples razão
de que S. Ex' não teve oportunidade de expressar,
revelar e anunciar as suas denúncias. Cabe a cada
Constituinte individualmente, qualquer que seja
a sua posição política, qualquer que seja a sua
posição partidária, isto sim, avaliar, verificar se
são ou não procedentes as denúncias. Era o que
tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Acho que V. Ex' está tendo, agora, também, um
enfoque pessoal sobre a visão pessoal do Presidente, o que é incorreto.
Eu não permiti que a nobre Relatora prosseguisse porque estávamos em processo de encaminhamento da votação. O primeiro passo seria
a leitura do texto do relatório. Pedi à Relatora que
lesse o texto do relatório e fui surpreendido com
uma intervenção que nada tinha a ver com o
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relatório. Como quem preside à Mesa sou eu,
tenho esta responsabilidade da qual não abro mão
em nem um momento, nunca abri mão, não poderia admitir, a não ser que S. Ex', como Constituinte, pedisse, então, a questão de ordem para
as denúncias, isto não foi feito e, por isso, então,
impedi que continuasse. Se quiser pedir cada um
aqui é responsável, tem a sua cabeça, tem o sey
mandato, tem a sua responsabilidade.
.
Por conseguinte, se há pressões que podem
ser denunciadas aqui, que sejam denunciadas,
mas que sejam denunciadas pela ordem e de
acordo com o mecanismo que estamos trabalhando e não atropelando a condução dos trabalhos. Era isso que estava colocado, e esta é a
visão· pessoal do Presidente. O Presidente sabe
exatamente o que tem de fazer. Cada um aqui
é responsável. Tenho o maior respeito e sempre
revelei e demonstrei o maior respeito.
Aproveito uma intervenção para dizer que votei
ontem pelo prosseguimento dos trabalhos até a
hora que pudéssemos para votar tudo ontem. Como sabemos, estou surpreendido também com
esta idéia de que está havendo pressão; não sei
se existe isto. Se existe, eu, na minha condição
de Constituinte, de Parlamentar, sou imune a qualquer tipo de pressão, tenho a minha consciência,
a minha responsabilidade para com os meus eleitores, para com as minhas convicções. E neste
sentido procuro acompanhar aqui a votação interpretando o texto. É assim exatamente que procedo. Cada um tem a sua consciência.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem, para fazer uma denúncia.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra a V. Ex' para uma questão
de ordem.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sr.
Presidente, V. Ex", do alto da sua autoridade...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Só gostaria de complementar. Apenas para encerrar essa primeira etapa do episódio - ainda temos uma questão de ordem anterior do nobre
Constituinte...
Dizo art. 8° do Regimento Interno da ANC:

Art. 8° Quando a Presidência, no decorrer de uma votação, verificar que a questão
de ordem não se refere efetivamente aos trabalhos, poderá cassar a palavra ao Constituinte que a estiver usando.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - V. Ex'
poderia repetir a leitura do artigo, por gentileza?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) É o capitulo IV, art. 8° do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Não
tem nada a ver, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Capítulo IV, do art. 8°, § 7°:
§ 7° Quando a Presidência, no decorrer
de uma votação, verificar que a questão de
ordem não se refere efetivamente aos trabalhos, poderá cassar a palavra ao Constituinte
que a estiver usando, prosseguindo na votação.
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o SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Se
houver um incêndio aqui na Casa não posso pedir
uma questão de ordem sobre a matéria que está
sendo discutida.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Citei errado. Havia caído aqui um pedaço do Regimento, o livro que nos orienta.
Aliás, o livro que me orienta mesmo não está
aqui na mesa que é a Bíblia. Mas o livro que
nos orienta aqui nos trabalhos é este que está
aqui presente. E este que está aqui presente não
é o art. 8° é o art 74, que trata das questões
de ordem. Peço desculpas, mas o parágrafo é
mesmo o 7°, como está lido.
Então, agora, eu passo à questão de ordem
levantada peJo nobre Constituinte Olívio Dutra,
que estava com a palavra.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA- Sr.
Presidente, penso que o que ocorreu há pouco
não é também uma coisa do outro mundo Quer
dizer, uma Constituinte em que temos pessoas
de partidos diferentes, ideologias diferentes, de
convicções diferentes que sofrem também pressões de origem diferente. Então, não vejo como
uma anormalidade, acho que temos que saber
administrar essas questões. E, aí, gostaria de discordar do nobre companheiro-Presidente. Nobre
companheiro-Presidente tem sido, desculpe-me,
intempestivo, algumas vezes, rápido, no desejo
de cassar palavras de Constituintes que tenham
feito referências a alguns Ministros ou a algumas
autoridades.
Então, achamos que podemos e devemos saber administrar as nossas divergências e diferenças. Aliás, no final, o trabalho da Constituinte vai
revelar ou não a sabedoria dos 559 Constituintes
em colocar no texto constitucional, algo que concilie a Nação consigo mesma, o Estado com o
povo e possamos trabalhar na diferença.
Então, companheiro Presidente, gostaria de dizer que tenho recebido pressões, mas não sou
imune a pressões. Fui eleito pelo movimento sindical, há companheiros aqui que foram eleitos
por outras forças e a elas devem estar subordinados e delas devem estar recebendo pressão.
É este o caráter democrático do processo constituinte. Estarmos abertos às pressões da sociedade. Agora, há pressões que vêm de setores
minoritários e historicamente privilegiados neste
País e que querem, efetivamente, conduzir a votação no seu interesse. E esta Comissão é uma
das comissões mais visadas, é um dos alvos maiores de interesse de multinacionais, de interesses
de grandes grupos nacionais, de interesses de
grupos familiares há tanto tempo privilegiados
neste País. Então, estes interesses estão presentes
aqui - e eu defendo que estejam Agora, não
defendo que eles sejam tratados como se fossem
a única verdade deste País. Eles são proprietários
dos meios de comunicação e repetem todo dia
a sua verdade, como se essa verdade fosse a
única deste País. E querem transmitir aqui para
dentro desta Comissão este desejo, e que esta
Comissão traduza a verdade deles para dentro
do texto constitucional. Não podemos, Sr. Presidente, compactuar com isto. Sentimos pressão
a todo instante, aqui, desses grupos organizados.
Tenho os meus grupos organizados, sim, é o movimento sindical, é o movimento popular, a eles
estou aberto permanentemente para receber as

suas pressões e venho aqui interpretar os seus
desejos. Digo isso, cristalina e abertamente, porque gostaria também que os companheiros que
são proprietários de veiculos de televisão ou são
ligados a outros grupos, também digam crístalmamente desta forma, como estamos dizendo, que
interesses, efetivamente, representamos aqui. Defendi isto no início da minha colocação, e quero
encerrar, reafirmando isto: cabe à Mesa saber administrar estas diferenças.
Gostaria, para concluir, Sr. Presidente, de reforçar a colocação do companheiro Antônio Gaspar.
Se tivéssemos feito isto desde o início - colocar
nas mãos da Relatora os pedidos de destaque
num formulário adequado, para que a cada pedido de destaque, S. Ex' pudesse verificar se efetivamente o destaque fora pedido em tempo hábil
-, não teriamos levantado qualquer suspeição...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não há formulário próprio para destaques.
Os formulários são para as emendas.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA- Está
aqui, companheiro-Presidente. Aqui tenho um formulário: requerimento de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Exatamente Foi o que elaboramos.
Esta foi a preocupação da Secretaria e da Presidência no sentido de facilitar o trabalho. Não é
um formulário de fora, nós fizemos aqui. Pelo
menos, os que entraram foram preenchidos, a
não ser na primeira hora.
O SR CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA- Sr.
Presidente, para encerrar, queria assumir coletivamente, companheiro-Presidente, não apenas
transferir para V. Ex' este erro, mas assumir também, coletivamente, o fato de não termos colocado, de início, nas mãos da Relatora todos os pedidos de destaque que foram apresentados ontem.
Não imputo unicamente ao companheiro-Presidente esta falha, assumo coletivamente com todos. Mas acho que se tivéssemos feito isso, não
teriamos criado esta situação.
MUIto obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveira) O pedido de destaque, na realidade, não tem que
ser colocado nas mãos da Relatora, tem que ser
colocado nas mãos do Presidente. E está nas
mãos do Presidente, sob controle.

o SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROSr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra a V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROSr. Presidente, acho ótimo que se respire dessa
forma. Tudo aquilo que um só diz não é bom.
A democracia se exerce exatamente assim: quando todo mundo tem o direito de dizer o que pensa.
De formas ditatoriais estamos fartos.
Agora, o que chamei a atenção no início, Sr.
Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Um minuto, por favor.
Quero pedir às pessoas que não fazem parte
deste plenário - por gentileza, estou vendo alguém, abaixado, conversando com o Deputado
- que saia, vá para o corredor, ou que essas
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pessoas não venham ao plenário para não prejudicar os trabalhos.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Mendes Ribeiro.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROSr Presidente, desde o início dos trabalhos, procurei mostrar que teriamos dificuldades face à duplícidade de numeração existente. O caso, em que
a Constituinte Rita Furtado apresenta uma emenda ao art. 13 do relatório que será o final da Relatora Cristina Tavares, a rigor se formos examinar
uma e outra vamos chegar à conclusão que a
Constituinte Rita Furtado está ampliando o desejo
da Relatora Cristina Tavares.
Se for lida uma e outra, vamos verificar que
elas não têm divergências. Apenas uma vai além
do que a outra quer. O que a Relatora quer? A
Relatora quer que a publicação de veículo impresso de comunicação não dependa de qualquer
licença de autoridade. É isto que a Relatora quer.
O que quer a Constituinte Rita Furtado?
É o meu desejo, Sr. Presidente, que, ao final,
a Constituição tenha a cara de todos nós e tenha
apenas um. Diz o seguinte:
"O exercício de atividade de Imprensa, incluída a publicação a circulação de livros,
jomais, periódicos, produzidos pelos meios
atualmente existentes ou que venham a existir, - estamos fazendo uma projeção para
o futuro - independe de licença ou controle
de qualquer autoridade."
A Constituinte Rita Furtado vai além do que
quer a Constituinte Cristina Tavares...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não estamos discutindo o mérito desta emenda,
estamos no período de encaminhamento.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROO problema e só o número.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Mas não se preocupe com o número. A Mesa
sabe como ordenar essas coisas.
Quero pedir, novamente, fazer um apelo aos
Srs. Constituintes que a Mesa está acompanhando. Depois, a Liderança de cada partido vai acornpanhar a composição final desse relatório.
Então, por que estão desconfiando da Mesa?
Por gentileza, vamos votar o mérito das questões, dentro do que estamos organizando, aqui,
nobre colega.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRONobre Constituinte, não estou desconfiando da
lisura de V. Ex' nem da falta de capacidade da
Liderança, Estou apenas comportando-me dentro do entendimento médio...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradeço.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO...que é possível ter. Então, leve a coisa a minha
limitação e não a superdotação de quem quer
que seja.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Joaci
Goés.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sr.
Presidente, gostaria de fazer preceder essas mí-
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nhas breves palavras, lembrando aquela estorinha
do juiz que, numa partida de futebol, perguntado
de quem era a lateral, respondeu: a bola é nossa.
Mas, Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex" e aos
Srs. constituintes que integram esta Subcomissão
que diversamente do que pode parecer, não sou
um criador de caso...

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pediria ao nobre colega que fosse breve, o mais
breve possível na sua intervenção, para que encaminhássemos a votação.
O SR. CONSTITUINTEJOACI GÓES - É interessante, é absolutamente previsível, Ex', a depender do Constituinte como V. Ex" procura ser rápido, como disse e lembrou o Constituinte Olívio
Dutra.
Mas gostaria de preceder, não obstante, esta
minha denúncia que é muito breve, de algumas
observações. Que diversamente do que pode parecer não sou um criador de caso, sou um homem
que, ao longo da vida, só tem sabido fazer amigos.
Os poucos inimigos que tenho - isso é uma
convicção de que partilha toda a Bahia esclarecida
- eles foram construídos quando coloquei interesses pessoais abaixo dos interesses maiores da
comunidade.
Neste Instante, sinto-me no dever de dar uma
modesta contribuição para que não se diga que
esta é uma Casa onde as pessoas se especializam
em usar as palavras para esconder o pensamento.
Quero dizer a V. Ex', como advertiu o Constituinte Olivio Dutra, há pressões legítimas e pressões ilegítimas. Chegou-me ao conhecimento
uma denúncia cuja gravidade não poderia cometer o crime de omiti-Ia ao conhecimento desta
Subcomissão.
Muito preocupada, a Relatora Constituinte Crístina Tavares, me afirmou que fOI procurada de
ontem para hoje, por dois constituintes do PMDB
que lhe afirmaram que em razão de pressões do
Poder Executivo eles reputam irresistíveis. Eles
se viam na contingência de dizer a S. Ex" que
mudariam a sua votação em matéria que será
votada dentro de alguns instantes.
Portanto, se V. Ex" acha que esta não é matéria
relevante e que deva ser objeto de questão de
ordem e de apreciação desta Subcomissão...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Acho que não.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - ...é
meu entendimento que estaríamos subtraindo ao
dever que assumimos perante o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira ) Realmente, decido pela questão de ordem contrário ao pedido de V. Ex', porque acho que cada
um aqui se for comentar, inclusive, citou uma
deputada que está aqui presente fazer uma denúncia fosse colocada pela própria. Então, possa
ter alegado, porque impedi que S. Ex' o fizesse.
Entendo V. Ex', então, tutelou a denúncia e está
fazendo.
Agora, esses dois constituintes estão presentes
entre nós, por certo. S. Ex"" ao invés de se pronunciar, se fosse o caso de estarem sofrendo esse
tipo de pressão, ou reagir. A consciência de cada
um deve ser preservada.
Portanto, se V. Ex" quiser recorrer ao Plenário
para encaminhar a questão de ordem, é o que
lhe cabe. Nego a falsa questão de ordem.

-

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
(Intervenção fora do microfone. InaudíveI.)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Fica regístrada a denúncia de V. Ex' Está denunciada, está registrada.
Agora, como questão de ordem para deliberação do Plenário, não encaminho.
Vamos contínuar a votação com o art. 13.
Peço à Relatora que leia o texto do art 13 do
seu relatório.
SRA. RELATORA (Cristina Tavares) 13 do relatório diz o seguinte:

O art.

Art. 13. A publicação de veículos impressos de comunicação não depende de
qualquer licença de autoridade.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA Companheira Cristina, é na página 78. O que vamos votar, companheira Cristina Tavares, na página 78, art. 13, para manter a numeração e facilitar.
Diz o art. 13:
Art. 13. Constituí monopólio do Estado a exploração...
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Sr.
Presidente, este é o art. 14.
Pelo relatório consolidado, as emendas aprovadas e as emendas rejeitadas, o n° 13 do anteprojeto recebe no relatório o n° 14. Não há destaque
para esta emenda.
O SR. CONSmUINTE (Olívio Dutra) - Companheiro Presidente, não quero, de forma alguma,
criar qualquer outra questão para tumultuar o trabalho, queremos acelerá-lo.
Mas queria garantir, de antemão, dizer que no
meu pedido de destaque, apresentado ontem, no
formulário adequado, referi-me à numeração
aqui ...
A SRA.RELATORA (Cristina Tavares)-Já está
preservada.
O SR. CONSmUINTE OLÍVIO DUTRA- Está
preservada. Obrigado. Peço desculpas.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A questão de ordem para o art. 13.
A SRA. CONSTITUINTE RITA FURTADO Um destaque para o art. 13 que se referia ao

17.
Então, se o tema é o mesmo apenas mudou
o número, pergunto...
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Era
o art. 17. Gostaria de ver esse artigo, que era
sobre a competência do antigo art. 17.
A SRA. CONSTITUINTE RITA FURTADONão, não era a competência do antigo 17. Suprima-se o art. 17, porque não havia, na proposta
original da Relatora, matéria sobre este assunto
- de liberdade de impressão.
Então, coloquei na minha proposta de destaque
a minha emenda como sendo 17, uma vez que
também propunha a supressão do 17.
O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos terminar de encaminhar a votação que
iniciamos.
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O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUSA
Não está prejudicada a emenda, então?
Então, realmente o que está sendo discutido
é a pubhcação de veículo impresso de comunicação não depende de qualquer licença de autoridade.
Vamos colocar em votação esse destaque. Se
não há destaque, então, dê-se como aprovado.

-

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Há destaque, sim. Deixe o Presidente novamente
recolocar.
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) que eu leie o destaque?

Quer

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O nosso trabalho não está sendo atingido.
O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUSA
- Então, está querendo-se que a autoridade pública dê licença para a publicação de jornal, livro
e revistas?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não vale, agora, colocar opinião, nobre Constituinte.
O artigo que está emendado é o art. 13 do
projeto original, para dar o texto básico, para que
se saiba o que pareceu, lá, depois, no relatório.
Diz o art. 13:
Art. 13. Constitui monopólio do Estado
a exploração de serviços públicos de telecomunicações, comunicações de dados inclusive com as fronteiras, comunicação postal
e telegráfica.
Parágrafo único. É assegurada a prestação de serviços e informações por entidades
de direito privado através de redes públicas
operadas pelo Estado.
O SR. CONSTITUINTEPOMPEU DE SOUSA - Se V. Ex' me permite, Sr. Presidente,
então que se vote primeiro. (Pausa.) Já foi
aprovado, então?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Mas a referência deve ser feita no projeto original.
O SR. CONSmUINTE JOSÉ CARLOSMARTINEZ - Sr. Presidente, pela ordem. Eu gostaria
de fazer uma proposta que acredito vai dirimir
todas as dúvidas.
Sr. Presidente, SI" Relatora, eu gostaria de fazer
uma proposta, que tenho a impressão que vai
dirimir todas as dúvidas. Eu pediria aos Srs. Constituintes que prestassem a atenção em um minuto
apenas.
O art. 13 foi incluído no relatório da nobre Relatora como aditivo. De forma que faço a seguinte
sugestão: que ele passe a ser votado no final,
e que mantenhamos a ordem dos trabalhos cronologicamente como vinha sendo feito, o que
vai facilitar até o trabalho. Depois a relatori~l.ai
numerar os artigos da maneira que melh~'me
couber. A única coisa que tem diferente ê -que
este artigo 13 foi incluído, ele é aditivo. Então
por que o incluíram aí? Vamos mudar o 14, 15,
16, 17 018.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra a Sr' Constituinte Rita Furtado.
A SRA. CONSTITUINTE RITA FURTADOExatamente como foi aditiva a minha emenda.
No relatório original, sobre o qual trabalhei, não
havia nenhuma referência sobre a publicação em
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veículo de comunicação. Fiz uma emenda e coloquei como sendo uma emenda ao 17, porque
eu havia pedido a supressão do 17; e, para não
inventar mais um número, eu coloquei no lugar
do 17, e que diz respeito a isso: "o exercício das
atividades de imprensa, incluída a publicação e
circulação de livros, jornais e periódicos, produzidos pelos meios atualmente existentes, ou que
venham a existir,independerá de licença ou controle de qualquer autoridade." Na medida em que
a Relatora leu isso aqui, eu disse que para esse
assunto, para essa matéria, independente de número, eu tinha uma proposta para qual tinha pedido destaque. É só isso.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu concordo com V. Ex' E a decisão que a Mesa
vai tomar é a seguinte: se aceitamos a emenda
feita para o 17, pela Constituinte Rita Furtado,
como sendo uma emenda para o atual, o 13,
porque é a mesma matéria. E ISSO que está em
colocação, nobre Relatora. Acho que é legítimo,
é válido.
Vamos votar. Há mais destaques e emendas.
Solicito que V. Ex' leia e faça a defesa de sua
emenda num minuto.
ASR' CONSTITUINTE RITA FURTADO"O exercício das atividades de eimprensa,
incluída a publicação e circulação de livros,
jornais e periódicos, produzidos pelos meios
atualmente existentes, ou que venham a existir, independerá de licença ou controle de
qualquer autoridade."
O texto é basicamente o mesmo. Apenas eu
incluo "pelos meios que venham a existir",tendo
em vista o nosso avanço tecnológico. Amanhã
tem uma empresa publicando livrosvia transmissão de dados, etc. e também está dentro do mesmo espírito da atividade de imprensa atual. É só
isso. É apenas uma proposta já pensando no desenvolvimento tecnológico.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos encaminhar a votação.
A SR' CONSTITUINTE RITA FURTADO Emenda é 233-8.

A

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos então encaminhar a votação. Quem for
a favor da emenda da Constituinte Rita Furtado,
que vote "sim". (Pausa.)
(Procede-se votação)
Respondem à chamada e votam sim os Senhores Constituintes: Ângelo Magalhães, Amold Fioravante, Arolde de Oliveira, Francisco Diógenes,
José Carlos Martinez,José Ehas, Mendes Ribeiro,
Paulo Marques e Rita Furtado
Votam não os Senhores Constituintes: Aloísio
Vasconcelos, Antonio Gaspar, Carlos Alberto Caó,
Cristina Tavares, Fausto Rocha, Fernando Cunha,
Joaci Góes, Koyulha, OlívioDutra, Onofre Corrêa,
Pompeu de Sousa e Roberto Vital.
Votaram não 1:?- Srs. Constituintes.
Votaram sim 9 Srs. Constituintes.
Permanece a redação do texto como está no
original.
Passemos agora ao art. 14.
Quem apresentou emendas ao art. 14, por favor?

Eu pediria à Relatora que lesse o art. 14, e
aqueles que apresentaram destaques para emendas que vejam em que página eles se encontram
para anunciá-los no plenário.
Com a palavra a Sr' Relatora.
A SR' RELATORA (CristInaTavares) - art. 14:
Constitui monopólio do Estado a exploração de serviços públicos de telecomunicações, comunicação postal, telegráfica e de
dados.
§ 10 O fluxo de dados transfronteiras será processado por intermédio da rede pública, operado pelo Estado.
§ 2' É assegurada a prestação de serviços e de mforrnações por entidades de direito
privado através da rede pública, operada pelo
Estado.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o Sr. Constituinte José Ehas,
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS -Sr. Presidente, a minha Emenda é 95/5, à página 80.
Dê-se a seguinte redação ao artigo 13:
"Art. 13 Compete à União:
1- Explorar, diretamente ou mediante
concessão, permissão ou autorização os serviços de telecomunicações;
II - Legislar sobre telecomunicações, freqüências radioelétricas e serviço postal;
III - Manter o Correio Aéreo Nacional, o
Serviço Postal, e o Serviço de Telegrama.
§ 1o A lei disporá sobre o regime das
empresas prestadoras dos serviços públicos
de telecomunicações e postais, estabelecendo tarifas que permitam a justa remuneração
dos investimentos, o melhoramento e a expansão dos serviços, e assegurem o equilibro
econômico-financeiro do exercício da atividade.

A nova redação proposta para este artigo assegura indispensável flexibilidade à implantação, exploração, expansão e manutenção dos sistemas
de comunicação do país, eliminando a existência
de dispositivos virtualmente irreversíveis, como é
o caso da instituição do monopólío estatal por
via constitucional. Por seu caráter transitório, lei
ordinária poderá instituí-lo ou não. Simultaneamente, busca-se estabelecer a existência de sistemas tarifários que garantam o fluxo econômico
e equilibrado das empresas prestadoras de serviços públicos de telecomunicações.
Eu queria corrigir aqui o segumte: o número
dessa emenda é 099-8.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SR' RELATORA (CristinaTavares) - Eu não
estou encontrando nos pedidos de destaque, o
destaque que V. Ex' está fazendo agora. Ele não
foi destacado. Está sendo destacado agora.
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Não
estu encontrando nos pedidos destaque, o destaque que V. Ex' está fazendo agora. Ele não foi
destacado. Está sendo destacado agora.
O SR.CONSTITUINTEJOSÉ ELIAS -Foi feito
o pedido de destaque, sim.
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O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Por gentileza. A Mesa está apanhando o destaque
aqui. Um momento, por favor. (Pausa.)
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Qual
é o número da emenda?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS Emenda é de n° 0099-8.

A

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu pediria que a Secretaria procurasse encontrá-lo, enquanto vamos prosseguindo na apresentação de outros destaques. Depois verificaremos
este problema, para não ficarmos parados.
Quem mais tem destaque para emendas?
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Eu tenho destaque, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Pompeu de
Sousa.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- É um destaque aditivo. Eu propunho o seguinte:
"Inclua-se, no projeto da Subcomissão, como art. 13; Nenhuma lei conterá dispositivo..."
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Olíveira) Onde está este destaque?
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- É o 5211.Todos os meus destaques têm número baixo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Está na página 80, da lista do PRODASEN.
O SR. CONSTITUINTE Pompeu de Sousa inclua-se no projeto da Subcomissão:

Art. 13. Nenhuma lei conterá dispositivo
que possa constituir qualquer embaraço à
plena liberdade jornalística em veículo de informação social
Justificação:
Trata-se do espírito da Emenda n° 1 da
Constituição dos Estados Unidos da América
de fundamental ímportãncla na construção
da democracia política norte-americana. O
exemplo parece, além de excelente, inobjetável, em todos os sentidos. Que a Constituição estabeleça que não se pode aprovar
lei alguma que possa constituir embaraço
à liberdade de imorensa. Esta considero uma
liberdade sagradâ, porque sem liberdade de
imprensa, não há liberdade de opinião pública. Porque não havendo opinião público informada através da liberdade, ela própria não
gozará da liberdade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveira) Com a palavra o nobre Constituinte Carlos Alberto
Caó.
.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO

CAó -A nossa emenda tinha, ao mesmo tempo,

o caráter de aditiva, modificativa e supressiva.
Ocorre, no entanto, que no parecer por nós aprovado, fomos parcialmente contemplados pela Relatora, a Constituinte Cristina Tavares. Neste caso,
o que propomos apenas é uma adição. E esta
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proposta, para sermos honestos conosco mesmos, não é nossa, é de todos que nesta Subcomissão se pronunciaram. Há poucos instantes,
aprovamos, se não me engano, um destaque oferecido pela Constituinte Rita Furtado, assegurando o pluralismo ideológico e cultural. E para que
o pluralismo ideológico e cultural seja assegurado, é indispensável se coibir e impedir práticas
monopolísticas e oligopolísticas no uso dos meios
de comunicação de massa. Na verdade, essa é
uma tradição do Direito Constitucional brasileiro,
se não me engano, desde a Constínnção de 46.
O que propomos está à página 85 do material
produzido, das sinopses produzidas pelo PRODASEN, e que é exatamente o segumte: a inclusão
de um dispositivo, ao art. 14, que pode ser um
parágrafo nos seguintes termos:
"A radiodifusão e demais meios de expressão e comunicação e os bens de serviço relacionados com a liberdade de expressão e
comunicação, não podem ser objetos de monopólios ou olipopólios, nem direta ou mdíretamente, por parte de empresas privadas. E
indispensável que a Constíturçáo assim se
pronuncie, para que a lei complementar ou
ordinária possa estabelecer os meios e mecanismos de proibição das práticas rnonopolísticas ou oligopolísticas, que anulam o exercício da cidadania, o pluralismo ideológico
e político, e a própria liberdade de informação, e constrange o exercício da prática democrática em todas as suas vertentes e latItudes "

Portanto, esta nossa contribuição, queremos
ressaltar, é uma contribuição de tantos que por
aqui passaram. Porque vemos no próprio parecer
aprovado, de autoria da nobre Relatora, a Constituínte Cristina Tavares, que há uma expressão
que permeia todo esse parecer, de modo, assim,
a assegurar o pluralismo ideológico e cultural
O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

o

SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não.
O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUSA
- A aprovação de uma das emendas não prejudica a outra, porque não são excludentes. A minha
é inteiramente à parte, a minha é muito genérica;
proíbe que se vote qualquer lei que venha a prejudicar a liberdade de imprensa.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de OlIveira) Alguém mais tem destaques? (Pausa.)
O SR. CONSmUINTE OLÍVIO DUTRAPresidente, peço a palavra.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Olívio Dutra.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - A
preocupação, tanto do companheiro Pompeu de
Souza como do companheiro Carlos Alberto, de
certa forma vai no mesmo rumo da que vou expressar com o meu destaque.
Fizemos uma proposta de nova redação para
o art. 13, com base em sugestões vindas de inúmeras entidades, de radialistas, jornalistas, sindicalistas, associações comunitárias, fundações. Eu
penso que lutar para que não haja monopólio

ou oligopólio na área de comunicação social tem
de ser um objetivo cristalinamente colocado no
texto constitucional,
Aminha proposta, em nome de todas as entidades, no entanto, poderia resolver de plano esta
questão, porque dIZ o seguinte:
"Os veículos de comunicação, inclusive os
meios impressos, serão explorados por fundações ou sociedades sem fins lucrativos."
O que leva o monopóho ou ao olIgopólio, é,
na verdade, o desejo de obter lucros, o mais rápido
possível, e no mais alto volume
Mas, Sr. Presidente, este seria o objetivo maior
que resolveria as questões inclusive levantadas
pelo companheiro Pompeu de Sousa e pelo companheiro Caó. Mas em razão de que é possível
também atender as aspirações contidas nessa
proposta que recebi dessas entidades, via as
emendas e as propostas dos Constituintes Pompeu de Sousa e Caó, eu retiro esta minha emenda.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A proposta a que se refere o nobre Constituinte
é a Proposta 099, a Emenda 099? Ela consta
da listagem feita ontem sobre os pedidos de destaques, que fizemos para consolidar, e que está
aqui, e que foi feito pela Secretaria. No entanto,
a Secretária não está encontrando o original deste
pedido de destaque. Isto é uma questão que temos que debater aqui como encaminhamos. Eu
sei que foi feito também o pedido de destaque
no prazo.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A secretária não está encontrando o original do
destaque Essa é uma questão que temos que
debater aqui como encaminhamos.
O pedido de destaque foi feito no prazo. Evidentemente, o Presidente fica na posição de que o
atestado foi recebido no prazo, foi listado, o material foi feito ontem. Então gostaria de ouvir a opinião do Plenário.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTINEZ - Sr. Presidente, no plenário não existe no
espírito de ninguém o desejo de deixar de votar
nenhuma matéria. Pelo contrário, o nosso espírito
é de melhorar o trabalho que está sendo feito.
Não cabe aqui a nós restringir qualquer Constitumte no seu direito de apresentar destaques a
emendas que foram anteriormente apresentadas
e que fazem parte do Prodasen; se evidentemente
houve alguma emenda que não se apresentou
no Prodasen, não se apresentou no aditivo, não
se apresentou em lugar nenhum e apareceu extemporaneamente no processo, seria até justo
uma reclamação. Mas não é o caso. As emendas
apresentadas são sobejamente conhecidas e tem
até parecer da Relatora. De modo que não há
por que de discutirmos essa matéria, porque o
interesse de todos os Constituintes aqui presentes
é melhorar os artigos, e nós estamos votando
favorável ou contrariamente àqueles interesses
que no pensamento de cada um corresponde
a sua verdade.
De modo que acho que não há por que desconfiar dessa Presidência, nem da secretária, uma
vez que desde o início dos trabalhos procedeu-se
assim.
O SR. CONSmUINTE oLÍVIo DUTRA- Sr.
Presidente, só queria lembrar ao nobre compa-

Junho de 1987

nheíro José Carlos Martinez de que ontem eu
perdi a ocasião de defender uma emenda que
consta aqui da lista do Prodasen, mas que não
estava no nome, e que conseqúentemente também não constava de pedido de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) V.Ex" não havia dado entrada no pedido de destaque, e declarou que não. É diferente, o caso. Agora, não, deu entrada, estou atestando que deu
entrada, no pedido de emenda, a secretária atesta,
o documento que foi feito ontem atesta e, no
entanto, é uma questão de encontrar, e vai ser
encontrado.
Como o Plenário vai-se pronunciar sobre o mérito, talvez...
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTINEZ - Sr. Presidente, eu só queria, para concluir,
dizer que o meu voto é favorável a que a emenda
seja discutida e votada. Só queria lembrar que
a gente tivesse todo esse cuidado de não prejudicar nenhuma emenda, seja ela do Constituinte
efetivo ou Constituinte suplente ou de qualquer
outro Constituinte nesta Casa, com tanto que sejam preenchidas as normas que temos convencionado entre nós
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu alertei apenas que não era o mesmo caso.
Agradeço a V. Ex" a colaboração.
Com a palavra o nobre Constituinte Antônio
Gaspar.
O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO GASPARPara que nós saiamos desse impasse.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não estou vendo impasse, ainda não. O plenário
nunca esteve tão concorrido; nós estamos com
100% dos titulares hoje em plenário, não há impasse no plenário. A maioria decide.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO GASPAR Acho que o Constituinte tem fé de ofício. Se a
pessoa declara que fez de fato o destaque e, se
eventualmente a Mesa não encontrou o requerimento, nós acreditamos que o Constituinte não
tem nenhuma necessidade de não relatar a verdade.
Por isso acho que podemos passar por toda
essa questão, até porque acreditamos que o
Constituinte expressa, a palavra do Constituinte
é a expressão da sua verdade.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não havendo mais nenhuma manifestação, vamos passar à votação do destaque.
Peço ao Constituinte José Elias que leia o texto
da emenda.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ ELIAS- "Compete à União: I - explorar diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização dos
serviços de telecomunicações;
li-legislar sobre telecomunicações, freqüências rádio-elétricas e serviço postal.
U1- manter o Correio Aéreo Nacional, o Serviço Postal e o Serviço de Telegrama.
§ 10 A lei disporá sobre o regime das empresas prestadoras de serviços públicos de telecomunicações e postais, estabelecendo tanfas que permitam a justa remuneração dos investimentos,
o melhoramento e a expansão dos serviços, e
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assegurem o equilíbrio econômico-financeiro do
exercício da atívrdade.'
Gostaria apenas, para complementar, Sr Presidente, dizer o seguinte: "Compete à União". Há
alguma dúvida? Porque a União é o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos passar então à votação da emenda que
acabamos de ler.
Os que votam a favor do Constituinte José Elias
dirão "SIM".
Os que votam contra dirão NÃO.
O SR. CONSTITUINTEJOACI GÓES - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Estamos no meio da votação.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Mas
é fundamental. V. Ex' não perguntou a ninguém.
Acho que as nossas responsabilidades estão
muito acima de determinadas interpretações do
nosso Regimento, e há determinados momentos
que nós não podemos deixar de fazer esta declaração.
Eu pude fazer uma observação há pouco, aqui,
a um constituinte do maior gabarito intelectual
que, como outro qualquer, pode estar sujeito a
um defeito de interpretação de uma norma dessa
importância. Eu apenas disse a S. Ex' que a proposta do nobre Constituinte José Elias quebra
o monopólio postal; ele disse não, não quebra.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Quebra
todo o monopólio
O SR. CONSTITUINTEJOACI GÓES - E, no
processo, de leitura pude ver que quebrava.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A questão de V. Ex' é relevante. Como é que
o Plenário encara o serviço postal hoje? (Pausa.)
Peço que consulte como é que está redigido
nas Constituições do passado. É que a lei é monopoIística. Cabe ao Estado, mas a lei é rnonopoIística. Não vai para nível de Constituição; a lei
é monopolística; não quebra o monopólio; o monopólio só poderá ser quebrado por lei, no nosso
entender.
Então, esse esclarecimento está colocado aí;
não está a nível de Constituição, mas permanece
essa redação, permanece como está hoje. O monopólio só poderá ser modificado pela lei, através
de pronunciamento do Congresso Nacional.
A questão é relevante; vamos votar conscientemente.
Quero pedir às pessoas que nos têm acompanhado desde o começo, prestando a colaboração,
seja na tribuna, seja lá atrás, seja dando cobertura
aos trabalhos, estamos chegando ao final, que
não tetem interferir. Essa forma de pressão é realmente ilegítima, acontece na hora em que os
Constituintes estão votando. A assessoria pode
ser feita no corredor. Mas aqui, enquanto encaminhamos a votação, só perturba os trabalhos, e
isso eu não vou permitir.
Com a palavra o Sr. Constituinte Pompeu de
Sousa.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, V.Ex' disse que na Constituição
atual o monopólio de Estado está preservado por
uma lei complementar.

O que se pretende agora é preservá-lo na própria Constituição, na Constrtuiçãofutura. Nós pretendemos que seja mantido o texto do art. 14:
"Constitui monopólio do Estado a exploração de
serviços públicos de telecomunicações, comunicações postais e telegráficas". Isso é que nós pretendemos; é dar mais status, é dar mais elevação
na categoria das leis, na hierarquia das leis, quer
dizer, o dispositivo que assegure o monopólio estatal nesse terreno.
ASR' RELATORA (Cristina Tavares) -Sr Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Tem a palavra para uma questão de ordem a
nobre Relatora.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Este
é um momento da maior importância e significação para o País.
O PMDB tem compromissos programáticos
com a manutenção do monopólio. O PMDBassumiu este compromisso perante a Nação
Acabo de consultar o Líder Máno Covas e, evidentemente, o § 1 do art. 13 quebra o monopólio.
Era o que tinha a dizer
0

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra a nobre Constituinte Rita Furtado.
A SR' CONSTITUINTE RITA FURTADO- Sr.
Presidente, esta colocação de que - e faço a
defesa aqui porque apóio a emenda do Constituinte José Elias - essa emenda quebra o monopólio, gostaria de dizer que, na verdade, ela praticamente redigida dessa forma, na Constituição,
atual; apenas se faz referência aqui a esse aspecto
das tarifas. A União até hoje tem mantido o monopólio postal com o que está aí. Na verdade, quando remetemos à União e não colocamos explicitamente o monopólio dentro do texto constitucional, é prevendo as futuras técnicas, os futuros
desenvolvimentos. Aqui, por exemplo, está também dito "serviços de telecomunicações", que
não incluem só os serviços postais modernos de
telecomunicações, também telefone, também
transmissão de dados, também telex. E, hoje, já
existem no País inúmeras empresas privadas explorando esses serviços, o que significaria, colocando como está no relatório da nobre Constituinte, o monopólio das telecomunicações, cassar
in Iimineas empresas privadas que já estão aí,
porque investiram o seu capital, como há em Pelotas, como há no Triângulo Mineiro, empresas privadas de telefone ...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Mas elas continuarão...
ASR' CONSTITUINTERITA FURTADO- Não,
senhor, porque a Constituição exige que o monopólio seja do Estado com essa redação do art.
14. Ou se cumpre a Constituição ou, então, o
que está para trás, não mais dentro da Constituição. Então, a Constituição só vale daqui para
frente?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Antes de passar a palavra aos nobres Constituintes
Koyu lIae Carlos Alberto Caó, a titulo de esclarecimento e achando a intervenção muito oportuna
do Constituinte Joaci Góes, devo dizer que este
é um aspecto muito difícil. E informo que, pes-
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soalmente, fizuma proposta de emenda ao relatório da Relatora propondo o monopólio postal, o
monopólio dos serviços postais e até ellmmando
o aspecto do Correio Aéreo Nacional. Acontece
que, na forma em que está redigido este relatório,
com aproveitamento, ele ficou realmente com o
monopólio das telecomunicações, e, isto, na realidade .. até conversei com a própria relatora antes
de ela fazer, por causa dos conteúdos semânticos
de telecomunicações, que são objetos de nosso
universo termínolóqrco de comunicações, que tomássemos esse cuidado, para não fazermos alguma coisa aqui que fosse realmente contrária a
interesses que existem hoje. Esta é a minha colocação. Então, nessa círcunstêncla, serei obrigado
a votar contra este relatório, embora seja a favor
do monopólio do serviço postal.
Com a palavra o Constituinte Koyu lha.
O SR. CONSTITUINTEKOYU IHA - O destaque do Constituinte Pompeu de Sousa acrescenta
ao artigo um novo artigo. O confronto direto está
entre a proposta do Constituinte José Elias com
a relatoria. Então, gostaria de indagar a V. Ex'
se o processo de votação será feito, inicialmente,
com a proposta da relatoria com a proposta do
Constituinte José Elias, independente de votação,
dos destaques apresentados pelos Constituintes
Pompeu de Sousa e do Olívio Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Falei de início:primeiro que a proposta da relatoria
não é colocada em votação, pois já o foi, sem
prejuízo. Então, ela está aqui para dar preferência
juntamente com o relatório original. Não ouvimos
os três pedidos de destaque e o conteúdo das
três emendas; elas são totalmente independentes;
nós vamos votar uma a uma ou temos que votar
nas três, sem prejuízo uma da outra. Neste presente caso nenhuma é excludente. De maneira
que é assim que está feito. Depois, se forem aprovadas as duas, também, a Relatora tomará o cuidado de colocar no lugar adequado, apropriado.
Então, vamos encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHASr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o Constituinte Fausto Rocha.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHASr. Presidente, peço uma informação, que é algo
inusitado aqui, mas, quem sabe, conversando, seja possível chegar-se a uma conclusão. Ouvindo
os companheiros percebo que nem a primeira
redação nem a segunda que se vota agora estão
consubstanciando, de forma perfeita e acabada
o sentimento de maioria, que me parece ser muito
coincidente, mas nem uma forma nem outra contempla exatamente aquilo que todos desejam. Estou trazendo aqui à análise dos companheiros
algo que não está previsto. O que está previsto
é que vamos votar o que está escrito e o que
se pediu destaque. Então, pergunto a V. Ex' se
este não é um assunto que poderia merecer um
tratamento especial, diversificado de tudo que se
tem feito, para que se não o remeta ao próximo
passo, que é a Comissão Temática, algo com
que nenhum de nós está concordando na verdade. Talvez uma terceira redação, que pudesse
conciliar as duas partes, já que não há dúvida
que todos desejam que seja mantido o monopólio
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do correio postal, talvez uma terceira redação,
porque nós ouvimos tantas entidades que vieram
enriquecer aqui, o nosso acervo, nós as ouvimos
durante tanto tempo, e exatamente na ora da discussão e da formalização não estamos encontrando uma forma, e há dificuldades: alguns querem votar uma parte de uma e uma parte de
outra; isso não é possível formalmente. Sei que
o que trago não está previsto no Regimento. Por
ser inusitado, pergunto: se pelo menos esta matéria não poderia ser objeto de deliberação especial
através de uma forma de conciliação de redação
que consubstanciasse o sentimento comum, mas
que não está exarado em nenhuma das propostas.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agradeço a V. Ex' intervenção. Ela realmente é
muito sábia. A situação é essa, mas quanto ao
mecanismo não poderemos realmente alterá-lo.
O Relator da Comissão Temática tem a sensibilidade própria a essas coisas e, no próximo passo,
já que há esse tipo de poder, ele saberá, naturalmente, considerar esse aspectos pois tem estado
aqui durante o tempo das discussões e da votação. De maneira que está sabendo como vai depois aquilatar isso. Temos que encaminhar essa
votação na forma como está redigida, e assim
é que será encaminhada à Comissão Temática.
Então, vamos passar à votação da emenda destacada pelo nobre Constituinte José Elias, ou será
que ela é a última?
(Procede-se à votação)
Respondem à chamada e votam Sim os Senhores Constituintes: Ângelo Magalhães, Arnold
Fioravante, Arolde de Oliveira, Fausto Rocha,
Francisco Diógenes, José Carlos Martinez, José
Elias, Mendes Ribeiro, Onofre Corrêa, Paulo Marques e Rita Furtado.
Votam Não os seguintes Constituintes: Aloísio
Vasconcelos, Antonio Gaspar, Carlos Alberto Caó,
Cristina Tavares, Fernando Cunha, Joaci Góes,
Koyu lha, Olívio Dutra, Pompeu de Souza e Roberto Vital.
Votaram Não 10 Srs. Constituintes. Votaram
Sim 11 Srs. Constituintes. Este foi o artigo 14.
Temos mais dois destaques. Vamos votar na
mesma ordem de apresentação. Peço ao nobre
Constituinte Pompeu de Sousa que leia a emenda.
O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUSA
- Bem, a emenda refere-se à inclusão de um
novo artigo que não consta de nenhum dispositivo
anterior:
"Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir qualquer ameaça, qualquer embaraço à plena liberdade jornalística em veículo de informação social:'

É a Constituição proibir leis que perturbem,
que prejudiquem, que embaracem a liberdade
de imprensa.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos colocar em votação imediatamente.
Quem apóia a inserção desta emenda aditiva
que acabamos de ler, votará Sim, e, caso contrário, votará Não.
(Procede-se à votação)
Respondem à chamada e votam Sim os Senhores Constituintes: AloísioVasconcelos, Ângelo
Magalhães, Antonio Gaspar, Arnold Fioravante,
Arolde de Oliveira, Carlos Alberto Caó, Cristina

Tavares, Fausto Rocha, Fernando Cunha, Francisco Diógenes, Joaci Góes, José Carlos Martinez,
José Elias, Koyu lha, Mendes Ribeiro, OlívioDutra,
Onofre Corrêa, Paulo Marques, Pompeu de Sousa,
Rita Furtado e Roberto Vital.
Foi aprovada a inserção. A Relatora a colocará
no local apropriado.
Vamos passar à votação. Peço ao Constituinte
Carlos Alberto Caó que faça a leitura do texto
de sua proposta.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - "A radiodifusão e demais meios de expressão e comunicação e os bens e serviços relacionados com a liberdade de expressão e comunicação não podem ser objeto de monopólio e oligopólio nem direta ou indiretamente por parte
de empresas privadas."
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Estatal poderia? Vamos votar agora.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra a V. Ex"
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr. Presidente, inadvertidamente, levando
em conta suas boas intenções e honestidade, V.
Ex"fez uma indicação perigosa em relação à matéria que acabei de ler. V. Ex" perguntou exatamente se não pode existir monopólio estatal. Então, vamos esclarecer exatamente a natureza de
questão: a radiodifusão é um serviço público concedido ao setor privado; não está reservada, a
radiodifusão, à ação do Estado. Então se trata
de legislar, isso é da tradição do Direito Constitucional brasileiro, se vamos permitir monopólio ou
oligopólio na exploração do serviço de radiodifusão, por que se essa for a orientação de permitir
monopólio ou oligopólio temos que fazer tábua
rasa de tudo que aprovamos até aqui. O monopólio ou oligopólio são incompatíveis com o pluralismo ideológico e cultural que marca e remarca
todos os votos que foram dados até aqui nesta
Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muito obrigado. Com a palavra o Constituinte
Fausto Rocha.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAConfesso a V.Ex" que não me encontro em condições de votar por falta de uma elucidação, que
é a seguinte: a lei atual concede, no máximo,
cinco canais de televisão para uma rede. Isso vai
ser interpretado como oligopólio ou não? A lei
ordinária talvez estabelecesse isso. Então, como
vai ser interpretado?
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O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES uma questão de ordem, Sr. Presidente.

Para

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra V.Ex'
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Eu
pediria a V. Ex' que prestasse um pouco mais
atenção quando eu peço questões de ordem. Porque com rrunta freqüência, e uma freqüência que
começa a me irritar. V. Ex' tem um dom todo
especial de ignorar as minhas questões de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Peço desculpas a V. Ex" Realmente, não havia
ouvido o pedido de V.Ex', porque todos os Constituintes que pedem questão de ordem são atendidos. Realmente, não ouvi, e me penitencio por
isso. Vou arrumar mais um olho para abrir o leque.
Realmente, não havia visto, e jamais cometeria
a indelicadeza com V. Ex', que é tão participativo,
sempre tão oportuno, sempre colocando questões em tão alto nível, ilustrando e enriquecendo
os debates, jamais cometeria essa indelicadeza.
Peço desculpas a V. Ex"
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Isso
até me causava estranheza, porque, em outras
ocasiões, V. Ex" tem sido excepcionalmente hábil
em olhar e virar à direita.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu enxergo, na direita, até os da esquerda.
O SR. CONSmUINTE JOACI GÓES - Mas
gostaria de esclarecer uma questão: devo dizer,
aliás que, quanto ao impedimento juridico deste
assunto, eu não teria dúvidas, mas eu não gostaria
de que essa questão pudesse mais tarde ser levantada contra o argumento que em determinado
momento vai ser aqui levantado. É o seguinte:
se em razão da ignorância do Regimento, ignorância que poderia se manifestar até pela omissão,
ou seja, o argumento não vai vir à baila para a
invocação de um determinado procedimento anti-regimental, e, se adiante, esse assunto for levantado como Impedimento regimental, V.Ex"argüiria a prática anterior, anti-regimental, como matéria jurisprudencial para que o erro fosse incorporado à prática dos trabalhos?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Confesso que não entendi.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - A
questão é confusa, mas vou tentar aclará-la É
o seguinte: eu não estou muito convencido da
conveniência de levantar uma questão de ordem
do maior relevo nesse preciso momento em que
se vai votar a emenda destacada pelo Constituinte
Carlos Alberto Caó. Mas vamos admitir aquela
questão de ontem, que envolveu o suplente. Vamos admitir que, por equívoco, o suplente, numa
situação anterior, já iniciada a votação, não tivesse
sido substituído pelo titular que chegou, numa
outra oportunidade essa questão foi discutida.
Vou levantar agora a questão de ordem, porque
vejo que fica dificil clarear este assunto, e digo
o seguinte...

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, permita-me um esclarecimento, como o autor desta emenda que considero coletiva. Apenas a datilografei. Permita-me
esclarecer ao nobre Constituinte Fausto Rocha
que é a lei complementar ou ordinária que vai
estabelecer exatamente os meios ou mecanismos, bem como a definição das situações e práticas oligopolistas ou monopolistas.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Mas estamos no meio do encaminhamento da
votação.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos à votação.

O SR. CONSmUINTE JOACI GÓES - Mas
é muito importante isso que vou dizer a V. Ex"
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De ontem para cá, eu tenho sido estimulado a
ter muito cuidado em matéria de interpretação
de Regimento. É o seguinte: é uma prática que
vem da Antiguidade e que está incorporada aos
Parlamentos modernos do mundo civilizado, incorporada inclusive ao Parlamento brasileiro, que
vigorou no Parlamento, à época do Império, e
em todo o período republicano e que está incorporada neste Regimento. A matéria que nós vamos votar é uma matéria em relação à qual alguns
dos Constituintes que integram esta Subcomissão
têm interesse pessoal. Passo a ler o art 170, §
40., do Regimento da Câmara dos Deputados:
"Art. 170. A votação completa o turno
regimental da discussão.
§ 4° Tratando-se de causa própria ou de
assunto em que tenha interesse individual,
deverá o Deputado dar-se por impedido, fazendo comunicação nesse sentido à Mesa.
Para efeito do quorum, seu voto será considerado em branco."
Portanto, acho pertinente, tendo em vista a natureza da questão proposta pelo Constituinte Carlos Alberto Caó, o levantamento desta questão
de ordem, para que os nobres Constituintes que
mtegram esta Subcomissão, acolhendo esse
substitutivo que está incorporado ao Regimento
da Casa, e que vem de tempos imemoriais, desde
que as civilizações modernas tiveram suas bases
na Grécia e em Roma, e, mais ainda, porque sei
que eles estão imbuídos da convicção daquele
pensamento que aqui já expressei, de que integridade é obediência daquilo que não exigido, para
que o Congresso Nacional não seja alvo do escárnio da Nação, eu peço a V. Ex" que, invocando
este dispositivo, lembrando este dispositivo aos
nobres Constituintes que se encontram regimentalmente impedidos, para que eles declarem o
seu voto de auto-suspeição para que nós possamos então proceder a votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O Presidente vai encaminhar a questão de ordem
do Constituinte Joaci Góes.
A questão de ordem de V. Ex", se eu a entendo,
é que nós teríamos então no plenário que determinar que grau de interesse poderia haver. Então
teríamos que definir algumas coisas aqui, discutirmos a matéria que há pouco foi tratada pelo
Constituinte Fausto Rocha, e foi esclarecido a S.
Ex" de que a interpretação do que é monopólio,
do que é oligopólio seria levada para a legislação
ordináría. V. Ex", na questão de ordem, propõe
que nós façamos aqui esta interpretação, para
que, eventualmente ...
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Eu
acho que o Regimento é claro no particular E
a matéria que nós passaremos a votar, e que
foi proposta pelo Constituinte Carlos Alberto Caó,
é matéria em relação à qual alguns dos Constituintes que integram esta Subcomissão estão impedidos de votar, em vista do seu ostensivo interesse pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) E essa interpretação de interesse pessoal seria
feita por V. Ex" como? Precisamos aquilatar isso.
ASR"RELATORA (CristinaTavares) -Aqueles
que são proprietários de rádio e televisão, por

favor, declinem que são propnetários e estão votando em causa própria.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não, não existe IStO.
A SR" RELATORA (Cnstma Tavares) existe não?

Não

O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Agora, nobre Constituinte, eu gostaria de interpretar a questão de ordem
A SR" RELATORA (Cnstína Tavares) - Seria
interessante que os ConstItumtes declinassem se
são propnetános de que canais, de quantos canais, de quantas rádios, porque acabamos de perder o monopólio com um voto que veio ontem
aqui, e confessadamente, sob constrangimento,
e confessadamente veio votar aqui, e chegou à
tarde, foi objeto de constatação aqui, veio, constrangido, coagido pelo MinistérIO das Comunicações.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu vou dar a questão de ordem à nobre Constituinte Rita Furtado. Eu realmente não entendi a
questão de ordem.
O SR CONSTITUINTE JOACI GÓES - Eu
vou ler de novo Eu vou ler toda a questão de
ordem.
DIZ o art. 83 do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte:
"Aresolução de casos omissos neste Regimento, a Presidência poderá valer-se, subsidiariamente, do estabelecido nos Regimentos da Câmara dos Deputados ou do Senado
FederaL"
Isto, aliás, é uma prática tão antiga que nem
precisava ler.
E diz o art. 170, § 4°, do Regimento Intemo
da Câmara dos Deputados:
"Art.170

.

§ 4° -Tratando-se de causa própria ou

de assunto em que tenha interesse individual,
deverá o Deputado dar-se por impedido, fazendo comunicação nesse sentido à Mesa.
Para efeito do quorum, seu voto será considerado em branco."
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Levantada a questão, vou encaminhá-la ao Plenário.Tenho duas questões de ordem para encaminhar, mas antes gostaria de fazer alguns comentários, se V. Ex" me permite. Quero pedir que
os Constituintes se mantenham em silêncio.
Eu gostaria de saber, nesse caso, se esta Subcomissão da área da Comunicação, composta
de jornalistas, proprietários de órgão de imprensa,
que são parlamentares aqui, eles estariam, talvez,
Impedidos de votar. É isto que V. Ex' quer dizer?
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Gostaria de, sobre esta questão de ordem, levantar
uma outra.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nós temos aqui trabalhadores por exemplos que
são representantes de centrais de trabalhadores:
eles estariam impedidos de trabalhar?
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Nós
queremos V. Ex" mais como magistrado e menos
como advogado.
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O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Ainda estou tratando da questão de ordem de
V. Ex' Eu só quero entender, para depois levar
ao Plenário Os proprietários de terra etc. não devertam participar dão Subcomissão que trata da
Reforma Agrária?
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Não!
V. Ex' tem que esperar que eu fale. V. Ex' não
pode ficar me atropelando a toda hora.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não, mas eu esperei. Eu quero colocar todas as
minhas questões. Eu quero entender a questão
de ordem de V. Ex" para encaminhá-Ia ao Plenário.
A questão de ordem de V. Ex" quer dizer respeito
a este tipo de interesse, de propriedade, de correlação, de vinculação? Então quero perguntar: para
eu entender, se V. Ex" estivesse na Subcomissão,
digamos, de Reforma Agrária, seria o caso de
lá também propor que os proprietários de terra
não partrcipassem daquela Subcomissão?
Acabei de fazer a minha questão e quero a
resposta.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - V. Ex"
quer que eu responda sim ou não?
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não, que explique, também.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Ah
bom! Porque se V. Ex" quisesse que eu respondesse sim ou não, eu poderia figurar aquela situação do Sr. ter perguntado: "Você ainda bate na
sua mulher? Sim ou não?
Sr. Presidente, é o seguinte: o Regimento é muito claro. Esta comparação que V. Ex" pretende
estabelecer entre proprietários de terra, e que, por
esta razão, a prevalecer a minha questão de ordem, estaria impedido de discutir a Reforma Agrária, por exemplo, ela é improcedente e decorre
muito do espírito aguerrido do advogado que dorme mqueito no coração do magistrado, papel que
V. Ex" deveria ter. E, na realidade, não tem nenhuma possibilidade de equiparação, porque no caso
que nós estamos discutindo existe uma concessão do Estado. Essa é a grande diferença. Nós
não poderíamos equalizar estes assuntos. Portanto, eu peço a V. Ex", que deve ter entendido desde
o primeiro instante,...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não, eu pedi um esclarecimento...
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - ...que,
como magistrado, encaminhe esta questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Quero saber se todos os Constituintes entenderam a questão.
Concedo a palavra a nobre Constituinte Rita
Furtado.
A SR' CONSTITUINTE RITA FURTADO - Sr.
Presidente, na verdade V. Ex" já encaminhou o
raciocínio que seria objeto da minha pergunta,
de que então os Constituintes aqui presentes, segundo o nobre colega que levantou a questão
de ordem, alguns estariam vinculados a interesses
da matéria a ser votada e que deveriam ser identificados esses interesses e esses Deputados Constituintes estariam impedidos de votar.
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Estranha-me que o nobre Constituinte Olívio
Dutra, oportunamente e de forma muito clara,
colocou aqui, num outro impasse de votação, que
era lícito e legítimo que aqui nesta Subcomissão
estivessem representados os interesses, uma vez
que, me parece até que a própria ongem da nossa
representatividade aqui, remete a isto. Nós somos
representantes de segmentos da população. E
o nobre Deputado confessou, e disse, e expôs,
com a clareza e a honestidade e smceridade que
lhe é própria. "Eu, aqui, represento o Partido dos
Trabalhadores, represento o sindicato, represento
o meu segmento". E não houve em nenhum momento, nenhum obstáculo para que outros deputados que representassem outros segmentos votassem, porque me parece que está na origem
de tudo isto representar segmentos aqui no Congresso, representar segmentos da sociedade aqui.
Então eu me pergunto, como V. Ex" perguntou,
se não deveria então de início quando nos propusemos a participar de determinadas Subcomissões o Regimento da Constituinte estabelecesse,
a priori, que representantes de sindicatos não
participariam da Subcomissão de Trabalho e de
Legislação; que representantes e proprietários de
terras estanarn proibidos de participar da Comissão de Reforma AgrárIa; que representantes de
grandes empresas, ou proprietários de grandes
empresas estariam proibidos de participar da Comissão da Ordem Econômica. E, talvez, mais,
Sr. Presidente, que representantes dos trabalhadores estivessem proibidos de ser candidatos a
deputados federais. Isto nos remete a muito longe.
Que representantes de empresas estivessem proibidos de ser deputados. Se não houve esta proibição, a própria organização da Assembléia e o
seu Regimento Interno já deveriam então ter proibido de início quando se formaram as Comissões.
Agora, na Subcomissão, levantar uma questão
inquisidora, da Idade Média, teremos então que
fazer uma fogueira e queimar aqueles que representam o interesse que não agradam a determinados deputados, e salvar aqueles que representam interesses que agradam a alguns. Quem vai
fazer este julgamento para saber quais serão jogados na fogueira da Inquisição?
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES Presidente, peço a palavra.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Devo dizer que V. Ex" está atropelando e impedindo que outros companheiros se manifestem
sobre a matéria.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - V. Ex"
está inteiramente equivocado. Eu quero dizer a
V. Ex' que a Constituinte Rita Furtado fez uma
questão de ordem em relação à qual V. Ex' se
comportou com a prodigalidade que nós aguardávamos com que V. Ex' o fizesse, e que diz respeito a minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não. Nós estamos tratando da questão de
ordem de V. Ex', e justamente agora eu quero
me pronunciar sobre ela. Ainda temos mais dois
pedidos. Peço a V. Ex' que tenha mais um pouco
de paciência. Este Plenário tem paciência para
ouvir todos.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Eu
gostaria apenas de rapidamente dizer que dentre
inúmeros atributos que qualificam a Constituinte

Rita Furtado ao nosso apreço, certamente não
se inclui o de ser ela uma excelente sofista.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A Mesa já tem formulada a posição sobre a questão de ordem do Constituinte Joaci Góes. Eu vou
realmente rejeitar, e explico porquê, mas cabe
recurso ao Plenário.
O artigo da Câmara dos Deputados que foi...
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES uma questão de ordem.

Para

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu estou com a palavra, nobre Constituinte. Depois que eu concluir o meu raciocínio, eu responderei a V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES V. Ex" vai rejeitá-la posteriormente.

Mas

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vou rejeitá-Ia posteriormente, mas vou explicar
porquê Esse artigo do Regimento Interno da Câmara dos deputados, que foi invocado, está colocado, no nosso entender, para o caso em que
o próprio Parlamentar esteja envolvido e não possa votar. Por exemplo, é o caso de um processo
de cassação ou de um julgamento em que ele
não votaria.
Entendo o espírito desse artigo dentro do nosso
mecanismo legislativo, e não dentro do espírito
que V. Ex' colocou, ou seja, dos interesses que,
como disse o nobre Constituinte OlívioDutra, são
legítimos, e que as pressões são legítimas, etc
Por essas razões, após ouvir todos os apartes,
vou rejeitar, a sua questão de ordem, cabendo
recurso ao Plenário por parte de V. Ex"
Com a palavra o Sr Constrtuinte Pompeu de
Souza.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, permita-me discordar de V. Ex"
e da nobre Constituinte Rita Furtado.
Na verdade, dispositivo do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, por disposição expressa do Regimento Interno da Constituinte, está
sendo invocado. Mas não se trata de discutir assuntos exclusivamente da área que V. Ex" estabeleceu. quando esteja em jogo, por exemplo, um
processo contra deputado. Não tenho o dispositivo aqui à mão, mas, como diz, com boa dose
de argumentação, mas improcedente, a nobre
Constituinte RitaFurtado, não se trata de abranger
as pessoas com representação de segmentos da
sociedade. Trata-se, sim, da propriedade individuaI, dos proprietários individuais, cujos interesses estão contidos no artigo que está sendo discutido. São propriedades individuais que estão sendo defendidas pelo próprio individuo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o Constituinte Fausto Rocha.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA Sr. Presidente, é uma questão de ordem, também.
Dentro da questão de ordem que está sendo
discutida, quero dizer que a emenda destacada
para votação do nobre Constituinte Carlos Alberto
Caó contempla a possibilidade de entidades profissionais, comunitárias e político-partidárias receberem também concessões.
Se assim é, cada um de nós se sentirá, também,
impedido, sob suspeição. Há aqui advogados, en-
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genheiros, sindicalistas, representantes de movimentos político-partidários, até por obngação,
porque, se não fossemos membros de partido,
não poderíamos estar aqui. Como essas entidades
podem ser contempladas dentro dessa específica
matéria que está em votação, todos estaríamos
sob suspeição.
Por essa razão, creio que ninguém está sob
suspeição e todos podem votar. Se fosse diferente, teríamos um outro resultado previsívelpara
a votação da matéria. É o que está no fulcro da
questão levantada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o Constituinte Carlos Alberto Caó.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr. Presidente, infelizmente o nobre Constituinte Fausto Rocha incorreu em equívoco.
A matéria a que S. Ex' se referiu não está em
votação.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAMas faz parte do projeto.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Se me permite o nobre Constituinte, vou
esclarecer.
Ao mformar ao Plenário sobre os destaques
que estamos fazendo, comunicamos, com muita
clareza, que havíamos desistido de uma parte desses destaques, porque considerávamos já terem
sido contemplados no parecer da nobre Constituinte Cristina Tavares, aprovado por este Plenário.
Portanto, a matéria que está em votação é exatamente a que passo a ler, com a permissão da
Presidência desta Subcomissão. Deliberadamente ou não, está-se gerando aqui uma confusão,
Sr. Presidente.
-

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
(Intervenção fora do microfone. InaudíveI.)

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) _
Quero agora levantar uma questão de ordem técnica.
V. Ex', Constituinte Caó, pediu requerimento
de destaque para uma emenda, que estaria completa para inserção num artigo. E agora V. Ex"
está propondo partir essa volta à proposição, o
que dá uma questão técnica de unidade que temos que fazer.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Não, Sr. Presidente, V. Ex" está equivocado. Vamos esclarecer.
Quando apresentamos a nossa emenda simultaneamente aditiva, modificativa e supressiva, foi
ao anteprojeto original.
Ontem mesmo a nobre Relatora Cristina Tavares apresentou um parecer, em que contemplou
parte da nossa emenda. Ficamos satisfeitos e
apresentamos apenas a parte aditiva da emenda.
O equívoco do Constituinte Fausto Rocha está
em que S. Ex" considera a emenda em todos
os seus aspectos, quando alguns deles já estão
inseridos e consagrados no parecer.
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Para não gerar confusão, gostaria de voltar a
ler que vai ser submetrdo à votação da Subcomissão:

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROSr. Presidente, antecipadamente, apóio a emenda
do Constítumts Carlos Alberto Caó.

"A radiodifusão e demais meios de expressão e comunicação e os bens de serviço relacionados com a liberdade de expressão e
comunicação não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio, nem direta ou indiretamente, por parte de empresas privadas. Essa
é a forma de se assegurar o pluralismo ideológico e cultural que foi consagrado de ponta
a ponta nas votações aqui realizadas."

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Há uma questão de ordem sobre a qual o Plenário
deve pronunciar-se.
Votarei também com o Constituinte Caó, se
vale isso. Foi levantada uma questão que será
submetida ao Plenário. Como Presidente da Mesa,
quero saber, antecipadamente, como vamos aferir isso: vamos exigir alguma certrdão em cartório?
Não sei como vamos definir esses interesses de
propriedade. Esta é a minha questão de ordem.
Preciso fazer justiça. Se vamos votar e submeter
ao Plenário, devemos fazê-lo sobre alguma coisa
concreta.
Há um pedido de palavra por parte do nobre
Líder do PMDB. Gostaria, com muito privilégio
para a Mesa e para o Plenário, de ouvi-lo neste
momento.

Inclusive, é a forma de consagrar a consistência
do destaque da Constituinte Rita Furtado, que
foi aprovado anteriormente por esta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O Presidente rejeita a questão de ordem colocada
pelo Constituinte Joaci Góes e passa à votação
do texto.
Com a palavra o Constituinte OlíVIO Dutra.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA - Sr.
Presidente, há uma argumentação que fiz anteriormente e que reforço agora. E vou, nobre Constituinte Rita Furtado, nela me sustentar para defender algo diferente.
Entendo que estamos defendendo neste momento a essência da representação. Ora, numa
sociedade democrática, a essência dessa representação naturalmente deve ser o pluralismo. Numa sociedade em que sabemos que há interesses
não só divergentes, mas antagônicos, esses interesses devem estar expressos nos Legislativos,
principalmente.
Como o acesso aos meios de comunicação
não tem sido democrático, pois não tem estado
ao alcance da grande maioria do povo, os segmentos da sociedade brasileira, de trabalhadores,
pequenos produtores, microempresários, trabalhadores autônomos, estes não têm tido peso na
representação nas ínstãncias deliberativas deste
Pais.
O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, combinado com o art. 83 do Regimento deste Congresso, tenta - e isto é correto - conciliar
isso, para que maiorias eventuais, numa votação
que toca no interesse imediato de proprietários,
não possam definir o rumo de uma Constituição
que não vai servir só para elas. Não devemos
confundir o sindicalista com o dono do sindicato.
A grande maioria de nós, Constituintes, se tem
uma profissão, é sindicalista, e a sua representação não Significa a propriedade da sua entidade.
Não é, portanto, ã mesma coisa. A questão
concreta é a que o nobre Constituinte Pompeu
de Souza colocou aqui: estamos discutindo mteresses de quem detém concessões de rádio e
televisão, de proprietários de rádio e televisão, e
que, nesta matéria, estarão legislando interesses
próprios.
A combinação do Regimento Interno da Câmara com o art. 83 deste Regimento Interno tenta
colocar em bons termos a representação aqui
dentro, para que ela não tenda para interesses
particulares e individuais na hora de definir matérias de interesse da coletividade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Mendes Ribeiro.

O SR CONSTITUINTE JOACI GÓES - Sr.
Presidente, tenho a resposta às mquietações de
V. Ex"
O SR. CONSTITUINTE MÁRIO COVAS- Falo
muito menos em meu nome pessoal do que no
de todas as Lideranças. Afinal, todas elas prestaram o mesmo compromisso nesta Constituinte
Cada um de nós indicou, a cada uma das Comissões, aqueles que nos pareceram os membros
mais significativos da Bancada para aquela tarefa
especifica.
Talvez eu esteja fora de moda, mas o conceito
que o Constituinte acaba de levantar, ou seja, o
de alguém estar impedido de votar, nos melhores
Parlamentos, não é uma tarefa de inquisição. Não
é feita nem pela Mesa, nem pela Liderança. É
uma tarefa de foro íntimo do Parlamentar. (Palrnas.)

É uma tarefa do Parlamentar que tem um interesse específico e a sensibilidade necessária, porque isso não deprecia ninguém; pelo contrário,
não há crime algum em que alguém seja proprietário de uma empresa de rádio ou de televisão.
A lei assegura isso. É um caso completamente
diferente do que o sindicalista e Constituinte OlíVIO
Dutra diz, ou daquilo que a S. Ex' se atribui.
Se S. Ex" fosse o único sindicalista e o único
trabalhador do Brasil, muito provavelmente não
poderia fazer parte da Comissão do interesse dos
trabalhadores, porque estaria rigorosamente defendendo o seu interesse particular.
Não, S. Ex" está defendendo uma categoria,
e mais: no caso de S. Ex", uma classe social.
Quando se tem um interesse específico, sobretudo num Parlamento, onde se supõe que todos
sejam pares, isto é, todos estejam no mesmo nível
- refiro-me sobretudo ao nível ético e moral o pressuposto é de que a indicação de impedimento nasça do próprio Parlamentar, se ele assim
o Julgar.
Não faço isso a ninguém, com exceção de um
único Parlamentar: o Líder do PMDB que se chama Mário Covas. Quando estiver impedido, ninguém vai ter que me chamar a atenção. Eu mesmo acusarei isso. Esta é a conduta que se exige
do Parlamentar. (palmas.)
Queria dizer apenas isso ao Constituinte Mendes Ribeiro, que, entre outros dez Constituintes
do PMDB, foi por mim indicado: tenho a convic-
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ção e a certeza de que, neste mstante, um pouco
usurpando das mmhas prerrogativas, falo também pelos demais Líderes. Todos eles fizeram
as suas mdícaçôes baseados no mesmo ponto
de vista. Já houve época em que foi diferente,
mas espero não voltarmos a ela.
Nenhum de nós é alcaguete, nenhum de nós
aqui aponta, nenhum de nós aqui pede cassação.
Mas se não somos capazes de extrair do mandato
que recebemos e da outorga que nos deram a
dimensão da dignidade, para nos considerarmos
apropriados para uma determinada tarefa, então
não somos dignos da tarefa que recebemos. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Muito obrigado, nobre Constituinte Mário Covas,
que nos traz a interpretação, como Líder que é,
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
Tenho um pedido de recurso ao Plenário da
questão de ordem oferecida pelo nobre Constituinte Joaci Góes Vou submetê-lo ao Plenário
A SR" CONSTITUINTE RITAFURTADO Presidente, uma questão de ordem.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra a Constítumte Rita Furtado.
A SR" CONSTITUINTE RITA FURTADO - Sr.
Presidente, queria abordar apenas um aspecto
técnico, que - permita-me o caro Constituinte
Caó - não é nenhum posicionamento nem contra nem a favor à emenda que S. Ex" apresenta:
é apenas para que, a posterlori, não haja nenhum problema relativo ao que está ocorrendo.
Na publicação do Prodasen, a emenda do
Constrtuínte está inteira, com todos os dispositivos S. EX" diz que foi parcialmente entendido.
Esses dois parágrafos não foram transcritos, mas
aproveitados nos seus conceitos Portanto, a
emenda está inteiramente apresentada e registrada
Pergunto se votaríamos apenas uma separação
ou um item. Como isso ficou estabelecido?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu também fIZ essa pergunta, mas fui rechaçado
rapidamente. Imaginei que fosse um díspositívo
completo. Temos que votar drsposltívos completos, principalmente fora de hora. Apresentar uma
subemenda agora não seria o caso,
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, pela ordem.
O >;R. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pois não
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Se me permite a nobre Constituinte, há
uma regra trivial em Direito: quem pode mais
pode menos. Se posso desistir totalmente de um
destaque, posso igualmente desistir de parte do
destaque.
Se formos acompanhar, pari passu, o parecer
da nobre Relatora, vamos venficar que, com relação às emendas, S. Ex' assumiu diferentes posições: acato integralmente, acato parcialmente,
acato no mérito.
Se a Relatora, não só no caso da emenda apresentada por mim, mas de qualquer outro Constituinte aqui presente, acatou o mérito ou acatou
parcialmente, naquilo em que não fomos contemplados, temos o direito de insistir. Aliás, essa foi
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a orientação repetida, repisada e reiterada através
de diversos pronunciamentos não só da Mesa
desta Subcormssâo, como de cada Parlamentar
isoladamente.
Fomos informados de que votaríamos em bloco tanto o anteprojeto como o parecer da Relatora, sem prejuízo de apresentação das nossas
-emendas.
Essa me parece ser, então, uma questão meridianamente clara.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O parágrafo está inteiramente contido, redíqido
Ele é um drsposítívo.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Ele é uma unidade.

Então, está entendido que quem se sentir, no
foro Intimo, impedido, não participe. Está entendido? Agradeço ao nobre Constituinte Joaci Góes
a participação.
Passemos à votação da emenda do nobre
Constituinte Carlos Alberto Caó.
O SR CONSTITUINTE JOACI GÓES - Peço
a V. Ex' que sejam tomados votos em separado,
porque, embora seja esse o procedimento e seja
esta uma recomendação ética, já que há um dispositivo regimental, qualquer Constituinte, a qualquer momento, terá condições de invocá-lo para
provar que ele deixando de arguir, como serra
do seu dever o seu impedimento, o seu voto pode
ser anulado.

O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Está entendido. Vai ser votado. Antes, temos que
encaminhar a votação da questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A votação é nominal e registrada na folha.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Quero
deixar claro que a minha questão de ordem foi
no seguinte sentido: como ninguém aqui é especialista em Assembléia Nacional Constituinte não vivemos tanto - temos o dever de colaborar
com os trabalhos da Mesa tantas quantas forem
as vezes em que surgirem oportunidades, evidenciados determinados dispositivos, cujo descumprimento poderia enodosar os trabalhos desta Casa.

Respondem à chamada e votam sim, os Senhores Constituintes: AlOíSIO Vasconcelos, Angelo Magalhães, Antonio Gaspar, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira, Carlos Alberto Caó, Fausto Rocha,
Fernando Cunha, Francisco Diógenes, Joaci
Góes, José Elias, Koyu lha, Mendes Ribeiro, Olívio
Dutra, Onofre Corrêa, Paulo Marques, Pompeu
de Souza, Roberto Vital e Cristina Tavares.
Votam não os seguintes Constituintes, José
Carlos MartInez e Rita Furtado.

Nesse sentido, invoquei aquele dispositivo, para
solicitar a V. Ex' que, lembrando, abrisse tempo
para que as pessoas proprietárias de meios de
comunicação - neste caso, no nosso entendimento, obviamente impedidas - tivessem a
oportunidade de, espontaneamente, fazê-lo. Esta
foi a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos à votação, se V. Ex' me permite.
Eu vou colocar a questão de ordem em votação. Quem votar favorável à questão de ord~m
proposta pelo nobre Constituinte Joaci Góes, diga
"sim"; quem for contrário, diga não.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Eu vou considerar esta votação prejudicada e vou
voltar a repeti-Ia. O Presidente vai considerar prejudicada, mas, como isso é manifestação simbólica, não há problema.
A SRA. RELATORA(Cristina Tavares) - Presidente, V. Ex' perdeu e vai renovar a votação?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não, eu não perdi. Estou vendo vários votos repetidos. Eu perdi? Eu votei "sim".
A SRA. RELATORA(Cristina Tavares) - Votou
"não".
O SR. PRESIDENTE (Nolde de Ohveíra) Eu votei "sim". A votação é simbólica. Peço que
prestem atenção, para que façam a votação de
acordo.
Quem vota a favor do Constituinte Joaci Góes,
vota "sim"; quem vota contra vota "não".
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Votaram "sim" 18 Srs. Constituintes; votaram
"não" 02 Srs. Constituintes.
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O SR. CONSmUINTE JOACI GÓES - Não,
eu gostaria de lhe pedir que fosse esclarecido
ao Plenárto, eu não estou duvidando da palavra
de V. Ex", mas eu é que não estou entendendo.
A SRA RELATORA(Cnstína Tavares) -O relatório já estava sendo impresso no Prodasen quando nos chegou a emenda do Constituinte Hélio
Costa. Ontem, ao ler este relatório, no art. 15,
ao invés de ler esta redação que está aqui, neste
relatóno, eu li esta emenda.
O SR CONSTITUINTE JOACI GÓES foi aproveitada na íntegra?
A SRA. RELATORA(Cristina Tavares) -

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vou proclamar o resultado. Votaram "sim" 19 Srs.
Constituintes; 2 Srs. Constituintes se abstiveram.
Peço à nobre Relatora que leia o art. 15.
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Eu
queria chamar a atenção dos Srs, Constituintes
que nesse parecer que foi impresso pelo Prodasen, o n° 15 tem uma redação, mas eu aprovei
uma outra redação para a questão da propriedade
das empresas jornalisticas, e que passarei a ler.
Ela é de autoria do Constituinte Hélio Costa:
"A propriedade das empresas jornalísticas
e de radio difusão é privativa de brasileiros
natos, ou naturalizados há mais de dez anos,
e somente a estes caberá a responsabilidade
principal pela sua administração e orientação
intelectual.
Parágrafo único. Não será admitida a
participação acionána de pessoas jurídicas
no capital social de empresas jornalísticas
ou de radiodifusão, a não ser no caso de
Partiàos Políticos e de sociedade de capital
exclusivamente nacional, a qual não poderá
exceder 30% ..."

Foi.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES consta de que relatório? Foi o relatório oral?
A SRA RELATORA (Cristina Tavares) o relatório oral que foi feito com relação...

(Procede-se à votação.)

Ela

E
Foi

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nós vamos consultar os registros que nós temos
de ontem para saber a que hora foi lida essa
emenda.
Concedo a palavra à nobre Constituinte Rita
Furtado, para uma questão de ordem.

A SRA CONSmUlNTE RITA FURTADO-Anterior ao aspecto que V. Ex" levantou de que horas
foi lida a emenda, eu só gostaria novamente de
voltar àquele ponto que eu já coloquei no início
desta votação. O relatório substitutivo coloca no
art 15 esta matéria, a propriedade e a administração. No art. 15 do relatório original, nós temos
outra matéria que diz respeito, me parece, à criação do Conselho.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Esse é o art. 16.
A SRA. CONSTITUINTE RITAFURTADO - E
qual é o 15 do original, nobre Colega, por favor?
O art 15 do original diz resperto, primeiro, a quê?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) As emendas colocadas ao art. 15 vão valer no
16, a seguir.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Sr. Presidente, uma questão de ordem.
, A questão de ordem é apenas para esclarecer.
E que o meu QI é bem abaixo dos demais e,
por isso, eu me sinto levado a esmiuçar a questão.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Pode levantar a questão de ordem que nós esclarecemos.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO-

O SR CONSTITUINTE JOACI GÓES não é o relatório, Sr. Presidente.

Esse

A SRA RELATORA (Cristina Tavares) - Não,
este não é o relatório. Este foi o relatório oral
que foi feito, e que corresponde à emenda do
Constituinte Hélio Costa. É que saiu errado.
O SR. CONSTITUINTE JOAO GÓES - Não,
não, eu gostaria de verificar isso. Está errado, agora fica difícil Nós lemos esse relatório, totalmente,
ontem e nós votamos as emendas...
A SRA RELATORA (Cristina Tavares) - Não
Senhor. Nós lemos em vez no número 15, eu
li esta emenda do Constituinte Hélio Costa.

"Art. 15° A propriedade, a administração
e a orientação intelectual das empresas e
entidades de comunicação são privativas de
brasileiros natos ou naturalizados, há mais
de dez anos e sociedades cujo capital esteja
representado por ações ou cotas nornínatívas, cujo controle do capital pertença a brasileiros natos ou naturalizados há mais de
dez anos e que tenham sede e centros de
decisões no País.
Parágrafo único. Pessoas jurídicas, excetuados os partidos políticos nacionais, não
poderão ser acionistas ou cotistas dessas
empresas e entidades."
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Esse art. 15, eu tenho na mão como constante
do parecer, que seria o parecer final, elaborado
pela Relatora Cristina Tavares. Já ficou assente
aqui qUE' nós não vamos votar agora o art. 15
do projeto original, que diz respeito ao conselho.
Então, o que está em jogo é este art. 15, ou a
relação dada pelo Constituinte Hélio Costa, que
a Constituinte Cristina Tavares aceita.
A SR' RELATORA (Cnstina Tavares) eu vou esclarecer a V. Ex'.

Não,

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Um momentinho, Deputada.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Eu tenho muito prazer em ouvir a voz de V. Ex', mas
eu queria esclarecer É que ontem, ao ler o relatório, ao invés de ler este artigo, eu li a emenda
do Constituinte Hélio Costa. E evidenciei ao Plenário, ontem, que este artigo que estava aqui no
parecer, ao Invés desta redação, foi acatada a
redação do Constituinte Hélio Costa por considerar que esta redação: primeiro, não oferecia
perigo à quebra de monopólio.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Nobre colega, não há nada a opor ao artigo de
V. Ex' Eu quero apenas facilitar como podem
criar problemas Nada de votar a emenda do
Constituinte Hélio Costa em cima disso e pronto.
ASR' RELATORA(Cristina Tavares) - Eu acho
que é razoável, mas só que não houve...
O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIROEu já disse a V. Ex' que vou apoiar,
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Mas
não é isso. É que ontem, foi lida esta emenda.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROMas ninguém tem esse texto, não chegou às mãos
de ninguém.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nós vamos tirar cópia agora e vamos distribuir
ao Plenário, porque não saiu no avulso. E estamos
verificando já na gravação da reumão como é
que foi apresentado, realmente, isso aí. Se fOI
apresentado de uma forma diferente, passa a valer
o relatóno original da Relatora, que é a mesma
coisa.
(Intervenções fora do microfone. Inaudível.)
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) - Para
esclarecer: O parecer da relatora foi o acatamento
da emenda apresentada pelo Constituinte Hélio
Costa. E este parecer foi acatado exatamente no
dia 11 ou quando já tinha sido rodado no Prodasen esse relatório. Explico o porquê do acatamento. Acatei essa proposta do Constituinte Hélio
Costa, depois de fazer consultas a assessores do
meu Partido, o PMDB. Eu tenho por hábito respeitar e votar no programa do PMDB. Pois bem.
E disseram-me, fui informada de que não quebrava, como pensávamos anteriormente, a tradição
brasileira, porque apenas permitia que se abrisse
o capital de empresas, o que seria um capital
mais moderno do que o capitalismo de família,
que é o capitalismo mais atrasado, em virtude
do que acatei a sugestão do Constituinte Hélio
Costa.
A SR"CONSTITUINTE RITA FURTADO- Que
não é a que consta aqui. É essa que está sendo
distribuída.
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O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Mas foi lida ontem.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO É óbvio.

A SR' RELATORA(Cristina Tavares) que vai ficar registrada.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Queria saber quem apresentou destaque.

É essa

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveíra) Então, vamos passar à votação do artigo seguinte.
Vamos passar para o artigo 16. Peço à nobre
Constítumte Cristina Tavares que proceda à leitura
do art. n° 16.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Eu apresentei.

A SR" RELATORA(Cristina Tavares) - Eu, antes de ler, queria lembrar aos Constituintes as
nossas responsabilidades, do meu Partido, que
a criação do Conselho Nacional de Comunicação
é uma proposta aprovada pelo Congresso do
PMDB.
"Art. 16 Fica instituido o Conselho Nacional de Comunicação, com a atribuição
de propor ao Congresso Nacional políticas
nacionais de comunicação nas áreas de radiodifusão e outros meios eletrônicos, supervisionar e fiscalizar sua execução, atendidos
os seguintes pnncípíos: 1° promoção da cultura nacional, em suas dístmtas manifestações, assegurada a regionalização da produção cultural nos meios de comunicação e
na publicidade; 2° garantia à pluralidade e
descentrahzação, vedado a concentração da
propriedade dos meios de comunicação; 3'
prioridade a entidades educativas, culturais
e outras sem fins lucrativos, na concessão
de canais e exploração de serviços,"

O SR CONSmUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr. Presidente, nobres companheiros,
meu destaque diz o seguinte:

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, aqueles que tinham destaques às emendas
apresentadas ao art. 15 do anteprojeto é hora
de apresentar agora, que vamos entrar nessa matéria.
Com a palavra, pela ordem, o Constituinte Mendes Ribeiro. Peço que seja breve, por favor.
O SR CONSTITUINTE MENDES RIBEIROO art. 16 não pode ser apreciado Isoladamente
do art. 17, porque o art. 16 institui o Conselho
Nacional de Comunicação, nos três incisos já ditos pela Relatora: promoção da cultura, garantia
da pluralidade e prioridade a entidades educativas
E o art. 17 dá a competência ao Conselho, que
é outorgar e renovar autorização, supervisionar
líciteções públicas, estabelecer critérios etc.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Mas não vejo por que não apreciá-los. Na medida
em que formos votando, vai ficando o que é o
real.
A SR"RELATORA(Cristina Tavares) - Naturalmente, fica prejudicado o art 17, se cair o art
17 ..
O SR. CONSmUINTE MENDES RIBEIROMas é evidente. Estamos acompanhando isso.
A SR" RELATORA (Cristina Tavares) manter o 16 e cair 017.

Pode

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROA Constituinte Cristina Tavares chegou exatamente onde eu queria chegar, ou seja, se o art 16
cair... o art. 17 cairá.
A SR" RELATORA (Cristina Tavares) maticamente.

Auto-

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Carlos Martinez.

"Compete à União, ad referendum do
Congresso Nacional, outorgar concessões,
autorizações ou permissões de serviços de
radiodifusão sonora de sons e Imagens,"
"Parágrafo único. As concessões ou permissões serão por 15 anos e só poderão
ser suspensas, não renovadas ou cassadas
por sentença fundada do Poder Judiciário,"
Sr. Presidente, também fiz a mesma análise
do Constituinte Mendes Ribeiro Também entendo que a Emenda 16 traz no seu bojo a Emenda
17 e isso nos traz a uma discussão que precisamos aqui invocar.
Em primeiro lugar, a primeira discussão rnendíana e que aqui invoco os companheiros o fato
de que fazemos uma Constituição que não deve
fugir, teoncamente, às normas do Direito básico
ou da essência dos poderes. Um Executivo, por
sua natureza, concede, o Legislativo, por sua natureza, legisla e referenda, e o Judiciário, por sua
natureza, julga e cassa.
Partindo deste prmcípío, Sr. Presidente, é que
eu dei esta redação que ora encontramos nesta
minha emenda. Defendo, também, a tese de que
não convém descer na Constituinte artigos que
podem ser tranqüilamente regulados em lei. Entendo que vários desses artigos que fazem parte
do artigo 17, que vem no bojo do artigo 16, podem
muito bem ser regulados em lei. Várias das propostas que estão definidas no artigo 17 - isso
me parece de muita Importância, gostaria dos
Srs Constituintes um pouco de atenção para este
caso - já fazem parte, hoje, da tradição nossa
da forma das outorgas. Por exemplo, Sr Presidente, gostaria de lembrar que a publicação dos
canais e dos editais, como pede aqui no conselho
da Sr' Relatora, já é feita hoje em Diário Oficial.E
é fácil verificar pelo processo dos mesmos.
Quero dizer, também aqui, e repasso um pouquinho, quando diz aqui o seguinte, do monopólio, especificamente, quero dizer aos nobres
Constituintes que esse monopólio a que se refere,
neste artigo especificamente, trata-se do monopólio da competência e não o da propriedade.
Quero lembrar aos companheiros que votei por
abstenção na matéria que V. Ex' referendou, pois
também achava que V. Ex' tinha razão. Quero
deixar bem claro que o monopólio da competência não pode ser julgado, ele é privilégio daqueles que a têm. Assim, senão vejamos, quando
a Rede Tupi se criou teve o monopólio durante
15 anos, passado algum tempo esse monopólio
se estendeu à TV Excelsior, que por cinco ou
seis anos manteve o monopólio, ou se diga monopólio a maioria da audiência. Passado algum tempo, passou essa maioria de audiência à Tv Record
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que, por sua vez, com grande alegria para todos
nós, nos trouxe artistas de todo o Brasil e hoje
representa essa grande audiência para a TV Globo, da qual não faço parte e não tenho nenhuma
vontade de fazê-lo. Mas quero responder a este
plenário que não podemos cercear o direito daqueles que possam vir a ter a possibilidade de
vir a ser competente. A competência me parece
importante e deve ser defendida por nós como
defendemos a livre imciativa neste plenário
Sr. Presidente, quero fazer o meu último ponto
de colocação. Quando foi colocado que deveríamos criar um Conselho Nacional de Comunicações - e é ISSO que aqui nós discutimos, basicamente - quero dizer que, vamos criar um Conse
lho quando já temos o grande Conselho Nacional
que é o Congresso? Para que somos votados,
por que recebemos o voto da Nação se não podemos, sequer, analisar dois processos de concessão num ano? Parece-me que existem milhares,
não são mais que dez ou quinze por ano, tem
este Congresso a competência para analisá-los.
Pergunto a V. Ex': vamos criar um novo imposto
para ceder ao espírito de alguns que querem fazer
parte deste Conselho? Por último, quero dizer a
V. Ex' que toda vez que criamos um Conselho
desse tipo, criamos, isso sim, uma grande forma
de corrupção, porque a esses Conselhos, de poucos membros, é dado o direito de pelos grandes,
alijando os pequenos, as pequenas rádios do interior, aqueles coitadinhos que aqui, sim, vieram
defender seus direitos de poder se defender, naturalmente, sem que haja a necessidade de haver
um Conselho como existem outros aqui que abusam do direito individual da propriedade privada.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Há uma questão de ordem do Sr. Constituinte
Pompeu de Souza.
O SR. CONSTITUINTEJOACI GÓES - Nobre
Constituinte Pompeu de Souza, por gentileza, isso
é muito importante. Quero emprestar o meu relógio ao Presidente da Mesa, porque como S. Ex'
fixou o horário de um minuto para justificação
das emendas, o relógio dele está quebrado, enquanto S. Ex' está lendo um minuto lá, eu já
li dez minutos. Queria levar o meu relógio a V.
Ex'
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) V. Ex' tem toda razão. Use o relógio na hora que
fizer intervenções a favor.
O SR. CONSTITUINTEJOACI GÓES - Quero
usar o relógio do Presidente na hora da minha
intervenção.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, como pedi a palavra para uma
questão de ordem devo esclarecer que, regimentalmente, a questão de ordem dá direito a cinco
minutos, mas não usarei mais do que um ou
dois minutos.
Quero dizer a V.Ex' e aos nobres companheiros
desta Subcomissão que o nobre Více-Prealdente,
José Carlos Martinez, extrapolou na sua argumentação, porque S. Ex' se refere ao artigo 17 e não
ao artigo 16. Então, S. Ex' está renovando um
assunto que V.Ex' jé decidiu na questão de ordem
anterior
Acho, Sr. Presidente, que não há nenhum impedimento e que nós até provemos a emenda destacada do nobre Constituinte José Carlos Martinez,

porque ela não se choca com o artigo 16. Ela
apenas explicita que o ato é assinado pelo Executivo, mas não exclui a presença do Conselho que
é quem deve apreciar e o Congresso referendar.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Há mais pedidos de destaque?
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Olívio
Dutra
O SR. CONSTITUINTEOLÍVIO DUTRA- Quero lembrar, Sr. Presidente, S!'" e Srs. membros
desta Subcomissão, que estamos tratando de democratizar não só a propriedade e o uso dos
meios de comunicação, mas, fundamentalmente,
a sua concessão. Ora, o Congresso Nacional é
a instância de representação da sociedade e queremos, entre o Executivo e o Congresso, ter uma
instância de apreciação, porque o Congresso não
pode estar tratando de questões que não podem
ser administradas, pluralisticamente, como queremos no Congresso. Nós não queremos que o
conselho seja repetição de tantos conselhos que
estão aí e que não funcionam, exatamente, porque
não são democráticos. Estão aí o CONIN, o Conselho Nacional do Petróleo. Não se inspira nesses
conselhos a nossa proposta, porque queremos
outro tipo de conselho, com outro conteúdo, com
outra qualidade, preservando a sua pluralidade.
Isto é fundamental. Quer dizer, o interesse é coletivo, o uso e as propriedades do meio de cornunicão não só interessam para quem tenha a concessão, não só interessam para um eventual propnetário de um canal de televisão ou da onda
de rádio. O uso dos meios de comunicação é
de interesse coletivo, tanto que é uma concessão.
Portanto, para que seja refletida uma política do
interesse coletivo, na hora da concessão há que
haver a própria sociedade, de forma direta, participando dele, com um conselho sugerindo para
o Congresso essas políticas. É o Congresso que
tem a última palavra. Achamos que o Conselho
é muito mais prático, mais ágil para a participação
da sociedade com as suas diferenças. O Congresso, na votação, vai fazer, naturalmente, com a
sabedoria que sempre teve das inúmeras sugestões que possam haver lá dentro do Conselho.
Porque lá dentro do Conselho, praticamente, vai
estar no contacto direto com a sociedade.
Acho que as colocações do companheiro Presidente sempre me são muito caras, porque, afinal
de contas, me oriento para uma disciplina que
eu, também, gostaria que o Presidente tivesse na
hora de tratar alguns pronunciamentos de alguns
Constituintes aqui desta Subcomissão.
Sr. Presidente, em razão disso é que temos
aqui uma proposta de destaque para o inCISO li,
e queremos retirar essa nossa proposta de destaque para se somar e multiplIcar como uma proposta vinda da relatoria que dá cobertura, que
contempla as nossa preocupações naquele ponto. Mas nós a retiramos porque o artigo 16, no
meu entendimento, é o principal, neste momento.
Acho que neste momento, efetivamente, está em
jogo aquilo que o companheiro Joaci Góes levantou, anteriormente, na sua questão de ordem e
que este plenárío aqui aprovou.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Há mais pedidos de destaques?
Não havendo pedidos de destaques, vamos
passar para a questão de ordem do Constituinte
Joaci Góes.
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O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Vou,
de certa forma, repetir um pouco o que foi dito,
mas talvez não tenha ficado bem compreendido.
Acho que a emenda destacada pelo nobre Constituinte José Carlos Martinez é perfeita, completa
e acabada, mas estou entendendo que ela é uma
emenda aditiva ao parecer da Relatora, porque
ela não colide com o artigo 16 ou 017.
Poderíamos, inclusive, numerar o artigo do
Constituinte José Carlos Martinez antes do artigo
16, e não há, absolutamente, nenhum conflito.
Então, quero saber se é uma emenda aditiva ou
se é uma emenda substitutiva...
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTINEZ - Trata-se de uma emenda supressiva.
Quando eu digo que "Compete à União, ad referendum do Congresso"... Evidentemente que ficou suprimido o Conselho. Obviamente, se está
suprimindo o Conselho, ele não existe mais, <:
não podemos votar o seguinte...
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES diz isso e não está dito em' canto algum...

Não

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS MARTINEZ - Quer dizer que a minha emenda deveria
dizer assim: "Compete à União, suprimido o Conselho ad referendum do Congresso Nacional .....
O que é isso Ex'!
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Não,
estou entendendo que não há o menor conflito...
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTINEZ - Essa é uma oportunidade de votar a minha emenda. Evidentemente, lhes digo que a minha emenda é supressiva e, assim sendo, é substitutiva.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aloísio
Vasconcelos.
O SR. CONSTITUINTE ALOÍSIO VASCONCELOS - Sr. Presidente, só para fazer uma colocação rápida. Poucas pessoas deram a merecida
atenção à manifestação do colega Constituinte
Olívio Dutra. S. Ex' reiterou aquilo que foi dito
aqui pelo Líder Mário Covas, então, usando do
direito que aqui foi votado, de dizer que quem
tem rádio e televisão, quero declarar: não tenho
rádio, não tenho televisão, não tenho jornal, não
tenho parente que tenha, não tenho vinculo algum
com empresa de qualquer espécie, em todos os
sentidos. Estou muito isento.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO GASPAR Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Antônio
Gaspar.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO GASPAR Quero chamar a atenção de V.Ex' para o seguinte:
o artigo 16 trata da instituição do Conselho Nacional de Comunicação. Ele não trata de concessão
de rádio, de permissão ou autorização de serviço
de radiofusão. A permissão e a autorização de
serviço de radiofusão, objeto da emenda do nobre
Constituinte José Carlos Martinez, são tratadas
no artigo 17.Portanto, não entendo que a emenda
do Constituinte José Carlos Martinez seja pertinente ao artigo 16. Assim, sugiro a V. Ex' considere aprovado o artigo 16, porque já o foi na
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reunião de ontem. Estou me baseando no que
está escrito e que não é objeto de interpretação,
está literalmente escrito pelo Constituinte José
Carlos Martinez. "Compete à União outorgar concessões, ou autorizações, ou permissão de serviço
de radiofusão". No art, 16 e nos seus incisos,
temos: "Fica instituído o Conselho Nacional de
Comunicação". No art. 17 pode-se ver que uma
das atribuições desse Conselho é outorgar ou revogar autorizações. Portanto, Sr. Presidente, estamos tratando aqui da criação ou não criação do
Conselho Nacional de Comunicação e não da
sua competência. E digo mais: a emenda do
Constituinte José Carlos Martinez não se refere
ao assunto. Portanto, peço a V. Ex' que considere
prejudicada a emenda ou a transfira...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Estamos aqui com o nosso roteiro das emendas,
tantas vezes invocado. É o projeto oriqmal, Sempre disse isso para que não tivéssemos esse tipo
de questão de ordem no Plenário. A emenda foi
referida ao artigo do projeto original,não importa.
Depois vamos acertá-lo no que vai ser aprovado
no plenário. No projeto original é o artigo 15 que
diz: "Fica instituído o Conselho". E para o artigo
15, S. Ex' apresentou, ao projeto original, uma
emenda supressiva desse e substitutiva porque
está votando um outro.
Só S. Ex' pode dizer, e acho que nenhum de
nós, o que s. Ex' está emendando no art. 15 do
projeto original.
Então, concedo a palavra ao autor da emenda
para saber o que S. Ex' quer emendar.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTI-

NEZ - Sr. Presidente, não entendo o objeto da
discussão, uma vezque apresentei a emenda para
o art. 15, os Srs. Constituintes que não estiverem
de acordo com a emenda deverão votar contra.
Não entendo em que eu esteja prejudicando o
direito de qualquer constituinte de votar a emenda.
Obviamente, apresentei a emenda, como foi
bem dito por V. Ex' para o art. 15, quem não
estiver de acordo não vai votar. Apresentei todas
as questões, não tive nem a oportunidade de fazer
uma questão de ordem à apresentação do caro
colega Olívio Dutra quando S. Ex' falou dos conselhos. Gostaria de aproveitar a oportunidade para
dizer que nós deveremos construir nesta Constituinte provavelmente uns cem conselhos, um
conselho para mineração, um conselho para tudo
aquilo que a gente vai ter. Então entendo que
o Congresso é a grande Casa para dirimir essas
dúvidas. Por isso, votei pela extinção do Conselho.
A SR' RELATORA (Cristina Tavares) ordem.

Pela

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Está com a palavra a nobre Relatora
A SR' RELATORA (CristIna Tavares) - Não
que a proposta do Constituinte José Carlos Martinez esteja prejudicando alguém, está prejudicando a lógica. Porque V. Ex', Sr. Constituinte, fez
uma emenda sobre a quem compete a outorga
de canais de televisão.Aquem compete? Defende
V. Ex' que é a União. Defendemos nós que é
o Conselho.
Nada disso tem a ver com a criação de um
Conselho.
O Conselho pode existir até sem o direito de
outorgar canais de televisão.

o que estamos votando agora, aliás, não estamos votando, já está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não, ainda vou submeter ao Plenário.
O Presidente, agora, quer esclarecer. Peço aos
Srs ConstItuintes e a Sr' Relatora reflita comigo,
dentro do espírito de colaboração, nos termos
aqui e sendo integrantes da Mesa e interessada
no assunto.
Há um pedido de destaque para a emenda
aposta no art. 15 do projeto onginal.
Quero dizer como a Mesa interpreta: a emenda
que acabou de ser lida, esclarecida, entendida,
encaminhada, constestada dIZ respeito ao art. 15
do projeto original. Ela, uma vez aprovada pelo
Planário,significaque os artigos todos que vieram
a referir-se a conselho estarão prejudicados.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO GfSPAATenho uma questão de ordem levantada, Sr. Presidente, sobre a pertinência da emenda do Constituinte José Carlos Martinez.
Por isso, se V. Ex' não acatou a minha questão
de ordem, quero recorrer da decisão ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A Presidência não deixará nunca de recorrer ao
Plenário,desde que haja um recurso. Peço à nobre
Constituinte CristinaTavares, sempre tão fleumática, tão tranquila, me ajude, nós estamos na mesma mesa, do mesmo lado.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES ordem, Sr. Presidente.

Pela

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Desculpe-me, nobre Constituinte Joaci Góes, V.
Ex' me pediu uma questão de ordem. Eu não
o concedi. Eu pediria que cada um falasse de
cada vez.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - V. Ex'
não pode fazer monopólio da palavra como tem
feito, exorbitando, inclusive.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Quero esclarecer: irá o Plenário. Quero dizer qual
é a posição do Presidente quanto à questão de
ordem, para que haja recurso ao Plenário.
Voltoa insistirque o que foiaqui acertado podemos recorrer. Tudo que está gravado aí, para trás,
nesta sessão, e a partir de ontem, é de que a
referência para as emendas é o projeto original.
É claro que tem que ser, porque ele é que está
emendado. Portanto, foi ele que foi emendado,
assim a emenda que foi proposta é pertinente
ao art 15.
Vamos votá-la. Se a emenda for aprovada, cai
o art. 15, fica essa no lugar do art. 15. Vamos
partir para o seguinte: como é o mesmo Plenário
que está aqui presente, quando houver incoerência de conselho ou não conselho, naturalmente,
nessa hora irão se posicionar coerentemente com
o voto que derem agora.
Eu, pessoalmente, propus uma emenda que
foi aproveitada ou não, em parte, criando esse
conselho, apenas tirando algumas coisas que não
são matéria constitucional.
Isto é uma matéria facilmente digerível por todos. Então, vamos fazer a votação.
O SR. CONSTITUINTE (Pompeu de Souza) Peço apenas a V. Ex' que considere essa emenda
ao art. 17 e não ao art. 16.
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O SR CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem. Estou pacientemente escutando, há mais de meia hora, uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Concedo a palavra ao Constituinte Carlos Alberto
Caó.
.
O SR CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ- Sr. Presidente, há poucos instantes, adotamos um procedimento integralmente aprovado
por este Plenário.
Tomando por referência o anteprojeto original,
haviamos apresentado uma emenda para o art.
13. Venficamos, posteriormente, que essa emenda não era pertinente ao art. 13 e transferimos
para o art. 14
Então, estamos diante da mesma situação. Podemos até rememorar: a emenda nossa que causou tanta polêmica, tanta controvérsia neste Plenário, referiu-se ao art. 13 do anteprojeto. No entanto, este Plenário considerou pertinente e adequado, no que estava correto, que esta emenda
fosse destacada em relação ao art 14 do parecer
da Relatora.
E o Plenário aprovou um parágrafo sobre a
proibição dos monopólios e oligopólios dos
meios de comunicação de massa.
A situação me parece semelhante. Pelo que
ouvi da leitura do Constituinte Martinez, a emenda
de S. Ex' não se refere à proposição de politicas
nacionais de comunicação, execução e fiscalização e sim a que órgão se deve atribuir a competência para outorga, autorizações de concessões
de canais de rádio e televisão.
O que estamos discutindo, nesse momento,
é se vamos ter ou não um Conselho Nacional
de Comunicação ao qual cabe propor ao Congresso políticas nacionais de comunicação e a
sua fiscalização.
Então, resta indagar deste Plenário, para mantermos a coerência que tem pautado nosso comportamento desde o início, se há ou não algum
destaque em relação à criação do Conselho e
a sua natureza de proposição ao Congresso Nacional de políticas nacionais de comunicação.
Se não há destaque, está aprovado. Se há destaque, vamos discutir o destaque sobre esta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vou encaminhar a votação, na interpretação do
Presidente.
Quero que esperem o Presidente falar agora.
Tenho que dirimira questão sobre a qual o plenário vai-se pronunciar.
O Presidente está com a palavra e quer concluir
Primeiro, quero esclarecer ao Plenário que a
fundamentação da questão de ordem levantada
pelo nobre Constituinte Carlos Alberto Caó foi
porque ele mesmo, ao ler a sua emenda, perguntou, e foi dada uma decisão da Mesa, e foivotado
no momento oportuno.
Quem pode dizer o que está emendado, uma
vez que existem emendas...
Por gentileza, peço que não falem ao mesmo
tempo. Esta matéria é muito importante. Estamos
votando um dos pontos mais polêmicos, um dos
pontos principais e temos que refletirsobre tudo
isso aqui com tranquilidade para que cada um
vote conscientemente. Peço silêncio, porque ainda não conclui.
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Há três tipos de emendas: emenda supressiva,
emenda substitutiva e emenda aditiva. Enfim,
quem tem que responder esta questão é o proponente. O que o proponente, que pediu destaque
para a sua emenda no art. 15 do projeto original
- é o tal que estava sendo emendado - pediu?
Se é uma emenda substitutiva e aprovada, é essa
a vontade dele, então substitua-se o conceito de
Conselho, aqui no art. 15. Vamos votar o artigo
seguinte.
O SR CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAPara uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- A vontade subjacente de quem quer que seja,
do autor que seja, não pode prevalecer sobre o
texto. O que vale é o texto.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Um momento, nobre Constituinte Pompeu de
Souza. Eu estou tentando esclarecer.
Vamos ouvir a questão de ordem do Constituinte Fausto Rocha.
O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA- Quero lembrar, Sr. Presidente, que eu havia levantado
uma questão de ordem em primeiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o Constituinte Olivio Dutra. Peço
que seja breve.
O SR. CONSmUINTE OLÍVIO DUTRA - Sr.
Presidente, obrigado companheiro Fausto Rocha.
Vamos votar uma das matérias mais importantes, dentro desta nossa Subcomissão, que tem
um sentido enorme, porque significa modificar
uma política de concessão, não só de concessão
de canais de televisão, de ondas de rádios, mas
estabelecer uma política com outros princípios
também. Vejo que, na sua proposta, o nobre
Constituinte José Carlos Martinez preocupa-se
apenas com a questão da concessão. Tenho
emendas ao art 16, que vão mais longe na questão da política de comunicação, que foram destacadas na hora oportuna. Portanto, Sr. Presidente,
o que quero lembrar aqui é que não estamos,
no art. 16, apenas definindo uma política que trate
exclusivamente da questão de quem é que concede ou não canais de televisão ou ondas de
rádio para esta ou aquela pessoa, para este ou
aquele grupo. O art. 16 tem um desdobramento
muito mais profundo. Está se propondo uma política de promoção da cultura nacional e suas distintas mamfestações, asseguradas a regionalização da produção cultural nos meios de comunicação e a de publicidade, garantindo a pluralidade
e a descentralização, vedada a concentração da
propriedade dos meios de comunicação a entidades educativas, comunitárias, sindicais, culturais,
e outras sem fins lucrativos, nas concessões de
canais de exploração de serviços. Então, é alguma
coisa muito mais profunda do que a proposta
do companheiro José Carlos Martinhez coloca;
S. Ex' simplesmente elimina toda esta preocupação e resume tudo isto numa política de concessão de canais de rádio e televisão. E não diz
como ISto vai ser trabalhado, com que criténos,
com que política. Portanto, no meu entendimento,
nobre companheiro-Presidente, esta questão levantada pelo nobre companheiro José Carlos
Martinhez não pode ser discutida agora, a não
ser que nós definamos tipo de política de uso
de propriedade dos meIOS de comunicação, pri-

meiro, e depois ver quem concede, em que instância da União, do Estado, do Executivo Federal,
essas concessões serão feitas.
Prelimmarmente, temos que díscutir a política
que nós queremos que seja gravada no texto
constitucional, a respeito do uso e propriedade
dos meios de comunicação. Para concluir, o conteúdo de uma das minhas propostas está destacado, porque neste artigo, nós temos, hoje, problemas gravíssimos, tais como estas questões das
redes se instalarem no Rio Grande do Sul. Por
exemplo, neste momento, a RBS está por demitir
vários funcionários, a televisão Pampa vários funcionários, também porque estão na política de
estabelecer redes Então, a produção local passa
a ser mínima, passa a ser suplementar, quando
poderia ser a pnncipal. Então, estamos trazendo
uma proposta a este artigo:
..... a promoção da cultura nacional e suas
distintas manifestações, asseguradas em, no
mínimo, 30% o tempo e o espaço destinado
dianamente à produção da divulgação cultural regional nos meios de comunicação e
na publicidade"
Esta questão não está contemplada na proposta do nobre companheiro Constituinte José
Carlos Martinez.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) MUlto obrigado. A Mesa entende que quem interpreta a emenda é o próprio legislador. Então, vamos encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Levanto uma questão de ordem. Peço que
se submeta ao Plenário a seguinte preliminar: a
vontade do legislador não pode preponderar sobre o texto que S. Ex' escreveu. O que vale é
o texto. Então, suqiro que esta emenda seja considerada como uma emenda aditiva e não substitutiva, porque ela não se choca absolutamente
com o disposto do conteúdo do art. 16.
O SR. PRESIDENTE ,(Arolde de Oliveira)
Vou dar a interpretação do Presidente.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Eu recorro ao Plenário se a emenda é aditiva
ou substitutiva
A SRA. RElATORA (Cristina Tavares) - Pela
ordem. Este assunto é de tal seriedade que não
podemos recorrer só ao Plenário, temos que recorrer, também, à Comissão de Sistematização.
Este assunto é extremamente importante, e não
pode ser decidido aqui por Constituintes que estão constrangidos pelo Ministro das Comunicações.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira)
A questão de ordem é a seguinte: pergunta-se
ao nobre Constituinte Antonio Gaspar, se S. Ex'
concorda com esta questão de ordem.
O SR. CONSmUINTE ANTONIO GASPARGostana de ler a justificativa do Constituinte José
Carlos Martinez. Diz o seguinte:
"Na forma prevista, não há predominância
de qualquer dos órgãos do poder do Estado
sobre o outro. Um concede, outro referenda,
e o terceiro arbitra. É a reafirmação do conceito da tripartição dos poderes."
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Portanto, Sr. Presidente, a questão de ordem
que eu solicitei não tem nada a ver com o conteúdo do que estamos votando. Aemenda do Constituinte José Carlos Martinez, mas, não tem nada
a ver com o assunto da criação de um conselho.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nós vamos decidir agora, vamos saber do Plenário se ela é substitutiva ou se é realmente aditiva.
Mas antes, vamos ouvir a palavra do Constituinte
Fausto Rocha.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHASr. Presidente, parece-me que estamos tentando
brincar com números para dizer que está aprovado aquilo que se pressente que a maioria não
aceita, que é a formação de um Conselho, que
se sobreporia ao Congresso Nacional, que deve
ser o grande Conselho ouvido sempre. Louvo-me
nas palavras do nobre Constituinte Pompeu de
Souza, quando diz que não interessa o número,
o que interessa é a vontade da subcomissão, que
deve ter a liberdade de aqui manifestar-se. Quer
dizer, quando se invoca a não pertinência da proposta do nobre Constituinte Martinez na sua
emenda, em relação ao art 16 porque ela refere-se, na verdade, ao art. 15 do relatório, e faz,
também, referência ao art. 16, que, no seu § 3°
estabelece a prioridade do conselho que se pretendia constituir e que já se pressente que não
será constituído, porque essa não é a vontade
da maioria. Dai, essa tentativa de que é válida,
tentativa das minorias...
A SRA. RElATORIA (Cristina Tavares) é minoria. Há um voto que foi comprado.

Não

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAOpinião de uma minoria que estabelece a prioridade a entidades educativas, culturais. Ora, o Congresso é superior a qualquer conselho. Acho que
isso é aceito pela Nação inteira.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Nobres Constituintes, ontem votamos muitas matérias controvertidas, importantes e não houve esse tipo de apelação por parte de vencidos ou
de prováveis vencidos, como estão querendo levantar aqui, dizer que são as minorias ou as maiorias. O Presidente apela para que nos comportemos como nós nos comportamos até agora.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA Então, concluindo Sr. Presidente, se não quer discutir números, se há uma dúvida quanto ao conteúdo central.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Tenho uma questão de ordem encaminhada.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHAPoder-se-ia votar esta ou outra questão de ordem
no sentido de saber se esta Subcomissão deseja
ou não criar um conselho, dando a ele prerrogativas superiores ao próprio Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vouconceder a questão de ordem a V. Ex', porque
estamos sentindo que está havendo um tumulto
no processo de votação.
O Presidente não vai admitir e nem vai aceitar
essas coisas. Vamos fazer tudo pela vontade da
maioria do Plenário, independente do pensamento. O que vale é a opinião da maioria.
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Vou conceder, apenas para uma questão de
ordem, um minuto. E que sejamos o mais rãpido
possível, porque não vamos admitir obstrução no
processo de votação aqui nesta Subcomissão,
desde que seguindo os mecanismos naturais e
regimentais, e não aquela obstrução puramente
perturbativa
CIm minuto para a questão de ordem de V.
Ex" e vou encaminhar a votação da questão de
ordem do nobre Constituinte Pompeu de Souza
sobre como vão interpretar esta emenda.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO
CAÓ - Sr. Presidente, este Plenário definiu, com
extrema objetividade, procedimentos com relação
à votação que se iniciou ontem.
Procedimento rr 1: seriam apenas discutidos
do parecer da relatora, aqui aprovado, os artigos
destacados. Procedimento n° 2: teria prioridade
para efeito de discussão o parecer da relatora.
Se este Plenário decidir reformular esses princípios que foram estabelecidos e que nortearam
a votação, nós nos sentimos no direito de considerar que tudo aquilo que foi aprovado até aqui
deve ser reexamínado, porque estamos revendo
os procedimentos e os princípios adotados. Portanto, na base destes princípios adotados, creio
que o correto e o adequado, e não se trata de
visão pessoal minha, nem de visão pessoal da
Mesa, nem de qualquer outro Constituinte, em
relação a este artigo que estamos examinando
e discutindo, é saber se há ou não há destaques.
Pelo que foi aqui dito, no momento só há, rnerídianamente claro, um destaque, aquele que foi oferecido pelo nobre Constituinte OlívioDutra. Aemenda aditiva ou supressiva, não importa a natureza,
refere-se ao art. 17.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) O Presidente deseja, para orientar e facilitara interpretação, dizer o seguinte: as emendas foram feitas e encaminhadas à Mesa tendo por base a
articulação do anteprojeto da Relatora, que foi
lido e que ficou cinco dias recebendo emendas.
Por conseguinte, a emenda que está sendo colocada é o art. 15. Resta esta questão de ordem
que foi levantada para saber se é uma emenda
substitutiva ou se é aditiva. Quem for pela emenda
substitutiva, vote sim, e quem for pela emenda
aditiva, vote não.
Vamos passar à votação.
(Procede-se à votação)
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma declaração
devoto.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não vai fazer, não.
A SRA.RELATORA (Cristina Tavares) - V. Ex"
está procedendo a uma votação agredindo a soberania da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Declaração de voto é regimental.
Solicito a todos que apresentem sua declaração
de voto por escrito, como determma o Regimento.
(Continua a chamada nominal para a votação.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Proclamo o resultado: Votaram sim, 11 Srs. Constituintes; abstiveram-se 2 Srs. Constituintes; votou
não 1 Sr. Constituinte.
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A emenda ao art. 15 do projeto original é uma
emenda substitutiva. É assim, então, que está manifestada a maioria deste Plenário.

Fica aprovada a emenda substitutiva do nobre
Constituinte José Carlos Martinez por 12 votos
favoráveis e 2 abstenções.

A SRA. RELATORA (Cnstina Tavares) - Sr.
Presidente, com base no parágrafo 4° do art. l l O,
recorro dessa decisão à Comissão de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- Sr. Presidente, peço a V. Ex' que considere
esta questão de ordem, que a considero líquida
e certa, para que conste da Ata o nosso protesto
quanto à forma como esta votação foi feita. Quero
dizer...

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos passar à votação da emenda do nobre
Constituinte José Carlos Martmez.
Quem aprova a emenda, votará sim, e quem
for contra, dirá não.
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Se
está definindo ou se isto vai para a Comissão
de SIstematização é o que eu gostaria que V. Ex'
esclarecesse agora
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vai à Comissão de Sistematização no momento
oportuno, depois que ela passar pela Comissão
respectiva
A SRA. RELATORA (CristIna Tavares) - Não,
vai para a Comissão de Sistematização como recurso. V. Ex", inclusive, da outra vez, quando se
tratou de televisão, julgou-se impedido de votar
e agora está votando em causa própria.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A Presidência tem um esclarecimento a fazer. Tivemos uma questão de ordem do nobre colega,
Constituinte Pompeu de Souza. Nesta questão de
ordem, esclarecemos como interpretaríamos a
emenda do Constituinte José Carlos Martinez.
Nós decidimos, por maioria do Plenário, que
a emenda é uma emenda substitutiva ao art. 15
do projeto que foi emendado. Sendo aSSIm, agora
estamos votando esta emenda.
Quem está de acordo com a emenda vota sim;
quem estiver contrário vota não.
A SRA. RELATORA (Cristina Tavares) - Sr.
Presidente, vou-me retirar porque considero uma
farsa o que está ocorrendo aqui.
(Continua a chamada nominal para votação.)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Finalizando a chamada, como vota o Constituinte
Joaci Góes? SIm, não ou abstenção?
O SR. CONSTITUINTE JOACI GÓES - Não
posso participar de um processo de votação caracterizado pela farsa e pela violência...
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) É sim, não ou "abstenção"?
O SR CONSTITUINTE JOACI GÓES -Abstenho-me.
Respondem à chamada e votam sim.os Senhores Constituintes: AloísioVasconcelos, Angelo Magalhães, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira,
Fausto Rocha, Francisco Diógenes, José Carlos
Martinez,José Elias, Mendes Ribeiro, Onofre Corrêa, Paulo Marques e Rita Furtado.
Abstiveram-se de votar os Senhores Constituintes Joaci Góes e Roberto Vital.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Votaram "sim" 12 Srs Constituintes e abstiveram-se 2 Srs. Constituintes.
Peço à Secretária que an~te exatamente quem
votou, risque os espaços em branco, e que os
Srs. Constituintes assinem a folha de votação.

O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Constará dos AnaIS da Constituinte, não só da
Ata.
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
- ... que recorreremos à Comissão de Sistematização.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) V.Ex'! fique tranquilo, porque a expressão, o pensamento, a contestação ficarão sempre registrados nos Anais da Constituinte, a que se pode
recorrer a qualquer momento. Aqui não podemos
invocar coisas que dissemos em dias anteriores
que não possam ser verificadas a sua veracidade,
a sua lisura. De maneira que V. Ex' fique tranqudo.
Vamos passar às emendas do art. 16. Há algum
destaque?
Peço que a secretária da Comissão me traga
o relatório para que eu possa acompanhar.
Solicito ao Sr. Vice-Presidente que ocupe o espaço da Relatora, no auxílio aos trabalhos da Me-

sa.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Sr. Presidente, uma questão de ordem: o art. 16
fica prejudicado porque diz da competência do
conselho.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não, temos que decidir se há emenda supressiva
ou não, pelo voto.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOSMARTINEZ - Sr. Presidente, é o art. 16 do primeiro
relatório:
"Compete ao Conselho Nacional de Comunicações outorgar, ad referendum do
Congresso Nacional, autorizações e concessões para exploração de serviços de radiodifusão, transmissão de vozes, imagens e dados.
§ 2° Promover licitações públicas para
concessão de freqüência de canais, divulgando suas disponibilidades ao menos uma vez
por ano.
§ 3° Decidir fixar as tarifas cobradas aos
concessionários de serviço de radiodifusão
e transmissões de dados, imagens e som.
§ 4 9 Promover a introdução de novas
tecnologias de comunicações, conforme as
necessidades da sociedade, buscando a capacitação tecnológica nacional.
§ 5° Dispor sobre a organização e transparência das, empresas concessionárias de
radiodifusão, da qualidade técnica das transmissões da programação regional, da programação em rede e da garantia de mercado
para os programas das produtoras independentes. "
§ 6° Eritre as competências do Conse- lho Naa;;'~~àe Comunicações, inclui autorizar a implantaç~o e a operação de redes
privadas de telecomunicação,
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Inciso I - As concessões ou autonzaçôes
previstas neste artigo serão feitas por prazo
determinado, nunca superior a 10 anos, e
só poderão ser suspensas ou cassadas por
sentença fundada em infração defimda em
lei, que regulará o direito à renovação
A lei regulará as atribuições, VInculação administrativa e os recursos da União necessários ao funcionamento do Conselho Nacional de Comunicações ..
O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUZA
-Sr. Presidente, consulto a V.Ex" e a este Plenário
se é válida qualquer votação na ausência da Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) É evidente A Relatora já leu o relatório e o Presidente interpreta que é válido.
O relatório já foi lido e distribuído Estamos
votando, agora, o trabalho da Relatora, inclusive,
já está encerrado. S. Ex' entregou à Mesa o seu
trabalho. S. Ex' estava ajudando na Mesa. Qualquer membro da Subcomissão pode ajudar nos
trabalhos da Mesa
Quero ouvir a leitura do destaque de emenda
do nobre Constituinte José Elias
O SR. CONSmUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Eu pedi a supressão, Sr. Presidente, porque exorbita da sua competência.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Mas a emenda fOI feita, e foi pedida a supressão.
Quero checar a emenda, está recebida. É a emenda n° 100 do Sr. Constituinte José Elias, que é
uma emenda supressiva para o art. 16 do projeto
original.
Então, foi proposta a emenda supressiva do
art. 16 do projeto original, que é a nossa referência, está aí emendado. Em virtude da aprovação
da proposta do Constituinte José Carlos Martinez,
vamos votar agora essa supressão, antes, com
a questão de ordem do mesmo Constituinte.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr. Presidente, não sei se entendo mal,
mas gostaria de ouvir o Plenário até para isso.
Minha emenda, que foi aprovada por este Plenário,
diz o seguinte:
"Compete à União, ad referendum do
Congresso Nacional."
A Emenda 16 diz:
"Compete ao Conselho Nacional de Comunicações outorgar, e renovar, ad referendum do Congresso Nacional.;..
De forma que tenho a Impressão de que minha
emenda prejudicou esta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Como há emenda supressiva, vamos fazer a votação, para ratificar.
Vamos votar, então, a emenda supressiva do
art. 16 do projeto original.
(Procede-se à votação)
Respondem à chamada e votam Sim os Srs.
Constituintes: Aloísio Vasconcelos, Angelo Magalhães, Arnold Fíoravante, Arolde de Oliveira, Fausto Rocha, Francisco Diógenes, José Carlos Martinez, José Elias, Mendes Ribeiro, Onofre Corrêa,
Paulo Marques, Rita Furtado e Roberto Vital.

Votoram Sim 13 Srs. Constituintes. Não houve
abstenções.
Está aprovada a supressão do art. 16.
Vamos passar, então, à leitura do art. 17. Antes,
porém, concedo a palavra ao nobre Constituinte
Fausto Rocha.
O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHASr. Presidente, para preservar os direitos daqueles
companheiros nossos que entenderam que deveriam ausentar-se desta Subcomissão, gostaria de
solicitar à Mesa que colocasse todas as emendas
e que elas fossem lidas, estando ou não seus
proponentes presentes, para que no decorrer desta reunião, embora com a ausência deles, tudo
se processe como se eles estivessem aqui. Eles
exerceram um direito que todos nós respeitamos,
ausentaram-se da votação, lavraram o seu protesto ao ver que tinham perdido a votação. Reconhecemos e respeitamos isso, porém, requeiro
à Mesa - acho até que era de sua intenção e
talvez até já estivesse procedendo assim. (lnaudível)
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Gostaria de ser auxiliado por algum membro da
Subcomissão, o Vice-Relator não está aqui para
ver quais são as questões de ordem. Peço à Mesa
que identifique as questões de ordem.
Gostaria de saber se há suplentes que não estejam votando e que queiram participar da votação.
Então, pediria que esses suplentes de todos os
partidos, por gentileza, mtegrassem o Plenário
A assinatura que vale é a assinatura que foi feita
ontem, antes dessa reunião. Vamos passar à leitura do art. 17.
O SR. CONSmUlNTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Art. 17. A liberdade de manifestação
do pensamento e da criação, expressão pela arte,
sob qualquer forma, processo ou veiculação não
sofrerá nenhuma restrição do Estado, a qualquer
título
§ 1° A lei assegurará o direito de resposta
aos cidadãos, às entidades e em todos os veículos
de comunicação social.
§ 2° A ação do Estado em relação às diversões e aos espetáculos públicos límítar-se-á à informação ao público sobre a sua natureza, conteúdo e as faixas etárias, horários e locais em
que se apresentem e se mostrem adequados.
§ 3° Os partidos políticos e as organizações
sindicais profissionais e populares têm direito à
utilização gratuita da imprensa, do rádio e da televisão, segundo critérios a serem definidos por
lei.
§ 4° Não serão tolerados a propaganda de
guerra ou veiculação de preconceito de religião,
de raça, de classe ou de estereótipos SOCiais. A
lei criará mecanismos pelos quais o cidadão se
protegerá de agressões sofridas pela promoção
nos meios de comunicação da violência, do tabagismo, do alcoolismo, de medicamentos ou outros aspectos nocivos à ética pública.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Há destaque?
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROHá. É apresentada ao projeto original e agora vale
para este. A emenda é a de n° 15fT.Dizo seguínte:
"É livre qualquer manifestação de pensamento sem que dependa de censura, respon-
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dendo cada um nos casos e na forma que
a lei preceituar pelos abusos que cometer.
Não é permitido o anonimato. Toda matéria não assinada será de responsabilidade do
órgão que a divulga. É assegurado o direito
de resposta. Não será tolerada a propaganda
de guerra ou procedimento que atente contra
as instítuiçôes ou promova preconceitos de
raça ou de classe."
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Esta emenda é uma emenda substitutiva. Há mais
destaques para outras emendas?
ASR' CONSTITUINTERITA FURTADO-Gostaria só de rememorar como foi numerado ao
contrário este substitutivo. Ficou até acordado,
se não me falha a memória, na questão de ontem,
que continuamos hoje, que o Constituinte Mendes
Ribeiro apresentaria esta emenda destacada e
substitutiva, uma vez que a Relatora havia deslocado o assunto para o art. 18.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Foi no início desta reunião?
A SR' CONSTITUINTERITA FURTADO-Sim.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROAliás,a emenda é mais abrangente do que a Constituinte prevê.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então, vamos a outros pedidos de destaque?
Por favor, queira o nobre Constituinte José Carlos MartInez, ao ler o destaque, citar o número,
a autoria do destaque e da emenda e lê-la integralmente para depois procedermos à votação.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOS MARTINEZ - N° 240, do Constituinte Koyu lha. Apresentou sob o número 818-240-1 a Emenda ao
art. 17:
"A liberdade de manifestação do pensamento e de criação expressão pela arte, sob
qualquer forma, processo ou veiculação, não
sofrerá nenhuma restrição do Estado, a qualquer título. A lei assegurará o direito de resposta aos Cidadãos, às entidades em todos
os veículos de comunicação social.
§ 2° A ação do Estado em relação a diversões e espetáculos públicos iniciar-se-á
à informação ao público sobre sua natureza,
conteúdo, as faixas etárias, horários e locais
que sua apresentação se mostra inadequada.
§ 3° Os partidos políticos têm direito da
utilização gratuita do rádio e da televisão, segundo critérios a serem definidos em lei.
§ 4° Não serão toleradas as propagandas de guerra, ou veiculação de preconceitos
de religião ou de raça ou de classe.
§ 5° A lei criará mecanismos pelos quais
os cidadãos se protegerão de agressões sofridas pela promoção nos meios de comunicação, da VIolênciae outros aspectos nocivos
à saúde e à ética pública."

Sr. Presidente, este artigo tem a menção de
aprovação aqui. Parece-me que ele representa,
praticamente, o original. Acho que isso foi aprovado em bloco, e ele passou para o substitutivo.
Quer dizer, na realidade, esse artigo está aprovado
no substitutivo. O que nós vamos votar agora
são as emendas a este artigo.
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o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Peço a V. Ex' esclareça bem isso.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTINEZ - O que todo mundo tem nos consolidado
é, na realidade, o que está aprovado, o que estamos votando em questão.
Do Constituinte OlíVIO Dutra, a Emenda n'
818-248/6, em que S. Ex' pede a supressão do
§ 4° art. 7°:
"Não serão toleradas as propagandas de
guerra, ou a veiculação de preconceitos de
religião, raça e classe."
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) A emenda é supresstva,
Temos a do Constituinte Olívio Dutra e o original que foi consolidado. Então, vamos votar, pela
ordem que sempre fizemos, a emenda apresentada pelo nobre Constituinte Mendes Ribeiro.
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIROLeio:
"É livre qualquer manifestação de pensamento sem que dependa de censuras, respondendo cada um nos casos e na forma
que a lei preceituar pelos abusos que cometeram.
Não é permitido o anonimato.
Toda matéria não assinada será de responsabilidade do órgão que a divulgue.
É assegurado o direito de resposta.
Não será tolerada propaganda de guerra,
ou procedimento que atende contra as instituições, ou a preconceitos de raça e de clas-

se."
O SR. CONSmUINTE JOSÉ CARLOSMARTINEZ - Pela ordem, Sr. Presidente.
Esta emenda o autor entende que é supressiva?
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) É substitutiva.
Passa-se à votação.
(Procede-se à votação)
Respondem à chamada e votam sim os Srs
Constituintes: Ângelo Magalhães, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira, Fausto Rocha, Francisco
Diógenes, José Carlos Martinez, José Elias, Mendes Ribeiro, Onofre Corrêa, Paulo Marques, Rita
Furtado e Rodrigues Palma.
Votam não os Srs, Constituintes: Aloísio Vasconcelos e Roberto Vital.
Votaram sim 12 Srs, Constituintes; não, 2 Srs.
Constituintes.
Está aprovada a emenda substitutiva do Constituinte Mendes Ribeiro.
Temos que verificar se há emendas aditivas,
porque acabou o projeto original
O SR. CONSmUINTE ALOÍSIO VASCONCELOS - Não acabou. Ainda há o art. 18, que se
transformou em art. 19, no relatório da nobre
Constituinte Cristina Tavares, com que eu votei
com a Relatora, em quase todas as questões, inclusive nesse último evento. Agora é a primeira
vez que eu vou fazer uma emenda contra o relatório da nobre Constituinte Cristina Tavares.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Temos um destaque pedido pelo nobre Constituinte Aloisio Vasconcelos Peço que o Vice-Presidente, José Carlos Martinez,leia o texto da relatora para dar-nos uma referência, apenas.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ CARLOSMARTINEZ - A fim de esclarecer as questões de ordem
colocadas antes, havia necessrdade de ter relator
em todas as sessões? Evidentemente, não. O que
temos que ter é quorum para iniciar a reunião,
e quorum qualíficado para as votações quando
estas assim o exigirem.
O fato de não estarem presentes alguns dos
Vice-Presidentes ou a própria Relatora não inviabiliza os nossos trabalhos - a não ser que seja
S. Ex' uma peça importante naquela sessão da
pauta dos trabalhos - é importante que eu diga
- prevista na pauta. Nós estamos numa sessão
de votação e a Relatora se pronuncia como qualquer outro membro do Plenáno. A reunião em
que S. Ex' não poderia faltar seria a da leitura
do relatório e depois a leitura do parecer sobre
as emendas.
Sr. Presidente, o art. 18 diz o seguinte:
"Toda empresa pública ou privada que detenha o controle de veículo jornalístico de
qualquer espécie instituirá e manterá, permanentemente, o funcionamento de um conselho editorial, composto por representantes
da empresa, dos profissionais de comunicação a ele funcionalmente vinculados."
"Parágrafo único. A lei regulará a organização, composição, atribuições, funcionamento dos conselhos editonaís previstos nesse artigo."
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Com a palavra o nobre Constituinte Aloísio Vasconcelos, para substituir o destaque.
O SR CONSTITUINTE ALOÍSIO VASCONCELOS - Sr. Presidente, eu disse, em entrevista
à imprensa, que, imediatamente após a leitura
do primeiro relatório, pela nobre Constituinte Cristina Tavares, eu colocaria minhas posições claras
e definidas, aqui. Pedi a V. Ex' que delas me desse
uma ata. Coloquei as mesmas posições junto ao
Sindicato dos Engenheiros, em Belo Horizonte,
que me convidou para uma solenidade de formatura. Portanto, a minha colocação não foi feita
ontem, quando apresentei a emenda. Ela fOI feita
imediatamente após a leitura do relatório da nobre
Relatora Cristina Tavares.
Como eu disse antes, não tenho rádio, não tenho televisão, não tenho parente que tem, e não
tenho nenhum vinculo com qualquer empresa,
mostrando, assim, minha inteira isenção
Estou mostrando a isenção no tempo, para não
parecer que estou apresentando essa emenda
muito antes. Não tenho também parente algum
em redação de jornal, nem vínculo com empresa
jornalística. A minha campanha foi pobre, porque
não tive apoio de jornal algum. Então, estou falando com a clareza de engenheiro que sou. Não
concordei no primeiro momento com este texto.
Apresentei, de imediato, por telex, e adverti que
o telex não seria aceito, assinei, transanteontem,
parece-me - no prazo previsto -, uma emenda
suprimindo totalmente esse artigo, para que não
haja na iniciativa da empresa jornalística nenhum
conselho, por mais representativo que seja - e
tenho profundo respeito e admiração pela classe
de jornalistas - ou de quaisquer outros que viessem a compor esse conselho. Entendo que ele
teria o direito editorial que pertença à empresa
jornalística e continuo assim entendendo.
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O SR. CONSTITUINTEJOSÉ ('..ARLOS MARTINEZ - Pela ordem, Sr. Presidente. Temos outros
pedidos de destaque.
Encontrei um pedido de destaque, teoricamente, porque não dá para entender bem a letra do
Constituinte Olívio Dutra, mas não encontramos
o próprio. Quer dizer, não dá para saber, na realidade, se isso é um pedido de destaque. Peço
ao Sr. Presidente que verifique se há esse pedido
de destaque. Quero, apondo as palavras que foram muito bem aludidas aqui pelo companheiro
Aloísio Vasconcelos, dizer aos companheiros que
no momento em que foi feita aquela votação,
pedida pelo companheiro Joaci Góes, S. Ex' colocou aqui "da propriedade de veículos de comunicação". Sinto-me honrado de ser proprietário de
veículo de comunicação. Embora não seja dirigente, sinto orgulho disso e vou me orgulhar pelos
próximos anos. Quero fazer deste tipo de negócio
a mmha vida e espero contribuir para que este
País possa crescer e se engrandecer cada vez
mais dentro desse tipo de liberdade. De forma
que entendo que se naquela oportunidade abstive-me de votar, e agora vou votar o conselho
editorial, na minha condição de jornalista.

o SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos passar à votação pela emenda supressiva
deste artigo, apresentada pelo nobre Constitumte
Aloísio Vasconcelos.
(Procede-se à votação)
Respondem à chamada e votam Sim os Senhores Constituintes: Aloísio Vasconcelos, Angelo
Magalhães, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira,
Fausto Rocha, Francisco Diógenes, José Elias,
Mendes Ribeiro, Paulo Marques, Rita Furtado, Roberto Vitale Rodrigues Palma.
Voltam Não os Senhores Constituintes: José
Carlos Martinez e Onofre Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Votaram Sim 12 Constituintes; votaram Não, 2.
Está aprovada a supressão do artigo em pauta.
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte José Carlos Martinez.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ CARLOSMARTINEZ - Agora, entendi o pedido do Constituinte
Olívio Dutra. O pedido de S. Ex', na realidade,
é uma emenda aditiva, em que pede para criar
2 novos artigos, que é o seguinte:
"Acrescentar após o art. 18 do anteprojeto que é esse que acabou de ser votado - S. Ex'
pede para acrescentar ao art 19 do projeto os
arts. 19 e 20. Passo a ler então, o art. 19, para
que seja votado, Sr. Presidente:
"Art. 19. Admitem-se tarefas menores
ou subsidiadas somente às entidades sociais
ou fundações, sem fins lucrativos e que tenham, como princípio de fundamento, a defesa dos interesses sociais e coletivos."

o

SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos, então, votá-lo. Como ele é independente
do que acabamos de votar e se trata de um novo
artigo, vamos, então, votar esta proposta. Aqueles
que votam favoravelmente ao que foi lido, dirão
Sim, e os que votam contra, dirão Não.
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Peço à Mesa que não registre o voto do Constituinte Joaci Góes.
(procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam Não os Srs.
Constituintes: Aloísio Vasconcelos, Angelo Magalhães, Amold Fioravante, Arolde de Oliveira,Fausto Rocha, Francisco Diógenes, José Carlos Martinez, José Elias, Mendes Ribeiro, Onofre Corrêa,
Paulo Marques, RitaFurtado, Roberto Vital e Rodrigues Palma.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Ohveira) Votaram "não" 14 Constituintes
Está rejeitada a emenda proposta pelo nobre
Constituinte Olívio Dutra
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Fausto
Rocha, para uma questão de ordem.

o SR. CONSTlTQ/NTE FAUSTO ROCHASr. Presidente, apenas para um registro
Em nome desta Subcomissão, creio que interpretando o pensamento de todos, quero agradecer a presença ilustre, nesta reunião, do nobre
Constituinte Artur da Távola, Relator da Comissão
de que faz parte esta Subcomissão, por entender
que S. Ex', num gesto de equilíbno, deu a esta
Subcomissão, com a sua presença, uma atenção
especial, em se tratando dos acontecimentos desta manhã. Ao registrar a sua ilustre presença, queremos registrar, também, o nosso reconhecimento pelo equilíbrio de S. Ex'
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr. Presidente, há mais um destaque para
o art. 18, do Constituinte Q/durico Pinto, e que
está sob o número 237/1.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Não houve destaque?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Houve um pedido de destaque, porém
não consigo identificar a assinatura de quem fez
o pedido. O pedido de destaque se encontra sobre
a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos ler o texto para registrá-lo. Este, seguramente, estará prejudicado
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZEMENDA
"Definem-se como crimes ou atentados, agressões e danos ao meio ambiente."
Inclua-se no anteprojeto de texto constitucional,
na parte relativa ao meio ambiente, o seguinte
dispositivo:
"Os atentados, agressões e danos ao meio
ambiente serão definidos como crimes, sujeitos os autores às penas da lei."
O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO Retiro o pedido de destaque, Sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira)- Foi
retirado o pedido de destaque do nobre Constituinte Mendes Ribeiro.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Então, passamos à ultima votação, do
art. 20, do Constituinte Olívio Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Peço um pouco mais de paciência ao Plenário.
Sei que a hora está avançada, mas temos que

concluir esta votação hoje e fazermos o encerramento dos trabalhos desta reunião extrordmáría,
uma vez que esta é a nossa última reunião de
trabalhos no âmbito da Subcomissão
Então, enquanto aguardamos a leitura do texto
da emenda, queria deixar o registro e um voto
de louvor, de aqradecimento a todos aqueles que
se dedicaram à Secretaria da Casa, assessorando
a Mesa, e aos Srs. Parlamentares, coordenados
pela nossa Secretária, Dona Heloísa, sempre
pronta a nos dar todo o apoio, até nos momentos
mais difíceis ela sempre esteve tranqüila e agindo
de forma profissional, juntamente com toda a sua
equipe, a quem agradeço de coração pelo apoio
dado à Mesa e ao Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr. Presidente, encontra-se sobre a mesa
o último artigo a ,ser votado, que é mais uma
vez um artigo aditivo interposto pelo nobre Constitumte Olívio Dutra, que acompanha, então, na
sua ordem, o art. 19. Como este foi rejeitado,
o art. 20 passa a ser o art. 19:
Diz:
"As cooperativas profissionais de comunicação serão beneficiadas com incentivos e
isenções fiscais."
S. Ex' cria, portanto, a figura das cooperativas
profissionais
S. Ex' não apresenta justificatJvas.
O SR PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vou interpretar que esta emenda que foi apresentada por um membro da nossa Subcomissão à
Mesa da Subcomissão, terá que ser apreciada
e votada. Mas, na verdade, não parece um texto
pertinente ao tema, na forma como está colocado.
Vamos passar à votação.
(Procede-se à votação)
Respondem à chamada e votam Sim os Senhores Constituinte: Aloísio Vasconcelos, Onofre
Corrêa e Roberto Vital.
Votam Não os Senhores Constituintes: Angelo
Magalhães, Arnold Fioravante, Arolde de Oliveira,
Fausto Rocha, Francisco Diógenes, José Carlos
Martinez, José Ehas, Mendes Ribeiro, Paulo Marques, Rita Furtado e Rodrigues Palma.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Votaram Sim 3 Srs. Constituintes, e Não 11 Srs.
Constituintes.
Está rejeitada a proposta de emenda do nobre
Constituinte Olívio Dutra.
Peço mais 5 minutos ao Plenário para os procedimentos finais
Pergunto se há, ainda, matéria a ser apreciada.
(Pausa.)
Pergunto se a Secretaria está de posse de todas
as informações para que possamos consolidar
o que foi aprovado na Subcomissão. (Pausa.)
A Secretaria está de posse de todo o material,
e o Presidente, juntamente com a secretária, fará
a consolidação e a distribuição, no mais curto
espaço de tempo possível, ainda sob a forma como sai daqui do que foi aprovado na presente
reunião de votação.
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Pessoalmente, quero agradecer a todos os
meus companheiros, a todos aqueles que participaram desses debates da forma mais desinteressada e dizer que a minha posição aqui sempre
foi aquela de permitir a ampla participação de
todos, com uma única preocupação: a de levarmos a termo a missão que a nós foi confiada
pelos nossos companheiros Constituintes para
que pudéssemos chegar a este relatório, que é
o primeiro passo do edifício da Assembléia Nacional Constituinte. E este primeiro passo, naturalmente, será modificado ao longo dos trabalhos
na respectiva Comissão, e, logo após, na Comissão de Sistematização, e, depois, no plenário desta
Casa, onde haverá, então, a grande sublimação
da vontade democrática da nossa Nação. Muito
obrigado
O SR CONSTITUINTE FAUSTO ROCHASr. Presidente, gostaria que fosse registrado em
ata e através da gravação que a presença de 14
dos 21 integrantes desta Comissão atesta, e creio
que interpreto a opinião e o pensamento da maioria, da totalidade daqueles que aqui permanecem,
que V.Ex' conduziu-se a contento, sempre procurando, de uma maneira equilibrada, dar oportunidade a que todos se manifestassem. Percebemos, também, que V. Ex' entendeu claramente
quando houve recursos regimentais, com os
quais estamos a acostumados, no meu caso, há
nove anos, tendo sido Vice-Líder da Oposição,
Vice-Líder da Situação, e nós sabemos entender
e interpretar bem os recursos que são normais
e regimentais, e o que é chamado de jus esperniandi, Inclusive. Queremos, então, deixar registrado o reconhecimento desta Subcomissão pela
sua condução dos trabalhos. Muito obrigado Parabéns. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Vamos apenas anunciar que não haverá a reunião
para a leitura do texto final Nós o distribuiremos
aos nobres Constituintes.
Perguntaria à Secretária se ainda há alguma
matéria a ser aprovada. (Pausa.)
Com a palavra o nobre Constituinte Roberto
Vital
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO VlTAL Sr. Presidente, gostaria de encaminhar a V. Ex'
um ofício pedindo que a Nuclebrás fosse ouvida
na Comissão Temática, uma vez que ela não pôde
ser ouvida nesta Subcomissão por motivos os
mais diversos..., para que sejam prestados esclarecimentos a respeito de Tecnologia e de Meio
Ambiente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Fica decidido que a Secretária preparará um ofício
ao Presidente da Comissão Temática convidando
os dirigentes da Nuclebrás, a juízo daquele Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Está encerrada a presente reumão extraordinária
de votação do anteprojeto produzido pela Subcomissãq,..C@.Siência e Tecnologia e da Comunicação. MuitO'obrigado a todos.
(Encerra-se a reunião às 15 horas e 5 minutos.)
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AJYEXOÀ ATA DA it- REUNIÃO, ORDINÁRIA,DA SUBCOMISSÃO DA FAMÍliA, DO
MENOR E DO IDOSO; REALIZADA EM 4
DEMAIO DE 1987, ÀS 10:04 HORAS,ÍNTEGRA DO APAJYHAMENTO TAQUIGRÁFICO,
COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTEAUTORIZADA PELO PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO, CONSTITUINTE NELSON
AGUIAR.

11" Reunião Ordinária Realizada em 4 de
maio de 1987
Aos quatro dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e
dez minutos, na sala da Comissão de Municípios
-Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Nelson
Aguiar, com a presença dos seguintes Constituintes: Eraldo Tinoco, Rita Camata, Maria Lúcia,
Vingt Rosado, Eunice Michiles, Roberto Augusto,
Iberê Ferreira, Eliel Rodrigues, Ervin Bonkoski e
Antônio Salim Curiati, como membros da Subcomissão e os Constituintes Átila Líra e Artur da
Távola, como participantes. 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. Prosseguindo, o Senhor Presidente
apresentou as Dr", Alda Marco Antônio, como
representante da Secretaria do Menor do Estado
de São Paulo; Ana Maria Wilhein, representante
da Coordenação da Comissão da Creche do
CNDM e Fúlvia Rosemberg, como representante
da Fundação Carlos Chagas, para discorrerem
sobre o tema "Direitos e Deveres do Menor". Concluídas as exposições, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Constituintes para
debate com os palestrantes e convidou o Senhor
lO·Vice-Presidente, Constituinte Roberto Augusto,
para assumir a Presidência, tendo em vista a necessidade de ausentar-se por alguns momentos.
Participaram dos debates os seguintes Constituintes: Eunice MichIles, Eraldo Tinoco, Rita Camata
e Iberê Ferreira. O Senhor Presidente eventual
suspendeu a reunião às doze horas e trinta minutos, devido ao adiantado da hora; agradecendo
as abordagens das D.... Alda Marco Antônio, Ana
Maria Wilhein e Fúlvia Rosemberg. As dezessete
horas e trinta minutos, o Senhor Presidente, Constituinte Nelson Aguiar, reabriu a sessão, convidando o Professor Ivamr dos Santos, representante da Associação dos ex-alunos da Funabem
para expor, dando continuidade aos trabalhos, sobre os "Direitos e Deveres do Menor". Debateram
com o palestrante os Senhores Constituintes: Ehel
Rodrigues, Eunice Michiles, Eraldo Tinoco, Antônio Salim Curiati, Iberê Ferreira e Roberto Augusto, como membros da Subcomissão e Artur da
Távola, como participante. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença do Prof. Ivanirdos Santos, dando por encerrados os trabalhos, às dezenove horas e quarenta
minutos, cujo teor será publicado, na íntegra, no

Diário da Assembléia Nacional Constituinte,
convocando os Senhores Constituintes apra a
próxima reunião a realizar-se dia cinco de maio,
às nove horas e tnnta minutos, com a seguinte
pauta: depoimentos e debates com as seguintes
entidades: LBA, Funabem, Embaixada da Paz,
Criança e Constituinte, Pastoral do Menor, CNBB

e Dr' Yolanda Heloisa de Souza, que abordarão
os aspectos dos Direitos e Deveres do Menor.
E, para constar, eu, Antônio Carlos Pereira Fonseca, Secretário, lavrei a presente Ata, que depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Constituinte Nelson Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Declaro abertos os trabalhos desta Subcomissão.
Contamos hoje com a presença da Dra. Ana
Maria Wilheim, do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, da Coordenadoria da Comissão de
Creche, da Secretaria do Menor do Estado de
São Paulo, Dra. Alda Marco Antonio, e da Dra,
Fúlvia Rosemberg, da Fundação Carlos Chagas.
Convidamos as referidas Senhoras a tomarem
assento à mesa.
Temos outras entidades, tanto para hoje, como
para amanhã. Para amanhã já temos coníírrnada
a Funabern, através de sua Presidente Maria Bandeira, temos a Pastoral do Menor, e temos a Embaixada da Paz, e o Movimento Criança e Constituinte. Outras entidades estão comparecendo para falar sobre o menor. Nós vamos garantir o
espaço a todas as entidades que comparecerem
para defenderem as suas propostas. Convidamos
apenas as três debatedoras, porque elas estavam
inscritas previamente. No entanto, se necessário,
a Subcorrussão funcionará durante todo o dia,
e até a noite. Alguns Constituintes não estão presentes, pois se deslocaram para seus Estados,
no fim de semana, mas já estão retornando a
Brasilia.
Nós queremos dizer aos nossos debatedores
que as suas conferências ficam gravadas aqui.
Segundo o nosso Relator o Constituinte Eraldo
Tinoco que está aqui ao nosso lado, todas essas
informações estão sendo gravadas, e depois serão
objetos de apreciação do Relator, e dos Srs. Constituintes, pois serão taquigrafadas e consolidadas
num texto para serem analisadas.
Queremos lembrar aos nossos debatedores,
que a nossa preocupação é com a consolidação
de um texto constitucional, sobre o direito da família, do menor e do idoso, que temos a obrigação
de encamtnhar-para a Comissão Temática e hierarquicamente acima desta. Às vezes temos debates aqui importantíssimos, temos aprofundamento em temas, como ocorreu, por exemplo, durante
a semana passada com a questão do divórcio.
Tivemos aqui acirrados debates e muitas informações importantes, só que difIcilmente a palavra
divórcio viria a ser escrita no texto da Constituição.
Ao que nós sabemos, nenhuma Constituição do
mundo trata especificamente do divórcio. Por isto
estamos preocupados no sentido de orientar os
debates, com vista à relação de direito da família,
do menor e do idoso, para que nós possamos
ter o máximo de luzes e de orientação possíveis
a fím de que no momento em que o nosso Relator
for trabalhar o texto, possa refletir, pelo menos,
a média das opiniões nacionais.
Aqui no campo da direito de familia e do menor,
nós já sabemos que as idéias são conflitantes,
e muito conflitantes, e não raro os conflitos estão
lá no povo. Nessa semana a Subcomissão se deslocou até Vitória,no Espírito Santo, onde ouvimos
28 entidades, e sentimos na própria população
as direrenças de posicionamento, no tocante, por
exemplo, à idade em que o menor deve trabalhar.
A partir de que idade o menor deve trabalhar?
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Se o menor deve ser adotado por cidadãos estrangeiros? As opiniões também são diferentes. E como temos que consolidar um texto que represente
a média dessas opiniões, estamos preocupados,
então, em ouvir o máximo de informações.
Nós passamos, pela ordem, a palavra, por um
prazo de até 40 minutos, às nossas debatedoras
- que não terão a obngação de cumprir todo
o tempo. Acho até que a reserva de tempo para
a conversa com os Srs Constituintes, às vezes
se toma muito mais Importante do que a parte
expositiva; não querendo com isto, no entanto,
suprírmr o tempo que possa ser destinado à parte
expositiva.
Com a palavra a Dra. Alda Marco Antonio.
A SRA. ALDAMARCO ANTONIO - Exm" Sr.
Presidente, Srs. Consituintes, Senhoras e Senhores; estou aqui hoje, acima de tudo para dar um
testemunho do que vi, do trabalho que realizei
na Secretaria do Trabalho no Estado de São Paulo, particularmente na situação do menor trabalhador.
A minha posição com relação ao menor no
mercado de trabalho é pública, é conhecida e
está embasada nesse trabalho desenvolvido na
fIscalização das condições e das relações de trabalho no Estado de São Paulo.
Vejo o menor como um ser em formação, ele
está se formando psíquica e fisicamente: ele não
tem sequer condições de se representar a si mesmo até perante a legislação. Ele é, portanto, um
ser dependente
Não vejo condições de que um menor em formação possa assumir responsabilidades acima
do que a sua capacidade física ou psicológica
permita. Mas, no Brasil o menor no trabalho é
um dado concreto; e o discurso ideológico que
sustenta o menor no trabalho, diz que a situação
social no Brasil exige que os menores sejam jogados muito cedo no mercado de trabalho para
aumentar o rendimento das famílias. Estou convencida de que isto é um grande equívoco. Num
país como o nosso, onde as condições sociais
são muito injustas, onde muito poucos são muito
ricos, e muitos são muito pobres, é exatamente
num país como o nosso que a criança deveria
ser preservada num esquema de educação, de
formação, sendo preparada para o futuro. Ao se
jogarem as crianças no mercado de trabalho,
acho que as famílias e a sociedade como um
todo obtém exatamente o oposto do que querem
conseguir, que é rendimentos. A deficíêncía da
flscalízação do trabalho no brasil - e aqui eu
queria colocar, como um dos pontos mais atrasados na Nova República, a flscalízaçâo das condições de trabalho exercida pelo Ministério do Trabalho - a deficiência dessa fiscalização proporciona a empresários inescrupulosos uma verdadeira exploração, uma super-exploração da mãode-obra do menor e em alguns casos, eu posso
efírmar, com toda a segurança, porque vi, fotografei e fllrneí, menores semi-escravizados.
Exatamente, foi isso que verifIquei através das
fiscalizações, tenho filmado, tenho fotografado,
infelizmente, não posso exibir aqui, porque está
faltando um aparelho de vídeo, mas fica o oferecimento.
A situação do menor trabalhador no Estado
de São Paulo é tão calarmtosa que eu posso dizer
que, aproximadamente 2 milhões de menores
que estão trabalhando no Estado estão sendo,
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literalmente, massacrados e com o seu futuro
comprometido. Alguns estão morrendo de acidentes de trabalho e outros estão morrendo em
morte lenta, aguardando a morte certa, como os
vidraceiros da Grande São Paulo, que atinge um
número de 9 mil trabalhadores; eles sopram o
vidro, ao soprar o vidro, respiram o ar infectado,
o ar poluído por sílica que vai comprometendo
os seus pulrnôezínhos, vai fechando os alvéolos
e se eles ficarem mais 7 ou 8 anos nesta atividade,
morrerão aos 20, 21 anos de idade, por incapacidade respiratória, com toda a certeza.
Eu vi crianças trabalhando aos 4 anos de idade
e não só trabalhando, já portadores de doenças
profissionais; crianças de 4 anos já com o septo
nasal prefurado, com as mãos atingidas por reumatismo, com problemas respiratórios; eu vi
crianças com 11 anos de idade, mutiladas. Algumas eu consegui retirar do trabalho, estão, hoje,
trabalhando em atividade de microempresa, incentivados por um trabalho que deixamos na Secretaria de Relações do trabalho. Nós vimos crianças, como as de Franca, os pequenos sapateiros
da Cidade de Franca, uma cidade de indústria
moderna, que no ano de 1986 exportou 1 bilhão
de dólares em calçados; em dezessete fábricas,
nós constatamos que mais da metade dos trabalhadores são menores de 14 anos e cada um
desses menores, apresentando três sintomas de
doença profissional. Eles trabalham com cola de
sapateiro, que produz lesões cerebrais, dermatite
química; essas crianças apresentam vômitos, enjôos e tonteiras, além da pele atingida pela dermatite química.
Todas essas coisas que eu vi,que eu não procurei,por acaso eu encontrei no meio da fiscalização
de adultos; encontrei esse quadro verdadeiramente dantesco, das crianças trabalhadoras do nosso
Estado. Eu não podia me calar e estou aqui, tentando passar um pouco da minha preocupação
e indignação com a situação do menor trabalhador às senhoras e aos senhores Constituintes,
para que fiquem atentos a algumas movimentações que existem, hoje, já tentando piorar ainda
mais a situação do menor trabalhador Eu estou
falando muito claramente de um projeto de lei
de autoria da Presidência da República, enviado
ao Congresso Nacional, que regulamenta a questão do menor trabalhador, da situação do menor
trabalhador. É um projeto que passarei a criticar,
cheio de deficiências, segundo o nosso ponto de
vista, mas que foi atropelado e surpreendido no
dia 30 de dezembro de 1986 por um decreto
da PrevidênciaSocial que abre as portas e praticamente, coloca nas mãos dos empresários o destino de milhões e milhões de crianças que deveriam estar sendo por nós protegidas e educadas
para nos substituir.
O projeto de lei a que me referi traz o n°
8417/86. Ele modifica, dá nova redação ao capítulo N, do título 111, da Consolidação das Leis do
Trabalho. É um projeto que pretende elevar a
idade mínima para 14 anos, considerando-se
"empregado" apenas criança nessa idade. Entretanto, permite que menores de 12 a 14 anos trabalhem sob enfoque de assistidos, se forem pobres;
porém, essa assistência não é regulamentada, ele
não fala em fiscalização, não fala, porque, infelizmente, se existe, não é notada.
Acho que os Srs. Constituintes devem estar
atentos para a questão da idade. Menor de 14

anos para nós deve estar na escola, deve estar
sendo preparado.
Tenho aqui, hoje, no plenário, uma pessoa que
poderá dar uma descrição de uma expenêncra
concreta, realizada no Município de São José dos
Campos; se houver oportunidade de a platéia se
manifestar, gostaria que o Prefeito de São José
dos Campos colocasse uma experiência com
crianças de 12 e 13 anos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Se a
senhora me permite, nós, então, convidaremos
para sentar aqui na frente, o Dr. Antônio José
Mendes Faria, Prefeito de São José dos Campos.
A SRA. ALDA MARCO ANTONIO - A experiência é muito ilustrativa, com crianças de 12
e 13 anos, tentando sistematizar um trabalho industriale que não deu certo. Não deu certo porque
trabalho exige responsabilidade, sistematização,
atenção e a criança não está preparada para responder a todos esses quesitos. Acho louvável a
atitude da Presidência da República em se preocupar com as crianças da rua, mas não creio
que será jogando-os nas mãos dos empresários
e para um trabalho sistematizado que se vai resolver o problema. Acho que antes deveremos nos
preocupar com a educação.
Esse projeto fala em trabalho noturno, ampliando o horário noturno proibitivo para menores; fala
também em serviços prejudiciais à formação do
desenvolvimento do menor que, quando isso
ocorrer, poderá ser proibido pelos Juízes de Menores ou pelo Ministério do Trabalho Não existe
obrigatoriedade. A lei hoje existente já especifica
os locais onde as crianças não podem trabalhar
por atacarem a sua formação de saúde ou sua
formação psrcolóqíca ou moral. O novo decreto
inova para pior, deixando para que alguém procure os juízes de menores ou o Ministério do Trabalho e não que a iniciatIva seja desses dois órgãos.
Eu vou citar algumas lacunas que esse projeto
ainda apresenta:
"Supressão dos deveres dos responsáveis
legais dos menores que, atualmente, são passíveis de penalidades que podem até chegar
à perda do pátrio poder ou destituição da
tutela, se permitirem que o menor trabalhe
em locais e serviços perigosos ou insalubres,
ou prejudiciais à sua moralidade."
Esse é o vigente. O novo abre mão dessa prerrogativa.
Nós temos, então, algumas propostas aos Srs.
Constituintes:
"Aadoção de uma políticanacional voltada
para o ensino proflsstonalízante, implicando
a revisão dos cursos regulares de 1° e 2°
graus, sem deixar de considerar as necessidades do mercado de trabalho do País, observadas as diversidades regionais e realçadas as atividades rurais;
- revisão dos cursos profissionalizantes,
não só com a introdução de novas opções,
como, por exemplo, a informática, como
também com a simplificação das exigências
atuais de ingresso, de sorte e tomá-los mais
acessíveis;
- maior e mais constante fiscalizaçãodas
empresas que realizam a aprendizagem metódica do menor com vistas à sua real profissionalização;
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- estabilidade provisória ao 'aprendiz,
após a conclusão do período de aprendizagem, a fim de evitar apenas a exploração
de seu trabalho, enquanto aprendiz;
- estabilidade provisória ao menor em
idade de prestação de serviço militar, com
a transferência dos encargos sociais ao Estado;
- delegação aos Estados, através de suas
Secretarias de Estado, para fiscalizarem o trabalho do menor."
Se me for permitido fazer um pedido, eu pediria
aos Srs. Constituintesque rejeitassem globalmente o decreto apresentado pelo Presidente da República em 30 de dezembro de 1986, por encará-lo
absolutamente prejudicialaos interesses dos menores. Se eu pudesse recomendar ainda; recomendaria que a idade mínima'para exercer profissionalmente um trabalho fosse mantida como a
de 14 anos e que fosse vedado a menores de
,14a 18 anos trabalharem em locais ou atividades
que não eduquem, ou seja, atividade na qual ele
passa o tempo e atinge a maioridade sem aprender uma profissão.
Gostaria, ainda, de lembrar que o decreto permite que uma criança passe dos 12 aos 18 anos,
trabalhando numa empresa sem qualquer cobertura previdenciária;isso, além de ser uma grande
válvulade escape para os empresários, é também
uma grande injustiça para com o menor trabalhador. Ao deixar de recolher as suas contribuições,
visando uma aposentadoria, ele teria perdido 6
anos, além do que passaria esses 6 anos absolutamente descoberto nas mãos de seguros hipotéticos que não dão cobertura como os da Previdência Social.
E no pano de fundo político, eu gostaria de
solicitara atenção dos Srs. Constituintes e alertálos para a descentralização política e administrativa do Ministério do Trabalho. Hoje, a liberação
de um banheiro ou a negociação de grandes greves nacionais, toda gama relativa às condições
de trabalho estão enfeixadas no Ministério do Trabalho. Para nós, nos Estados, isto é um grande
prejuízo, porque não se trata de rivalizar com o
Ministério do Trabalho, mas de colaborar na ação
para uma maior eficiênciada fiscalizaçãoque hoje
não é sentida.
Nós gostaríamos de reprisar, reforçar esta posição, porque encaramos que os delegados regionais de trabalho, que atuam nos Estados, são
funcionários burocráticos do Ministério do Trabalho, muitas vezes distanciados da vida políticaque
se passa no Estado. Se a fiscalização das condições do trabalho passar para as Secretarias Estaduais de Relações do Trabalho, ficará muito, mais
fácil para a sociedade pressionar e exigirum trabalho mais eficiente,já que os secretários são personalidades políticas, representativas de segmentos
e compromissadas politicamente com a sociedade. Acho que esse seria um grande passo: descentralizar a ação fiscalizadora do Ministério do
Trabalho, mantendo as questões básicas, a idade
mínima de 14 anos e profissões ou atividades
que eduquem. E, em qualquer caso, menor assistido, aprendiz ou profissional em absoluto, não
se permitir que ele tenha algum tipo de atividade
na empresa sem vínculo empregatício. É uma
conquista dos trabalhadores brasileiros,e não podemos deixar à margem aqueles que nos irão
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substituir no futuro - portanto-aqueles que merecem muito mais a nossa atenção.
Muitoobrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A seguir ouviremos a Dr' Ana Maria Wilheim.
Nós estamos diminuindo o tempo para a parte
expositiva, a fim de dispormos do máximo de
tempo para os debates. Concedo a palavra a Dr'
Ana Maria Wilheim, por 20 minutos.
A SR' ANA MARIA WILHElM - Exrnv Sr. Presidente, Constituinte Nelson Aguiar; Sr. Relator,
Constituinte Eraldo Tinoco; Exrn" Srs. Constituintes, Ex' Sra. Constituinte Eunice Michiles. Falo
aqui em nome do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulhere, antes de mais nada, quero agradecer
a oportunidade de estar aqui presente, trazendo
sugestões, para o debate com V. Ex", de propostas relativasao direito da criança de zero a 6 anos.
O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
desde a sua criação, definiu, como uma de suas
prioridades, desenvolver políticas no sentido de
avançar na qualidade e na quantidade do atendimento, por parte do Estado e da sociedade de
forma geral, à criança de zero a 6 anos. Neste
sentido, vimos trabalhando há mais de um ano,
desde o Encontro Nacional sobre Políticas de
Atendimento à Criança de Zero a 6 anos, realizado
em fevereiro de 1986, aqui na Câmara Federal,
quando colocamos ao debate público a nossa
proposta de creche como um direito da criança,
contida na carta de Princípio- Criança: Compromisso Social.
Desde então, vimos participando de diversos
debates em todo o País, assim como participando
da Campanha Criança e Constituinte que amanhã
falará nesta Subcomissão.
Publicamos, ainda, o relatório do encontro, que
é este documento aqui, que contém resumos das
diversas posições da sociedade e de representantes do Poder Executivo nos seus diversos níveis, que poderá servir como subsídio aos nobres
constituintes, empenhados nessa missão que é
da redação da nova Carta Magna.
Por fim, todo esse trabalho resultou também
na elaboração de propostas de artigos de lei,contidas na Carta das Mulheres aos Constituintes,
também intitulada como Proposta à Assembléia
Nacional Constituinte que, provavelmente, deve
ser do conhecimento de alguns dos Srs. Constituintes, sobre a qual farei minha exposição. Utilizareitambém as propostas da Campanha Criança
e Constituinte,no que dizrespeito ao atendimento
à criança de zero a 6.
Desejo dedicar esta minha exposição o Direito
à Creche, ao tema Direitos da Criança de Zero
a6.
Em ambos os documentos citados, as propostas, quanto ao tema, são inovadoras, por colocarem como um direito da criança o atendimento
pelo Estado através de creches e pré-escola direito este que vinha sendo conferido, até então,
em legislação ordinária, apenas à mulher. O que
desejamos ver incorporado nesta Constituição é
o direito à creche como um direito da criança
a um atendimento de guarda e educação necessário na faixaetária em questão. O deslocamento
da ótica aqui proposto se reflete em todo o trabalho que se desenvolve em prol do desenvolvimento infantiL Entender a creche como um equipamento de guarda e de educação significa não
mais enxergá-Ia como assistência e/ou benevo-

lência: significa profissionalizar o trabalhador da
creche, destinar recursos, investir na educação,
metodologias e no trabalho com a criança.
Como é do conhecimento de V.Ex", nenhuma
Constituição, até hoje, fez referência a esta criança
em específico, quanto a ter o direito a um atendimento de guarda e educação complementar ao
da família, e opcional. O que permeia todas as
propostas relativas a este direito é a de que a
creche e a pré-escola são direitos da criança, dever do Estado e da sociedade, opção da família.
Passarei a ler algumas dessas propostas, comentando-as quando necessário. No documento
das mulheres aos Constituintes propõe-se que
"a educação seja um direito de todos, um
dever do Estado, que visa o pleno desenvolvimento da pessoa, dentro dos ideais da democracia, do aprimoramento dos direitos humanos, da liberdade e da convivência solidária a serviço de uma sociedade justa e livre.
Sendo responsabilidade do Estado assegurar a educação universal pública e gratuita
em todos os níveis.
E considerando as creches unidades de
guarda e educação de crianças de zero a
6 anos de idade".
Assim como no documento Criança e Constituinte propõe-se que:
"O Estado garanta, gratuitamente, às famílias que desejarem, a educação e a assistência às crianças de zero a 6 anos de instituições especificas com creches e pré-escolas".
Ainda no seu parágrafo único define que a Política Nacional de Educação, regulada em lei, disporá necessariamente sobre o nível pré-escolar
previsto neste artigo.
Neste momento, passarei a ler a justificativa
dessa proposta, contida nesse documento da
Criança e o Adolescente que ilustra muito bem
todo o principio que permeia esta proposta:
"A atual Constituição estabelece a obrigação
do Estado na educação da criança somente a
partir dos 7 anos de idade e por um período de
8 anos, deixando à famíliaa total responsabilidade
pela educação anterior.
Os tempos atuais exigem a revisão deste posicionamento com base em sólidos argumentos
sociológicos, históricos, científicos e políticos como os seguintes: a demanda social pela creche
e pré-escola vem crescendo a cada ano e se torna
mais forte onde a mulher vem conquistando
maior participação na força de trabalho extradomiciliar. A industrialização,a urbanização, o trabalho da mulher fora do lar e as mudanças estruturais da família, principalmente de extensa para
nuclear, destacaram a criança do meio social familiar em que ela estava envolvida: começou a
aparecer como alguém que precisa de atenção
específica. Compreendendo, também, que seus
filhos menores de 7 anos vivem um período importante do seu desenvolvimento, as famílias não
querem apenas "um lugar para deixar as crianças
durante o dia", querem uma instituição educativa.
Ademanda começa a exercer pressão social cada
vez mais forte. Ela se expressa principalmente
sobre as administrações municipais e vai adquirindo significado político. É uma exigência reconhecida como uma necessidade e como um direito: o direito universal à educação.
As ciências, principalmente a Psicologia, a Sociologia e a Biologia,e a experiência educacional
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têm constatado, mais acentuadamente nas quatro
últimas décadas, que os primeiros anos de vida
têm um significado decisivo no desenvolvimento
posterior do indivíduo. Existe uma relação profunda entre as primeiras experiências infantis e
a personalidade do jovem e do adulto. A inteligência começa a se constituir a partir do nascimento, a interação com o meio social e físico.
Aos 2 anos, a criança já aprendeu a falar e, aos
quatro, possui a estrutura lingüística que usará
como adulto. Nesses primeiros anos, ocorre também a formação das estruturas básicas da personalidade, da socialização, da afetividade.
Os conhecimentos produzidos no campo das
ciências e da criança não são integralmente acessíveis à maioria das famílias. Daí a importância
e a necessidade de uma instituição especializada,
com pessoal qualificado, para a tarefa da educação da criança.
Aos 7 anos de idade as crianças se diferenciam
no conteúdo e na forma das aprendizagens, condicionadas pelas diferenças sociais entre as classes. A pré-escola, então, se inscreve no contexto
da luta pela democratização da educação bra\;,
sileira.
Os organismos internacionais ligados à infância
(UNESCO, (lnícef OMEP e Centro Internacional
da Infância), vêm insistindo na educação iniciaL
Já se tornou clássica a afirmação do Relatório
da UNESCO,sobre a educação no mundo, preparado por Edgard Faure, que diz: "A educação
pré-escolar é a base de qualquer política educativa".
Temos, hoje, 3 milhões e meio de crianças
frequentando instituições de educação pré-escolar. Mas esse número significa apenas 14% da
demanda na faixa etária de O a 6 anos. Metade
desse total se situa na esfera particular, à qual
têm acesso as crianças das famílias com poder
aquisitivomais alto. As crianças das camadas populares têm menos possibilidade de freqüentar
a pré-escola. Portanto, a ausência do Poder Público nessa área reforça os mecanismos de discriminação produzidos pelas condições econômicas.
Não é desejável que essa educação seja obrigatória para a criança, mas uma opção da família,
uma vez que esta pode encontrar formas próprias
de prover os estímulos adequados para desenvolvimento de seus filhos até os 6 ou 7 anos. Mas
é necessário que seja uma obrigação do Estado
a oferta desses serviços educacionais, em quantidade e qualidade adequadas a todas as crianças
cujas famílias o necessitarem ou desejarem.
É preciso também que a Constituição estabeleça a necessidade de que a Política Nacional
de Educação, definida em lei, disponha especificamente sobre a educação pré-escolar, como garantia de que se processe, no mais curto prazo,
o avanço administrativo e técnico nesta área.
Somente esses principios seriam insuficientes
para a realização de educação efetiva para as
crianças e adolescentes. É preciso que a Constituição estabeleça a obrigação do Poder Público
com a qualidade da educação e do ensino para
todas as crianças.
Na insuficiência de verbas para a educação residem os maiores entraves, quer à universalização
da escola, quer à extensão das faixas etárias, quer
à qualidade da educação e do ensino oferecidos.
Pretende-se que a nova Constituição assegure pelo menos percentuais já consagrados na Consti-
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tuição atual. Recursos e descentralização são fatores decisivos para que a educação seja, de fato,
um direito de toda criança brasileira.
Asociedade, através dos organismos democráticos, deve participar da política educacional e
de sua gestão nas instituições públicas, zelando
pela qualidade e pela adequação sócio-cultural
dos conteúdos.
Como salientamos, o deslocamento do enfoque do direito à creche, da mulher para a criança,
não significa o recuo em direitos já conquistados,
como nos direitos trabalhistas. A CLT dá conta
de aspectos fundamentais propostos para serem
incorporados, com alguns aperfeiçoamentos, na
Constituição.
Como é o caso do proposto no documento
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
onde propõe-se que as empresas mantenham
creches para 05 filhos de seus empregados, até
1 ano de idade, instaladas no local de trabalho,
nas suas proximidades ou da moradia. É impossível à mulher e ao homem trabalharem sem ter
onde deixar 05 filhos. O que está sendo inovado
neste caso é o fato de colocar a creche como
um direito também da família trabalhadora O
que as mulheres desejam é que a responsabilidade de educar e cuidar de seus filhos seja, de
fato, dividida na família e na sociedade.
Nesse sentido, propõe-se ainda que o Estado
assegure assistência à maternidade, à infância,
à adolescência, aos idosos e aos deficientes. E
que seja criada uma rede nacional de assistência
matemo-infantil, de uma rede nacional de creches
- entendendo-se que estas creches atendam
crianças de O a 6 anos, sem prejuízo das obrigações atribuídas aos empregadores.
A assistência à mulher e ao filho desde o nascimento, bem como a criação de creches e equipamentos sociais de apoio à família, são fundamentais para que os homens e mulheres realizem-se
satisfatoriamente, como pais e profissionais.
Tem-se visto em pesquisa, como por exemplo,
a do Conselho Estadual da Condição Feminina
de São Paulo, que fez um levantamento sobre
as empresas que mantêm berçário ou creches,
que nestes locais a produtividade da mulher tem
sido maior e melhor, assim como, a estabilidade
no emprego, pelo simples fato de estarem perto
de seus filhos, acompanhando o seu desenvolvimento, supervisionando os cuidados dos profissionais no berçário.
É, portanto, indispensável que a nova Constituição firme princípio a respeito. Acrescente-se
que, por "satisfatoriamente", o que se quer dizer
é que só assim as pessoas terão condições iguais
de trabalho, tranqüilizando-se com relação a seus
filhos,que, por sua vez,terão condições de desenvolvimento saudável e digno.
Como já dissemos, as creches não podem estar
vinculadas apenas aos direitos trabalhistas. Em
recente estudo que realízamos, sobre as propostas vigentes no Congresso, sobre o tema creche,
encontramos aproximadamente 90% delas relacionadas à alteração e aperfeiçoamento da CLT.
Não encontramos nenhuma proposta que coloque a questão da creche vinculada de fato à criança. Com essa propositura do CNDM, espera-se
que as empresas mantenham creches para 05
filhos de seus empregados, assim como o Estado
atenda a necessidade básica de guarda e educa-

ção das crianças, dentro de uma linha de atendimento à realidade social brasileira.
Fmalmente, o que entendemos por uma rede
nacional de creches, quando se propõe em artigo
de lei,dentro da ótica do direito universal à educação do cidadão-criança de O a 6 anos? Entendemos que uma vez definida na Constituição, o
Estado, através de seus governos, e a sociedade,
através de diversas formas, elaborem uma política
nacional de atendimento à criança de Oa 6. Destinando recursos, planejando, definindo o atendimento como o educacional e de guarda, VIsando
o pleno desenvolvimento infantil, proflssíonalízando aqueles que trabalham com a criança, remunerando-os de acordo com o trabalho exercido,
criando currículos de educadores de creches.
Isso tudo, para que esta necessidade expressa
pela sociedade seja realmente atendida e que a
triste realidade de miséria e abandono da pequena
infância seja, de fato, transformada.
Hoje, são 25 milhões de crianças de O a 6 apenas 14% recebem algum atendimento pré-escolar; 10 milhões vivem situação de pobreza.
Desejamos, profundamente, que o trabalho e
o nosso compromisso com a criança e com a
mulher sejam incorporados na nova Carta Magna,
pois estas propostas foram amplamente discutidas por muitos e muitos anos, por diversos grupos de pessoas, pela comunidade, por aqueles
que trabalham dia apõs dia dentro das creches,
e que não podem nem estar aqui presentes porque parar de trabalhar com a criança significa
agudizar mais o abandono.
A questão da creche é urgente, para que atendamos a criança como cidadã, com direitos no
presente e não apenas como uma cidadã do futuro.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) cedo a palavra a DI'" Fúlvia Rosemberg.

Con-

A SR' FÚLVIA ROSEMBERG - Sr. Presidente
da Subcomissão, Sr. Relator, Srs. Constituintes,
Constituinte Eunice Michdes, caros presentes e
amigos:
Vimdepor nesta Subcomissão especificamente
para argumentar a respeito da importância e da
necessidade de considerarmos que a criança de
O a 6 anos também tem direito universal à educação e dele pode usufruir.
A minha proposta vai no sentido de reforçar
a proposta do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, de que o artigo referente aos direitos
à educação para o povo brasileiro seja também
estendido às crianças de O a 6 anos, através de
uma rede de creches. Muitas propostas estão em
circulação. Existe proposta, por exemplo, de que
as Prefeituras assumam redes de creches; existem
propostas de que o Estado promova formas de
tutoramento de família que se encontram incapacitadas para guarda e educação dos seus filhos.
Apesar da importância dessas propostas, elas me
parecem, e disso estou plenamente convencida,
que não têm o alcance da ampliação do direito
universal à educação para crianças de Oa 6 anos.
E é a respeito desse tema que vou desenvolver
a minha argumentação.
No Brasil existe ainda uma enorme confusão
a respeito do que seja creche. Muitas pessoas
consideram ainda a creche como orfanato, como
um internato, como uma instituição apenas desti-
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nada a crianças desvalidas. Isto, efetivamente, pode ocorrer, na medida em que não temos ainda
uma prática, não temos ainda uma reflexão, não
temos ainda recursos diretamente destinados ao
atendimento e à educação da criança de O a 6
anos. Ora, o conceito atual de creche não é o
de uma instituição substituta à família; é de uma
instituição complementar à família, que permita
à criança de Oa 6 anos seu pleno desenvolvimento
físico, psicológico e social. E é uma proposta e
uma reivindicação moderna, contemporânea, levando em consideração as transformações pelas
quais tem passado a nossa família, a familia brasileira. Até há pouco tempo - como eu disse a creche era tida como substituta de famílias incapazes de cuidar de seus filhos.Hoje consideramos
que a creche é uma instituição alternativa e complementar, nunca substituta da família, para que
a criança pequena possa se desenvolver plenamente, para que se possa corrigir através dela
alguns desvios pelos quais a sociedade contemporânea tenha entrado - como, por exemplo,
da urbanização e especulação imobiliária crescente
O espaço urbano hoje é um espaço inadequado
para o desenvolvimento de uma criança que aí
permaneça durante 24 horas por dia, por exemplo, num apartamento de pequena classe média.
Uma outra característica extremamente importante da família contemporânea, e que nos leva a
propor a necessidade, para o pleno desenvolvimento da criança, de uma instituição complementar à família, é a nudearização crescente da
família. Nós não temos mais famílias extensas,
nossas famílias são pequenas. Além disso, existe
uma tendência no Brasil, também muito importante, de que as famílias passem a ser chefiadas
por mulheres. Dados do censo de 1980, mostram
que uma em seis famílias brasileiras, é chefiada
por mulher. O que significauma famíliaser chefiada por mulher? Significa, muitas vezes, que essa
mulher é a única responsável pela educação,
guarda e provimento dos seus filhos, isto geralmente ocorrendo em população de baixa renda,
e também em famílías jovens que têm tendência
a ter crianças menores.
Uma outra característica muito importante, que
não é desvio de famíliamas é conquista de família,
é que as meninas e as adolescentes passaram
a estudar tanto quanto os meninos e os rapazes.
Aquela mão-de-obra interna ou privada, aquela
possibilidade de a família contar com meninas
e jovens para cuidar das crianças menores não
existe mais - felizmente que não existe mais,
felizmente que nós mulheres, nossas filhas estão
podendo frequentar a escola. Para compensar,
para complementar essa alteração que ocorreu
na famflia, é necessário que a sociedade, é necessário que o Estado pense, crie e dê condições
para que tenhamos instituições de qualidade
complementar à família, para educar e guardar
a criança pequena. É muito importante que essa
instituição permita a educação e que não seja
apenas uma instituição custodial, onde a criança
fica em verdadeiros abrigos sem possibilidade de
se desenvolver plenamente.
Educação, sim, mas não escola. A proposta
do Conselho não significa que estejamos querendo que se criem escolas, sistema de ensino
para crianças tão pequenas. Queremos instituições novas, que tenham propostas de desenvol-
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vimento para um futuro cidadão. Queremos, sim,
uma Instituição que possibIlite que essa criança
aprenda a conviver, e a ter trocas sociais com
outras crianças, o que está sendo Impossível no
espaço urbano, não só de famílias pobres como
também de famílias de classe média.
Queremos também que essa ínstítuição não
seja obrigatóna, porque é direito da família optar
pelo tipo de educação que quer dar ao seu filho
pequeno, à sua filha pequena Por ISSO ela não
é uma ínstltuição substituta, por ISSO ela é uma
instíturção complementar. Por isso nós propugnamos que ela não seja compulsória como a educação de 7 aos 14 anos: que seja determinada
pela livreopção das famílias Propugnar uma instituição desse tipo, SIgnifica também que nós consideramos que o cidadão-criança e de qualquer
ongem social, tem direito a contar com uma instituição de qualidade. Como a creche foi pnmordialmente destinada a crianças pobres, a crianças
abandonadas, nós ainda não temos um corpo
de conhecimento, nós ainda não temos investimento que permita um tratamento de qualidade
a esta criança. Propugnar que a creche seja uma
instituição capaz de garantIr a extensão do dírerto
universal a educação para criança de O a 6 anos,
significa que estamos dizendo um não categórico
à política assrstencíalista que tem caracterizado
a politica de atendimento à criança e ao adolescente neste País. Significa que nós não consideramos apenas que são crianças carentes, crianças
desprovidas e, portanto, que merecem geralmente um tratamento de segunda categoria, que não
são apenas essas crianças que têm díreito a contar
com uma instituição que lhes permita o pleno
desenvolvimento psicológico, físico e social. Também vai permitir - e é uma questão que me
parece extremamente importante - de fato a
ocorrência do príncípro de isonomia neste Pais.
Existe uma situação de confrontação entre história de vida e riqueza que faz com que as famílias
mais pobres tendam a terem maior número de
crianças na faixa de O a 6 anos. No Estado de
São Paulo, 62% de pessoas com menos de 18
anos, carentes, são crianças na faixa de O a 6
anos. O que significa isso? Por que isso ocorre?
Isso ocorre porque as nossas famílias tendem a
ter um período de fecundidade delímitado no tempo, e as crianças de O a 6 anos são crianças
de famílias jovens. Significa que no enriquecimento de uma família, a melhoria das suas condições
de vida ocorre no momento em que essa família
vai-se tornando mais velha: é quando o pai e a
mãe conseguem, por exemplo, maior estabilidade
de emprego, conseguem uma maior eficácia na
sua aprendizagem, no desempenho profissional.
Acontece que nós estamos penalizando as crianças de O a 6 anos, por conta de condições que
lhes escapam e escapam inclusive ao controle
das próprias famílías.
Então, cabe ao Estado, cabe à sociedade corrigir essa tendência perversa mando condições
para que essas crianças possam sobreviver. E
até possível dizer que se transportássemos as
crianças de O a 1 ano para famíhas mais Idosas,
a taxa de mortalidade infantil no Brasil seria c1iferente. É impossível fazer isso, é impossível determinar qual vai ser o fluxo e o desejo de procriação
da família brasileira. Mas é possível, sim, que o
Estado corrija este efeito perverso e faça com
que o cidadão de O a 6 anos tenha o mesmo

direito de vida que o cidadão de 7 a 14 ou de
14 a 18 anos e que o cidadão adulto.
Eu gostaria, também, para finalizar, de insistir
que essas famílias jovens, que têm crianças pequenas, por conta da posição que ocupam na
estratificação salarial no Brasil,são essas mesmas
famílias que para poder viver, para ter um teto
para morar, procuram as áreas urbanas mais deficitárias, onde falta infra-estrutura básica como,
por exemplo, saneamento básico e sistema de
água, o que fazcom que essas crianças, que essas
famíhas procriam sejam candidatas potenciais à
mortalidade infantil.
Então, pelo fato de terem crianças pequenas,
pelo fato de essas crianças pequenas dessas farníIías não poderem contar com filhos mais velhos
para trabalhar, porque a história da família é assim, por conta de o País não oferecer a essas
famílias uma rede de creches que possa complementar a educação da criança, quando a mãe
sai para trabalhar fora, essas famílias são empurradas para as regiões urbanas mais pobres e desfavoráveis ao desenvolvimento dessas crianças e,
aí, elas são fortes candidatas à mortalidade e à
morbidade infantil,
Então, resumindo, a rede de creches e a consideração de que a creche seja uma extensão do
direito universal à educação para a criança de
O a 6 anos, pelo menos ao nível de um texto
legal, e permite e fornece ao cidadão um documento importante para a luta, no sentido de que
queremos uma instituição não assistenclalísta,
mas uma instituição de qualidade. Queremos
uma instituição que corrija os desvios que nossa
sociedade apresenta e a grande injustiça no que
diz respeito à criança de O a 6 anos. Significa,
também, que nós reconhecemos que a criança
de O a 6 anos é uma criança que merece um
atendimento e um equipamento de qualidade, de
características educativas.
Eu gostana de finalizar com um último argumento, que me parece muito importante. Quando
a proposta de creche está apenas vinculada ao
direito de a mãe, a mulher trabalhar fora, a História
da humanidade tem mostrado que o aumento
e a diminuição dessa rede de creches se faz em
função de outras necessidades exteriores às necessidades da criança de O a 6 anos. Se interessa
à sociedade que mulheres trabalhem fora, criamse creches; se deixa de ser interessante para a
sociedade o emprego das mulheres, reduz-se o
número de vagas em creches.
Um dos exemplos mais fantásticos que temos
na História, foi o que ocorreu durante a Segunda
Guerra Mundial, nos Estados Unidos, quando as
mulheres garantiram a economia de retaguarda
e essas mulheres, garantindo a economia de retaguarda para um país em guerra, tinham necessidade de ter empregos A sociedade necessitava
da mão-de-obra feminina. Nesse momento, nos
Estados Unidos, houve o desenvolvimento de
uma rede de creches em nível nacional, em um
país que é tão refratário a políticas sociais: uma
rede nacional de creches contando com 1 milhão
e 500 mil vagas, cifra que hoje não tem mais.
Imediatamente no pós-guerra, quando os homens voltam, quando os soldados voltam, não
é mais interessante mão-de-obra feminina, os homens necessitam ocupar aquelas posições que
as mulheres estavam ocupando. E mais, é muito
importante que as mulheres procriem, é muito
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importante para o país que as mulheres procriem
para compensar as mortes durante a guerra. Há
uma queda brutal, logo no imediato pós-guerra,
do número de vagas em creches, fazendo com
que esse número baixasse para 50 a 100 mil
vagas.
Ora, uma instituição que sofre essas flutuações
é uma mstrtuiçâo que não tem história, é uma
instituição que não pode aprender e melhora!
através do erro e da experiência acumulada. E
uma instituição fadada a ser uma instituição Improvisada, de má qualidade, sem formação de
pessoal, sem aprender a aprofundar e melhorar
aquilo que a experiência permite que se melhore,
que se aprofunde.
Então, quando se propõe que a Constítuição
assuma o direito à educação para a criança de
O a 6 anos, está-se tentando também fazer com
que a História permita um acúmulo de expenências dessa instituição, para que, finalmente, possamos oferecer aquilo que é de direito dessa criança:
ter boa saúde, ter um espaço em que possa brincar e ter a possibilidade de se desenvolver na
qualidade e no afeto.
Então, eu gostaria, finalizando, de ler a proposta
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
no que diz respeito a essa questão específica do
reconhecimento do direito da criança de O a 6
anos à educação.
"Art. A educação, direito de todos e dever
do Estado, visa o pleno desenvolvimento da
pessoa dentro dos ideais de defesa da democracia, do aprimoramento dos direitos humanos, da liberdade e da convivência solidária
a serviço de uma sociedade justa e livre.
§ 10 É responsabilidade do Estado assegurar a educação universal, pública e gratuita, em todos os níveis.
§ 2 As creches são consideradas unidades de guarda e educação de crianças de
O a 6 anos de idade."
0

O artigo seguinte, também, que complementa,
diz o seguinte:
"A educação obedecerá aos seguintes
princípios: igualdade entre o homem e a mulher."
A existência de uma rede de creches permite,
de fato, em certo sentido, a igualdade entre o
homem e a mulher, porque muitas famílias ainda
tendem, em determinado período da vida, a fazer
com que as meninas maiores cuidem das crianças menores.
Então, a rede de creches permitiria, também,
assegurar o direito à educação das meninas e
das adolescentes. Segundo:
"Repúdio a qualquer forma de racismo e
discriminação."
Sabemos que, neste País, a maior parte da população de baixa renda, a maior parte da população pobre é constituída por negros, e nós sabemos que as taxas de mortalidade da população
negra são maiores do que as taxas de mortalidade
da população branca. Uma rede de creches, dando condições para as crianças negras freqüentarem um equipamento de qualidade, possivelmente permitirá que essas crianças concorram,
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em nível de igualdade, com as crianças brancas
no ensino de 10grau.
"Convivência pacifica entre os povos."
Este principio também se reflete diretamente
na creche, na medida em que são crianças a
quem a sociedade, o Estado, possibilitará um convivio social, uma troca de sociabilidade, um espaço comum, que é uma experiência que as nossas
crianças têm tido muito pouco. O pluralismo cultural do povo brasileiro é a possibilidade, apesar
de ser um principio constitucional regido por normas e determinações emanadas da Federação,
da criação de creches que respeitem as caracteristicas individuais, as características especificas
das diferentes comunidades culturais que existem
neste País.
Era isso que eu tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Temos
aqui presente a Dr' Carmen Maria, da Subcomissão Criança e Constituinte, e também da mesma
Subcomissão, o Professor Didonei, nós os recebemos aqui com muita alegria.
Vamos, agora, passar ao período dos debates,
e quando o Prefeito Antõnio José Mendes Faria
achar melhor fazer referência à sua experiência
em São José dos Campos, nós lhe concederemos
a palavra.
Quero lembrar que São José dos Campos tem
uma rica e vitoriosa experiência no trato do problema do menor. Conheci o Vice-Prefeito Hélio Augusto quando presidi a Funabem, tivemos um
relacionamento muito forte; infelizmente, o destino não quis que S. Ex' continuasse vivo, mas
era uma das pessoas mais conscientes da gravidade desse problema e uma das mais vigorosas
lideranças políticas, nesse setor, que tínhamos no
Brasil.Tivemos ocasião de constatar isso nos contatos que fizemos com HélioAugusto, de saudosa
memória. Com a palavra, o Prefeito Antônio José.
O SR. ANTÔNIO JOSÉ MENDES FARIACaro Presidente desta Subcomissão, Srs. Constituintes, Srs. convidados, na verdade aqui comparecemos a pedido da Secretána do Menor do meu
Estado de São Paulo, Dr' AIda Marco Antonio,
para dar um testemunho a respeito de uma experiência que tivemos no nosso programa de menores.
Quero, inicialmente, fazer aqui um pequeno histórico do que é o programa de menores de São
José dos Campos. Quando, por decisão popular,
assumimos a Prefeitura, em 1982, através do Prof.
Hélio Augusto, na época Vice-Prefeito da cidade,
foi desenvolvido um programa com o objetivo
Ide atender aos menores carentes do nosso Municipio. Esse programa conta, hoje, com cerca de
um mil e quinhentos menores inscritos em atividades desse programa. Esses mil e quinhentos
menores estão divididos numa faixa etária de 7
a 14 anos e em uma outra de 14 a 18 anos.
05 menores de 7 a 14 anos ficam um periodo
de 4 horas no programa, desenvolvendo atividades profissíonahzantes e o outro período, evidentemente, nas suas respectivas escolas. Esses menores de 7 a 14 anos recebem, hoje, uma ajuda
de custo de 315 cruzados, porque no atual contexto sócio-econômico essas crianças não permaneceriam na instituição, uma vez que elas são
levadas, a partir dessa idade, a contribuir para
o orçamento familiar.

Percebemos, no início, quando essa criança
não tinha remuneração, que a própria família tirava a criança do programa e preferia colocá-Ia
na rua, pedindo esmola, porque esse é um tipo
de atívidade que se encontra, normalmente, nessas experiências
05 menores de 14 a 18 anos recebem um
salário rnírurno, todas as garantias trabalhistas,
são contratados e registrados em carteira profissional, com todos os direitos garantidos pela CLT.
Quando assumimos a Prefeitura, no ano passado, em virtude do falecimento do nosso Prefeito,
tomamos uma decisão política, de Governo, de
transformar esse programa em uma Fundação
Municipal do Menor. Essa lei já foi aprovada pela
nossa Câmara Municipal e a Fundação está em
fase de implantação.
A Fundação, por lei, tem 5% do orçamento,
o Municipio é obrigado a destinar 5% do seu
orçamento para o programa da Fundação do Menor. O que queremos com isso é exatamente fazer
com que essa instituição tenha um caráter perene,
realmente se efetive, se eternize no seio da comunidade. E o gerenciamento dessa Fundação Municipal é feito pelos drversos segmentos da comunidade, que compõem o seu Conselho Deliberativo.
Temos, no nosso programa, vários tipos de atividades desenvolvidas pelos menores, entre as
quais a limpeza urbana, atendentes odontológicos, atendentes de saúde, recepcionistas, auxiliares administrativos, informática, estacionamento
e mais as funções profissionalizantes de eletricistas, encanadores, pedreiros, etc
Percebemos, com isto, que havia também, na
medida em que havia já uma formação do menor
no programa, a colocação do menor no mercado
de trabalho. Estabelecemos, então, que a cada
menor que conseguíssemos colocar no mercado
de trabalho, nas indústrias do nosso Município,
um outro menor seria reposto no lugar desse
que já estava conveniado. Temos, hoje, em consequência, um mil e quinhentos menores mantidos
pela Prefeitura Municipal e cerca de 250 menores
colocados nas indústrias conveniadas com a Prefeitura A indústria repassa o salário do menor,
mais 35% dos encargos sociais e o acompanhamento do trabalho do menor - o seu desenvolvimento é feito pelo Poder Público.
Num determinado momento, começamos a
desenvolver uma experiência através de um convênio que firmamos com uma indústria de brinquedos do Estado de São Paulo, onde os nossos
menores passaram a montar brinquedos no programa. Esse programa durou exatamente 10 meses. Num primeiro momento, percebemos um
alto interesse da criança na montagem desses
brinquedos, uma vez que elas - pelo seu baixo
poder aquisitivo, nunca tinham tido a oportunidade de manusear esse tipo de brinquedo - são
esses brinquedos anunciados pelos nossos veículos de comunicação. A criança só tinha a oportunidade de montar esse brinquedo no nosso programa.
Com o passar do tempo, começaram a vir as
conseqüências da montagem desses brinquedos.
Primeiro, notamos que começou a haver uma
dispersão da criança nesse tipo de trabalho, porque é um trabalho produtivo, é um trabalho mecanizado e que, realmente, não traz o desenvolvimento da própria criança. Pedimos, então, aos
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nossos técnicos que fizessem uma avalIação desse tipo de trabalho e chegamos a algumas conclusões. Primeiro, levantamos qual era o real objetivo
da empresa em propor tal convênio. Se ele era
entendido como função SOCial da empresa ou
se era uma forma de se produzir mais com menor
custo, usando, para isso, mão-de-obra barata, de
menores carentes. Percebemos que estaria havendo uma distorção, na medida em que a empresa poderia usar essa atividade, gerando mais empregos, possivelmente aos pais desses menores
carentes. Percebemos que o objetivo da empresa,
na verdade, era conseguir mão-de-obra barata,
fatalmente gerando, assim, o desemprego na sua
Indústria.
E também tentamos perceber se seria possível
compatibilizar os objetivos de uma instituição que
vê no trabalho um meio de desenvolvimento psicossocial da criança, preparando-a para ser útil
a si e à sociedade, com 05 objetivos de uma indústria - uma SOCiedadecapitalista que vê o trabalho
como simples fonte de lucro, sem se deter no
seu aspecto social.
No levantamento feito pelos nossos técnicos,
ficaram configuradas algumas irregularidades danosas ao desenvolvimento da criança, sendo elas
as seguintes: sendo a produção em série caracteristica fundamental do trabalho desenvolvido, o
menor é condicionado a uma atividade mecânica
que não desperta nele qualquer atitude crítica ou
criativa nem lhe transfere nenhum aprendizado
técnico. Percebemos também que devido à própria fase de desenvolvimento e maturação dos
menores, eles sentem necessidade de exercer ativrdadesque despertem o seu interesse e revertam
em beneficio da sua própria formação. Na verdade, percebemos que esse tipo de atividade de
montagem de brinquedos, em série, em forma
de reprodução, uma vez que a indústria nos exigia
cem mil umdades mensais, praticamente isso nos
foi impossível, dado o desinteresse que os próprios menores começaram a ter com tal tipo de
atividade. Partindo desse princípio, desativamos
essas anvidades, o programa, porque entendemos que realmente era uma forma de explorar
o menor trabalhador sem dar a ele a menor chance de desenvolvimento mais criativo e a sua própria formação de caráter e profissional. Essa atividade fOI encerrada no nosso programa e passamos a desenvolver outros programas dentro do
nosso Municipio em função dos menores.
Era esse o depoimento que queria dar, especificamente, com relação ao que foi citado pela Dr'
A1da Marco Antônio, que, a meu ver, não resolverá
o problema dos 36 rmlhôes de menores abandonados que existem em nosso País.
DeIXO aqui uma proposta aos nossos Constituintes - já havia dito ao Dr. Nelson Aguiar que
a proposta que estamos desenvolvendo em São
José dos Campos, a exemplo do que existe na
educação, onde o município é obrigado a aplicar
20% do seu orçamento na educação, tomamos
a decisão política de aplicar 5% do nosso orçamento no programa de menores. Acho que esse
tipo de atitude deveria ser tomada pelos Constituintes para que o Governo pudesse também obrigar 05 municipios a aplicar 5% do seu orçamento
no programa de menores, mas evidentemente
obrigar o próprio Governo Federal a desenvolver
tal programa, não através de órgãos como a Funabem - há uma dispersão de recursos federais
nos vários proqrarnas de menores. O Dr. Nelson
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Aguiar tem consciência disso, nós já chegamos,
através do Prof. HélioAugusto, a propor a extinção
desses órgãos como a Funabem, FEBEM e outros que não resolvem o problema do menor.
O Dr. Nelson Aguiar, para nossa surpresa, embora
sendo Presidente da Funabem, apoiou a proposta
da extinção deste órgão. Entendemos que deveria
haver uma concentração dos recursos, que hoje
estão dispersados em vários organismos federais,
apenas em um organismo centralizado e repassados dtretamente ao Município para que este
possa desenvolver o atendimento ao menor carente. Os recursos do Governo Federal, hoje, são
repassados através desses organrsrnos e quando
chegam ao Município e ao menor, vêm num processo parecido com uma barra de gelo: chega
ao menor descongelado, sem nada. Entendemos
que devemos também municipalizar os recursos
do Governo Federal no atendimento ao menor
carente e colocando na Constituinte, se assim
o pudermos, como cidadãos brasileiros e com
a responsabilidade que temos de administrar uma
cidade do porte de São José dos Campos, com
muitos problemas. Deve haver uma obrigação em
todo o País de se aplicar em programas sociais
e entendemos que o programa do menor é SOCial
e deve ser visto com bastante atenção. (Palmas.)
A SR' ALDA MARCO ANTÔNIO - Agradeço
ao Prefeito Antônio José Mendes Fana, por ter-se
disposto a vir até Brasília fazer este depoimento,
que fortalece as nossas teses com a prática, com
a experiência vivida. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Chamo
a atenção dos Srs. debatedores para o conflito
que está instalado na questão legal de responsabilidade desta Subcomissão Começamos desde
a natureza da família, constituída ou não pelo casamento. Pela atual Constituição, a família é constituída só pelo casamento, e acrescenta que ela
tem direito à proteção dos Poderes Públicos. Ela
está dizendo então que a famfha não constituída
pelo casamento está ao desabrigo desse direito.
Atualmente, o pátrio poder é do homem, a mulher
só o exerce, por decisão legal, na ausência do
homem quando na verdade, de fato, o pátrio poder só é exercido, hoje, quase que totalmente
pela mulher. O homem só detém o pátrio poder
de direito. É uma questão a rever.
Temos a questão da qualificação da criança
nos registros de nascimento. A criança nascida
fora do casamento tem direito a iguais qualificações.
Quanto ao trabalho do menor, há projetos aqui
na Constituinte reduzindo para doze anos. Há também a questão da adoção por estrangeiros. Enfim,
temos uma gama de posições em conflito, que
temos que elaborar na hora de consolidarmos
o texto constitucional.
Concedo a palavra à Constituinte Eunice Michiles,
A SRA.CONSTITUINTE EUNICE MlCHILESInicialmente, parabenizo as expositoras pela importância do assunto que trazem a esta Subcomissão, neste momento histórico em que vamos
tentar escrever uma nova Constituição, esperando
que resulte numa Constituição mais justa, mais
humana, correta e coerente com a vida modema.
Esse assunto é de grande importância porque,
a meu ver, a marginalização do menor se dá exatamente em decorrência de fatos que passo a expor:

hoje, a legislação fala em creches, que na verdade
são mamários, porque é um lugar onde as mães
podem amamentar - as empresas "boazmhas"
- porque a maioria delas não tem ali crianças
até os seis meses, após esse período, o que a
mãe faz com a criança? Onde ela a deixará quando trabalha? A criança então começa a ficar com
vizinhos, irmãos e na rua. A nossa legislação só
vai-se preocupar novamente com o menor aos
sete anos. Onde ficou essa criança de 1 aos 7
anos? Ela já se acostumou a perambular pelas
ruas. Quando chega aos 7 anos, completamente
despreparada porque não esteve em creche, escola maternal, em pré-escolar, mal alimentada,
entra numa escola de 19 grau, sem nenhuma condição mental, física nem de socialização de acompanhar os outros. O que acontece é que ela acha
tudo muito chato, repete o ano e se evade. O
que aconteceu com esse menor? É um menor
já marginalIzado. Então, a meu ver o "furo", vamos chamar assim, está exatamente nesse período de vida da criança, onde começa a se marginalizar.
Por isso acho da maior importância que se cne
uma estrutura - vamos chamar de creche englobando a criança de zero a 6 anos. Agora,
ou acontece para todos ou então para ninguém,
porque assim se estará aumentando a distância
entre a criança pobre e a que tem recursos. Aquela
que veio do meio pobre, que nunca freqüentou
nada e entra na escola, não tem condições de
competir com a que já vem do pré-escolar, alfabenzada e preparada para o ingresso no 10 grau.
Acho que estamos distanciando hoje, de maneira
fantástica, as crianças de um e outor estrato social,
o que me parece uma grande injustiça. Ou tomamos providências para que as vantagens ocorram
de fato, abngindo todo o universo de crianças,
ou temos de parar, porque estaremos agravando
o problema.
Quero fazer algumas indagações: o Anteprojeto
Constitucional de Afonso Arinos propõe que as
empresas com mais de cem trabalhadores tenham creches, sem citar a trabalhadora. Cem não
é um número muito grande? A empresa fixaria
seu número em 99 e não entraria nessa obrigação. E por que trabalhadores? Sei que o Conselho
Nacional da Mulher tem esse pensamento. Mas
funciona na prática? No fim, não é mesmo a mulher que tem de se encarregar de levar a criança
para onde trabalha? Como ficam as mulheres que
trabalham no comércio, nas repartições públicas?
Há empresas com quatro, cinco empregados; a
repartições públicas fazem as leis, mas jamais
obedecem, porque tais leis não lhes dizem respeito. Nós, do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, escrevemos as leis mas elas não têm
nada a ver conosco, não é para que cumpramos.
O que V. Ex'" pensam a respeito, especialmente
no que se refere ao comércio; como agir com
as microempresas, que não têm esse número
de trabalhadores?
Tenho algumas dúvidas sobre as colocações
da Dr' Alda Marco Antonio. Parece-me que a sua
visão está muito em São Paulo e acho que é
uma visão perfeccionista. Seria ideal se pudéssemos legislar assim; o menor tem que estar na
escola, não pode ser um trabalhador antes dos
quatorze anos, tem que ter condições de salubridade, garantias da Previdência Social; enfim, tem
que estar ao abrigo de toda a nossa legislação.
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Acho fantástico, mas é factível? Podemos fazer
isso?
Vou contar uma pequena história de quando
eu era Deputada pelo Estado do Amazonas: todos
os dias, quando chegava, encontrava meu carro
lavado, pedindo ou não, querendo ou não, e dois
simpáticos garobnhos se aproximavam com uma
lata na mão, dizendo: "É Deputada, nós lavamos,
se a Senhora quiser pagar, ótimo. Se não..." Evidentemente eu tinha de pagar pelo serviço. Um
dia despertou-me a curiosidade e fui à casa deles,
lá encontrei o pai tuberculoso e a mãe grávida
do nono filho. Quando cheguei com os dois garotos, os olhos do pai brilhavam e ele me disse
o sequínte: "Deputada, esses meninos são meu
pai, minha mãe, meu avô. Vivemos aqui em função desses dOIS garotos".
Aquela idéia que eu tinha de que isso desestruturava a família, de que o menmo trabalhando
na rua era um terrivel perigo, pareceu-me que
nesse exemplo isso não acontecia; pelo contrário,
fortalecia os laços familiares. Aquelas crianças se
sentiam absolutamente imprescindíveis para a família e os laços familiares eram ali muito fortes.
Dois pequenos garotos, um de dez, outro de nove,
sustentando uma família de onze pessoas. Achei
fantástico.
Quando Secretária de Serviços Sociais tive
oportunidade de sê-lo por um periodo de quarenta dias, a minha primeira preocupação foi ampará-los, não tirá-los da rua, porque é ali que ganham a vida; criar uma pequena casa onde se
desse almoço e onde eles fossem obrigados a
estudar. Seria ideal que esses meninos não precisassem ir para a rua, mas isso pode acontecer.
Pergunto ao Prefeito Antônio José que expôs
seu bonito trabalho, está de parabéns, mas aí também me vem uma preocupação, desculpe-me
a expressão, mas não é apenas uma amostra grátis daquilo que deveria ser feito? Se do seu orçamento são aplicados 5% em 1.500 cnanças, pergunto: e as outras? E muito bonito que tenham
previdência social, que estejam amparadas, mas
não seria melhor dar um atendimento menor, mas
mais universalizado? Acho que aí fica muito se
mostrar como é bonito e correto fazer, mas para
meia dúzia de crianças. Somos um País pobre,
temos de ter consciência disso, pés no chão, não
procurar as condições perfeitas, porque no momento são inalcançáveis. Não estamos legislando
para São Paulo e sim para o País inteiro. Não
podemos legislar apenas em condições ideais,
temos de saber que não vamos poder alcançá-las
e há que se encontrar uma solução universal que
possa atender a nossa população partindo das
condições que temos no momento.
Essa é a minha visão, e mais uma vez quero
agradecer. O assunto foi extremamente importante, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
está de parabéns pelas posições claras, definidas,
e pelas propostas que traz. Ouvimos muita coisa
vaga, mas há propostas muito claras, principalmente trazidas pelo Conselho da Mulher, que refletem pelo menos o pensamento médio da mulher brasileira.
'
Muito ogrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Está
presente o jovem Evanir, Presidente da Associação dos ex-Alunos da Funabem, aliás muito com-
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bativo este jovem e muito combativa a entidade.
É um prazer tê-lo aqui.
Concedo a palavra a SI" Fúlvia Rosemberg.
A SR' FÚLVIA ROSEMBERG- V. Ex' tem toda
razão quanto à quota de cem empregados. É muito alta e existem as micros e médias empresas
que não entrariam na legislação.
É importante sabermos que existem razões
concretas de disposições no espaço físico, que
dificultariam a todas as empresas do Brasil que
fornecessem creches para os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Daí a necessidade, que
corresponde à reivindicação popular, de creches
no local de trabalho e no local de moradia. Existe
uma parte que deve ser assumida pelo empresariado e outra que deve ser assumida pelo Estado, onde se tentaria compensar esse tipo de desvio.
Outra questão é a reivinicação de creches para
os filhos e filhas de trabalhadores e não só trabalhadoras. Essa proposta deve ser reforçada na
medida em que creche não significa só - V.
Ex' usou uma expressão ótima - mamário, algo
relativo apenas ao direito de a criança ser amamentada, isso se vincula muito mais ao direito
da criança e muito menos ao direito do trabalhador, que me parece objetivo a ser perseguido.
A questão da creche para funcionários do Estado em todcs os níveis, apesar de ser exceção
- concordo com V. Ex' quando diz que nem
tudo que ocorre em São Paulo é passível de generalização. Desde 1982, há uma emenda constitucional, na Constituição do Estado de São Paulo,
que obriga a Administração estadual a manter
creches, os chamados CCI - Centros de Convivência Infantil - para filhos de funcionários. É
algo que vem ocorrendo com um desenvolvimento muito interessante, é um programa que está
tendo grande cobertura, ampliação extensa e que
a nível da Administração estadual centralizada e
descentralizada vem ocorrendo.
Eram essas as questões que eu tinha a abordar
a respeito de creches.
A SR' ALDA MARCO ANTONIO - Dr' Fúlvia
Rosemberg, permita-me completar: a respeito de
creches comunitárias, a Constituinte Eunice Michiles referiu-se especificamente àquela funcionária de firmas muito pequenas, ela ficaria descoberta? Estamos tentando viabilizaressa cobertura
através de creches comunitárias mantidas por várias empresas. Esse poderia ser um caminho. Mas
entrando na questão que V. Ex' colocou, fiquei
muito felizouvindo o seu pronuniciamento e vendo como pensamos semelhante. Quando V. Ex'
se referiu à visão paulista, concordei plenamente,
inclusive no início do meu pronuciamento tomei
o cuidado de dizer que estava aqui fazendo um
depoimento baseado num trabalho desenvolvido
no Estado de São Paulo, Estado este o mais industrializado do País, onde temos aproximadamente,
sem estatísticas, 2 milhões de crianças trabalhando nas piores condições possíveis. Esse trabalho,
tendo as crianças dentro das fábricas, nos campos, trabalhando como contratadas ou não, sem
registro em carteira, me permite dizer hoje, com
segurança, que as crianças de rua estão muito
melhor do que as que trabalham regularmente,
porque estas estão sendo envenenadas, mutiladas, morrendo em acidentes de trabalho. Sei de
vários casos de crianças que morreram tanto no

campo como na cidade, que já perderam a mão,
o dedo, a audição; há garotos de quatorze anos
completamente surdos. É uma visão realmente
paulista, não tenho nenhuma pretensão de estendê-la para o resto do Brasil, que não conheço.
A situação descrita por V. Ex', dos garotos que
lavam carro, põe a nu a situação social injusta
em que vivemos. Ora, o Estado tem obrigações
com o pai tuberculoso, que deveria estar sendo
tratado por alguma instituição para que seu filho
pudesse estar na escola. Não está. Lava carros
e-provavelmente nem freqüenta a escola; depois
que ele vai para a rua, que é um mundo tão
fascinante, a escola se torna enjoada, pesada, e
ele prefere ficar na tal escola da vida. Ele precisa
ganhar dinheiro, e no pronunciamento do Prefeito
Antônio José ficou claro que, se não pagar uma
mesada, essa criança não entra no programa, porque senão ela vai para o "bico", ou, pior ainda,
para o pequeno expediente de roubar na rua. Nos
nossos programas temos tanta consciência disso,
que a bolsa que vamos dar de início será diária,
as crianças que entrarem no nosso programa receberão uma bolsa diária e aos poucos vamos
querer educá-Ia para que ela passe a receber se·
manalmente e depois para que ela se eduque
para receber mensalmente. Mas, no início será
muito dificiL Concordo com V.Ex' de que o espaço público das ruas e das praças tem que ser
democrático, garantido às crianças, esteja elas
bem vestidas ou não; felizmente o seu exemplo
demonstra que V. Ex' não tem, como a maíona
dos brasileiros estruturados têm, um grande preconceito com a criança pobre que está na rua,
que a enxerga como um perigo, como um possível criminoso. Portanto, ao concordar com V. Ex',
que a minha visão é setorizada, é visão de um
Estado, quero me alegrar de saber que V. Ex'
pensa sem preconceitos desses nossos irmãos
que estão na rua e que merecem sim o nosso
apolo, eles e as suas familias, porque não é justiça
ver um homem tuberculoso sendo sustentado por
duas crianças menores de 10 anos.
Há muita coisa que precisamos mudar, Constituinte Eunice Michiles, não só com relação às
crianças.
O SR. ANTÓNIO JOSÉ MENDES FARIA Sra. Constituinte, V. Ex' tem toda a razão. Atendemos, provavelmente, à metade das crianças que
deveríamos atender no nosso município, mas essa é a cota de participação e de investimentos
que podemos fazer, porque veja bem V. Ex': temos um orçamento de 100% - e gasto 25%
com a educação, sou obrigado por lei a fazê-lo:
40% com a folha de pagamento, um município
deste País gastar apenas 40% é porque houve
um grande avanço, V. Ex' que é do Norte sabe
que lá e no Nordeste a média é de 50 a 60%.
Gastamos, por decisão política, 10% do nosso
orçamento para habitação popular, na faixa de
zero a 3 salários mínimos e temos 20% que gastamos no custeio da máquina administrativa, da
manutenção dos serviços municipais e no pagamento da dívida pública, dívidas bancárias e de
desapropriações feitas pelas administrações anteriores; sobraram 5% e esses 5% gastamos com
o menor. Quanto a essa outra parcela de menores
carentes a que precisamos atender, acho que precisamos de maiores recursos do Governo Federal.
V. Ex' sabe que apenas 4% dos impostos arreca-
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dados nos municípios volta para 'cada um deles
no País, se V. Ex"'. conseguirem, na Constituinte,
fazer uma efetiva reforma tributária, tenho certeza
de que iremos resolver o problema do menor
abandonado deste País.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Temos
ainda escrito para falar o nosso Relator, Constituinte Eraldo Tinoco, a quem concedo a palavra.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, Srs. Membros desta Subcomissão, ilustres
debatedores: inicio dizendo o seguinte:
"Ao contrário do que foi incutido no pensamento da maioria do povo brasileiro, a Constituinte não trará, no seu produto final, a solução
pronta e acabada de todos os males que afligem
a nossa sociedade". Artigo publicado no Correio
BraziJiense, do dia 24 de março.
Tenho manifestado, em várias oportunidades,
que muítos'problernas encontrados pela Nova República não deveriam ter esperado a Nova Carta
para serem equacionados, como a reforma tributária, por exemplo, desde quando dois preciosos
anos foram desperdiçados sem uma profunda
reformulação neste e em vários aspectos da vida
brasileira.
Acredito que muitas dessas situações, que estamos debatendo nesta Comissão, não dependem,
diretamente, do que determine o texto constitucional, embora, efetivamente, devamos ter um
texto constitucional que, dentro das suas características de ser um ordenamento inicial das relações das sociedades, tenham parâmetros para
o atendimento legal e também para o atendimento administrativo dos diversos problemas. Poderemos avançar em muitas coisas, independente do
que este texto possa dizer.
Dentro desta concepção, e a tese que defendo
neste artigo, acredito que um ponto fundamental
é que tenhamos oportunidade, na Constituição
nova, de estabelecer uma coisa que acho de fundamental importância, que é a esfera de competência de cada nível de Governo. Estou apresentando uma proposta, que não cabe, efetivamente,
a esta Subcomissão, mas a uma outra que está
tratando do problema da organização do Estado;
esta proposta tem o seguinte texto:

"As competências comuns e ~cas
da União, dos Estados, dos Territórios, do
Distrito Federal e dos municípios serão detaIhadas em lei complementar, fixando as responsabilidades administrativas de cada nível
de Governo".
O que pretendo com esta colocação? Vamos
examinar, especificamente, a questão das creches, da própria educação pré-escolar, que, concordo inteiramente, deva figurar no texto constitucional, se não tivermos a possibilidade posterior
de indicar isso em lei ordinária e, naturalmente,
quem deve assumir a responsabilidade dessa tarefa. Caso contrário, estaremos ampliando um
problema que, se fôssemos depender do texto
constitucional, já estaria resolvido há muito tempo; porque se não me engano, desde a segunda
ou terceira Constituição do País, se diz que o ensíno é obrigatório e gratuito para todas as crianças
de 7 a 14 anos. E quantas crianças nessa faixa
etária temos fora da escola no Brasil?Agora quando vamos verificar a quem cabe a responsabilidade de atender, de cumprir este mandamento
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constitucional, verificamos uma completa imprecisão da leia respeito do assunto. Vamos imaginar
que um pai de família consciente do seu direito
estabelecido na Constituição resolvesse questionar, através de um mandado de segurança, de
uma ação popular, qualquer instrumento jurídico,
ao ver seu filhonão encontrar vaga em uma escola
pública; ele recorreria questionando isso, contestando o Poder Público municipal, o Poder Público
estadual ou federal? De quem é a responsabilidade disso?
Quero crer que; em primeiro lugar, temos que
defini~ uma estrutura jurídica que permita uma
definição de responsabilidade para que o Cidadão
possa, se desejar, recorrer do seu direito, senão
o texto constitucional, efetivamente, não tem nenhum valor.
Condiciono muito essa questão. Há um aspecto
que o ilustre Prefeito de São José dos Campos
levantou, que é o problema da reforma tributária.
Como poderemos estabelecer uma reforma tributária justa, neste País, se não sabemos quais são
as competências da União, dos Estados e dos
Municípios?O que vemos na prática é uma superposição de atribuições; por exemplo, nessa questão do menor, em São José dos Campos, a Prefeitura está assumindo uma parcela, mas ISSO deveria ser de quem? Da Prefeitura?Do Govemo Federal, através da FUNABEM? Do Estado através dos
seus órgãos de assistência ao menor? Estou vendo que no caso específico, em São Paulo, há
uma secretaria do menor - de quem é essa responsabilidade? Então, vemos, em primeiro lugar,
uma superposição de esforços e isso à um outro
mal, que é o desperdício. Quando temos várias
esferas de poder atuando sobre o mesmo problema, isso conduz a um desperdício de recursos,
de esforços, de capacidade técnica etc, etc.
-Ora, então acredito que deveríamos, dentro
deste âmbito da Constituição - estou fazendo
toda esta colocação para chegar depois, especificamente, ao problema que nos preocupa nesta
Subcomissão - deveríamos ter, de um lado, os
parâmetros que permitam o estabelecimento de
uma verdadeira reforma administrativa no País.
Vimos no depoimento do Sr. Prefeito,S. Ex"dizer
que por uma decisão política a Prefeitura do seu
Município gasta 10% com a habitação popular.
Isso é atribuição ou deveria ser atribuição do Muni·
cípio? É claro que por uma decisão política a
administração municipal assume este problema,
porque vê no mesmo uma demanda específica;
é provável que, diariamente, batam às portas do
Sr. Prefeito,dos Secretários e dos Vereadores pessoas que desejam morar de alguma forma, até
precariamente, mas morar em algum lugar. Como não há uma definição de competência para
a solução desse problema, está aí o BNH que
é federal, as secretarias de habitação dos Estados
e as prefeituras tendo que assumir essa responsabilidade, e no fim o cidadão que precisa de habitação não sabe a quem recorrer.
Então, definindo no texto constitucional a possibilidade de termos, posteriormente, em uma lei
ordinária um verdadeiro rol das competências da
União, dos Estados e dos Municípios, aí poderemos chegar, efetivamente, ao segundo ponto, que
é Reforma Tributária.Por quê? Porque os recursos
públicos têm uma única origem, que é o bolso
do contribuinte. Não importa se esse recurso é
arrecadado pela União, pelo Município, pelo Esta-

do - diariamente quando consumimos alguma
coisa, estamos tirando uma parte dos nossos recursos, na forma de Imposto de Circulação de
Mercadorias ou de IPI. Quando chegamos ao fim
do ano e vamos ver as nossas rendas, temos
que pagar o Imposto de Renda; quando habitamos, temos que pagar à prefeitura o Imposto Predial e Terntoríal Urbano; enfim, a fonte é uma
só. Agora, se tivermos uma definição de competência poderemos pegar esse bolo dos recursos,
que pode ser até arrecadado, unicamente, pela
União, não importa, e dizermos: tanto por cento
desses recursos tem que ir para o Mumcípio, porque este tem tais e tais responsabilidades; tanto
por cento tem que ir para o Estado, porque eles
tem tais e tais responsabilidades; e tanto por cento
tem que ficar para a União, porque ela tem tais
e tais responsabilidades.
Temos que ter em mente uma equação que
é muito simples: a de fontes e usos dos recursos
públicos. Não podemos pensar em Reforma Tributária sem saber quais as competências específicas de cada nívelde Governo, tudo isso servindo
de ponto de referência para a nossa preocupação
especifica.
O que precisa haver no País é uma definição
política e quando refiro-me à decisão política,não
estou me referindo apenas à decisâo dos dirigentes, dos governantes, mas uma decisão da própria
sociedade a respeito da prioridade com a educação no País
Essa definição de prioridade política para educação vai fazer com que todos esses aspectos
que estamos debatendo aqui, sejam a médio ou
a longo prazos, resolvidos;entretanto, se não tivermos essa decisão da prioridade para a educação,
daqui a 300 anos os constituintes da época estarão debatendo os mesmos problemas: planejamento familiar, métodos de concepção, que já
debatemos aqui, problema de o menor trabalhar
ou não. Tudo isso poderemos resolver se tivermos
uma estrutura educacional sólida, adequada, sendo uma prioridade com os recursos apropriados
e aí poderemos solucionar esses problemas começando pela assistência à criança ao nascer
através do mecanismo de creches, do pré-escolar
- estou vendo o Professor Didone e presto a
minha homenagem à sua luta, pelo pré-escolar
neste País, sem deixar de mencionar também
uma grande batalhadora baiana Prof' Angelina
Assis - e resolveremos esse problema no dia
em que tIvermos uma prioridade para a educação.
Estava ouvindo os exemplos da Prefeitura de
São José dos Campos, da Secretaria de São Paulo, da ilustre Constituinte Eunice Michiles e lembrando de uma experiência que pude vivenciar.
Temos no País uma rede chamada Escolas Polivalentes; isso custou uma fortuna e seguramente,
faz parte, um percentual que não sei de quanto,
da nossa danosa dívida externa. Ao assumir a
Secretaria de Educação do meu Estado, a Bahia,
venfíqueí que este investimento enorme estava,
simplesmente, entregue às moscas. Oficinas de
educação para o lar, de técnicas industriais e agrícolas inteiramente desativadas, e foium programa
muito bem elaborado, desde a preocupação com
a formação dos professores, um alto investimento
a esse respeito, tudo isso foi feito e aquele investimento foi abandonado. Reativamos e de uma forma que talvez possa ser a resposta para muitas
dessas questões, criando um programa que deno-
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minamos "escola de produção", em que a criança
sem sair do seu ambiente escolar, freqüentando
o currículo da escola podia não só aprender a
fazer, como também usufruir desse produto. Porque, por exemplo, uma oficina de educação para
o lar, não tinha sentido nenhum que aquelas crianças estivessem ali aprendendo o faz-de-conta. Fizemos um convênio com a Fundação de Saúde
do Estado e essas oficinas passaram a ensinar
as crianças a confeccionar lençóis, fronhas, aventais etc. para a rede de Saúde do Estado. E como
esta despendia recursos elevados para a aquisição
desses materiais, passaram a pagar à cooperativa
escolar, e esses recursos serviam para repor o
material utilizadoe ainda era distribuído para que
as crianças não precisassem, ao sair da escola,
ir lavaro carro às portas da Assembléia Legislativa
ou o próprio carro dos professores. Esse sistema
estã funcionando, inclusive no período de férias
escolares
Então, vejam o seguinte: experiências nós temos! Possibilidades nós temos! Sem precisar, necessariamente, de um texto constitucional, até
porque se não tivermos vontade de fazer,decisão
de fazer, o texto constitucional passa a ser um
mandamento inteiramente inócuo.
Vejam,por exemplo, o que neste País tem acontecido desde a Lei n° 5.692, com o ensino profissionalizante: está consagrado em lei que o ensino
de 2° grau deve ser profissionalizante; agora,
quando vamos examinar, não a realidade de São
Paulo ou do Amazonas, mas a realidade dos diversos "brasis" que temos dentro de São Paulo, dentro do Amazonas, dentro da Bahia, dentro de qualquer Estado, verificamos verdadeiros absurdos.
Por exemplo, de que adianta, numa pequena comunidade, uma escola técnica muito bem estruturada, muito bem equipada, estar oferecendo,
ano após ano, cursos de Técnico em Contabilidade ou cursos de Magistério? Forma-se a primeira turma, a segunda, da terceira em diante
ninguém tem mais mercado de trabalho local para utilizar seus conhecimentos. É um enorme investimento inteiramente desperdiçado e ainda
criando-se uma frustração. O jovem obtém o seu
canudo de papel e depois fica com ele debaixo
do braço sem ter o que fazer.Quando seria muito
mais prático se as nossas escolas de 2° grau estivessem oferecendo cursos adaptados a essa realidade local. Se, por exemplo, um Técnico em Contabilidade não vai encontrar mercado de trabalho,
eu duvido que numa pequena comunidade um
balconista, um escriturário, amanuense, para controlar o estoque de uma pequena loja ou uma
pessoa que vai fazeruma elementar contabilidade
de uma fazenda, que ele não encontre campo
de trabalho. Escolas de técnicas industriais: ele
vai aprender a mexer com o torno mecânico, e
saindo dali, coitado, a única opção é ir embora
para um centro maior, senão não vaiter absolutamente o que fazer. Ao passo que se tivéssemos
cursos de pequeno artesanato, de mecânica de
automóvel, de instalações elétricas elementares,
de residências, de fazendas, etc, teríamos a possibilidade de absorver aquela mão-de-obra local.
Digo ainda que temos que ter preocupações,
que essa nova Constituição traga realmente o arcabouço geral para uma sociedade que pleiteamos, que desejamos, que queremos, pela qual
lutamos. Entretanto, não tenho dúvidas a respeito
- a luta não terminará com a promulgação do

178

Sábado 27

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

novo texto constitucional. Enquanto não tivermos
a possibilidade de resolver esses problemas seculares, com a vontade, com o desejo e com a
seriedade de fazer, de nada adiantará. Mas isso
não implica que não devamos tomar providências
no texto constitucional.
Concluo dizendo que concordo inteiramente
que o texto deva mencionar a responsabilidade
de o Estado oferecer abrigo, cuidados, orientação
às crianças a partir do seu nascimento, porque
também sem esses cuidados não chegaremos
a lugar nenhum. Ao me referir, por exemplo, à
ilustre técnica da Fundação Carlos Chagas, lembro-me do Projeto Alfa, tão bem elaborado por
esta Fundação, para suprir deficiências, dessa falta e ausência de preparo para o processo educacional e que infelizmente, também, não é aplicado
adequadamente. Não queremos apenas métodos
para corrigir deficiências ou seqüelas que a criança traga; queremos efetivamente que a criança,
a partir da sua concepção, tenha o amparo necessário para que ao encarar a vida possa encontrar
as condições para o exercício pleno da cidadania,
numa sociedade democrática, pluralista, aberta,
onde cada individuopossa ter igualdade de oportunidades.
Parabenizo, portanto, as colocações feitas e me
agradou especialmente a afirmativade que a creche não deve ser um substituto da família, mas
um complemento à ação da família, que não deve
ser uma coisa obrigatória, até porque se assim
o fizéssemos, estaríamos, talvez, criando instrumentos de dominação do Estado diante do indivíduo, mas que seja uma opção para que a famíliaexerça plenamente as suas potencialidades e a
criança tenha, efetivamente, a possibilidade de
igualdade na disputa, no desenvolvimento das
suas potencialidades e no alcance de uma posição na sociedade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Temos
uma pessoa que gostarlamos de ouviragora. Nós
a conhecemos no Rio de Janeiro, eu na Presidência da Funabem e ele na Presidência da Associação dos ex-Alunosda Funabem. S. S' tem uma
experiência dramática, não só vivenciada, como
experiência daqueles que já passaram pelo sistema Funabem.
Antes de ouvi-lo,porém, vou procurar demonstrar para os nossos visitantes e debatedores que
aqui também temos as nossas posições conflitantes. Por exemplo, a questão da Constituição
Federal, da política de educação. Sempre tenho
dito, nas conversas que tenho, que a Constituição
do Brasil existe, está em vigor e está sendo cumprida em relação aos direitos daqueles para a
qual ela foi redigida. Ela garante esses direitos.
Acontece que ela não foi elaborada para garantir
o direito de todos. Vejam bem o art. 176, que
ínstítut o princípio da educação nacional:
"Art. 176. A educação, inspirada no
princípio da unidade nacional e nos ideais
de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada
no lar e na escola."
Vejam bem o que a Constituição está dizendo:
está atribuindo ao lar a primeira responsabilidade
pela obra da educação e, de fato, essa responsabilidade é do lar. É o pai ou a mãe que vai matricular a criança, levá-Ia à escola, trazê-Ia da escola,

curá-Ia, assisti-Ia, comprar os livros,acompanhála no estudo. Se esse criança, porém, já não tem
lar, a Constituição não lhe garante o direito à educação. É a própria Constituição, ao instituira política nacional de educação, que está excluindo
do direito à educação toda criança cujo lar não
pode, por qualquer razão, assumir a responsabilidade por garantir o direito à matricula e o
acompanhamento dessa criança na escola. Esse
principio é lindo, bem formalizado, muito bonito,
mas encarna a ideologia do sistema em vigor
no País. Educação é direito de todos e dever do
Estado e será dada no lar e na escola. Meu filho
está ali,com 14 anos e desde o maternal estamos
cuidando da sua educação. Mas sei de famílias
que não puderam fazer, não podem fazer, e porque não podem, o Estado não dispõe de nenhum
mecanismo, pelo menos como obrigação do Estado para garantir o direito à educação.
Ao legislador constitucional, Constituinte Eraldo Tinoco, há uma tarefa eminentemente Importante, que é de garantir no texto da Constituição
a expectativa do direito à educação para a criança,
mdependentemente de ela ter lar ou não. É preciso garantir isso, porque estando no texto da
Constituição os destinatários desse direito vão ter
um instrumento de luta na mão, vão brigar por
ele. Vamos garantir esse direito. O que está acontecendo é que o povo não tem esse instrumento.
E a mesma questão da chamada criança abandonada. Aochegar à Funabem - o Sr. Evanír tomou
parte em muitas reuniões conosco - a primeira
coisa que fizemos foi chamar os nossos advogados e perguntar quais as leis de que dispúnhamos
para defender o direito da criança. Chegamos à
triste conclusão de que a criança abandonada
está desamparada por lei. Não existe lei para ela.
A lei que existe é o Código de Menores. Mas no
Juizado de Menores quem tem direito é o Juiz,
não é a criança. O Juiz faz dela o que achar bom
fazer.
Defendo a tese de que devemos assegurar no
texto da Constituição o direito, acredito que a luta
é pelo direito.
A Constituinte Eunice Michilesdeseja falar.
A SR' CONSTITUINTE EUNICE MlCHlLES Queria só um minuto para corroborar o que V.
Ex' está dizendo.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Perfeitamente. Já encerrei, inclusive.
A SR' CONSTITUINTE EUNICE MlCHILES Existe uma escola no Amazonas, em Alvorada,
onde um padre faz um trabalho fantástico.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Almocei lá. Conheci aquele projeto.
A SR' CONSTITUINTE EUNICE MICHILES Tem 600 crianças com pequenas cooperativas:
cooperativa de engraxates, de picolezeiros etc
Sustentávemos aquela escola através do salárioeducação. Era com que o padre mantinha o trabalho, a alimentação. Chegou-se à conclusão de
que essa verba, esse recurso, tem uma destinação
específica, que é para o filho do trabalhador, ele
perdeu essa verba. Por quê? Porque aquele menor
não é filho de trabalhador, aliás, ele não é filho
de ninguém. Por outro lado, se tem pai, o pai
está desempregado. Não é trabalhador. Aquele
padre luta, hoje, através de bingos, aquela história
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que se conhece, para manter aquelas crianças
e não abrir mão daquele trabalho, o que é uma
injustiça.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Vamos
ouvir o Sr. Evanir. O depoimento dele é muito
importante para nós.
O SR. EVANIR - Vim de muito longe, com
relação a Brasília,vestido, não representando os
ex-alunos, porque não sabíamos como se entra
no Congresso, se com temo ou sem. Mas,viemos
muito mais interessados em aproveitar o espaço
e dizer o que os ex-alunos da FUNABEM - organizados na Associação dos ex-Alunos,que representa um pouco, hoje, os garotos que estão encarcerados, algums porque delinquiram, outros por
prisão preventiva - pensam sobre essa questão
do menor, que todo mundo fala.
I
Temos OUVIdo discursos, o País todo fala, mas
'creio que as pessoas ainda não têm tocado na
questão central. Por que isso? Temos que reconhecer que menor, em tese, seria todo aquele
segmento abaixo dos 18 anos ou 21 anos. E criança seriam todas as cnanças que nascessem no
País. Temos que compreender que no Pais temos
duas mfâncias: uma é a criança; criança lourinha,
dos olhos azuis, toma leite Ninho, usa fralda Johnson e brinca com brinquedo Estrela, basta ligar
a TV Globo. Essa tem todas as garantias sociais,
serão os futuros dirigentes da Pátria. E temos
outro segmento dessa população, que é considerado o menor, eles não são crianças. Geralmente
são negros, mulatos ou descendentes de nordestinos mestiços, fIlhos de favelados, das pessoas
sem-terra ou desempregados. Esta é a grande
questão que temos que discutir no País. Tem a
criança, que é filha da classe dominante e tem
menores, filhos da classe operária. É preciso deixar isso muito claro.
A segunda questão fundamentaI é como o Estado responde a essa demanda, na medida em
que a SOCIedade e o próprio Estado não respeitam
o direito dessas cnanças. Simplesmente com métodos coercitivos. A Funabern, a FAMEB - na
Bahia - a ESBEM- no Espírito Santo - todos
esses organismos que têm existido em todo o
País são simplesmente instrumentos de controle
sociais. Por que isso? Porque a imagem vendida
é que ele está protegendo a criança para ela não
ser um delinqüente no futuro. Quero dizer para
os Srs. que 95% das crianças que estão dentro
dessas instituições têm um responsável. Ela não
pode ter a famíliaideologicamente concebida pela
classe dominante, que seria pai, mãe, filhoe Espírito Santo, como eu costumo dizer, ou seja, o
pai, a mãe e dois filhos, como a televisão tem
tentado nos mostrar.
A outra questão fundamental é que somente
3% dessas crianças delínqüíram. Este é um dado
importante a ser observado. Mesmo os que delinqüiram, se formos verificarna grande maioria cometem crime contra o patrimônio. São crianças
obrigadas a roubar para poder comer. São dados
muito sérios. Os homicidas, aqueles altamente
perigosos, não correspondem a 0,5% dessa população. São dados da realidade que temos que
tentar nos debruçar sobre eles.
O chamado menor abandonado, que é outra
balela que tem no País, que todo mundo fala,
na verdade não corresponde a 1%; o que seria
chamado pela lei de abandonado de fato e de

Junho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

direito. Então, isso já coloca uma cortina muito
séria que existe uma grande falácia sobre isso
e não estamos identificando, na verdade, as causas desse problema.
A questão do menor abandonado não é uma
questão conjuntural, como muitos pensam, e sim,
estrutural. Por que isso? Vivi o SAM, antes de 64
A Revolução me pegou, eu costumo dizer, já preso, com meus 7 anos. O curioso é que na mudança do SAM para a Funabem, passou-se para
a sociedade ideologicamente que se la acabar
com o problema do menor abandonado. Hoje,
se repararmos a Funabem, ela é parecida com
o SAM, só que tem mais verba e mais técnicos.
Mas o resultado é muito parecido. Quanto a isso
não adianta tomarmos medidas burocráticas
A questão do menor tem uma problemática
em seu bojo muito séria, que nesta sociedade
tenta-se esconder, que é o racismo A primeira
lei que regula a menoridade é a Lei do Ventre
livre. É um dado sério que tem um fundo econômico. As pessoas esquecem a História.
Logo após a Lei do Ventre Livre, que foi em
1771, o Imperador criou no Rio de Janeiro uma
escola de proteção à infância desvalida, em 1775.
Existe até hoje, na rua 28 de Setembro, no Rio
de Janeiro, que, curiosamente, 28 de Setembro
é a data da Lei do Ventre LIvre. Não é à toa que
dentro dessas instituições 80% são negros. É um
dado sério a ser observado.
O que pensam hoje os ex-alunos da Funabem?
Na medida em que esta é uma questão estrutural,
a creche entra como componente, do nosso ponto de vista - não peguei a discussão -, como
um direito da criança. O fundamental é que essa
sociedade e este Pais respeitem os direitos da
criança. O desrespeitar esse direito a coloca na
condição de menor, que é uma figura jurídica
que na verdade já não é mais uma figura jurídica,
é um estereótipo de um segmento social da população. É um dado importante a observar. Creche,
para nós, entra como um direito da criança e
não como um direito da reivindicação da mulheres, como tem tentado ser.
Se o Estado atendesse a todas as necessidades
de garantias sociais para essas crianças, não teríamos menores. O menor seria condição jurídica
da delinqüência e que julgaríamos, tanto os da
classe alta quanto os da classe baixa. Dentro da
Funabem não tem ninguém de classe média. E
pejo que me consta a classe média também delinqüe.
Outro dado fundamental é sobre a questão tão
propagada da família. Temos que observar que
o nosso conceito de família é um conceito monogâmico, etnocentrista, segundo uma visão eurocentrista. Para este País vieram vários negros que
tinham como valor a poligamia, que nunca foi
objeto de estudo neste País. Curiosamente, justamente, os filhos desse segmento é que são considerados menores.
Cada menor custa à Funabem 4 salários mínimos - discurso oftcial da SI" Marina Bandeira,
Presidente atual da Funabem. Ao sair da Funabem ele vai ganhar 1 salário mínimo. Até hoje,
como educador, sou formado em Educação, um
dos raros, exceção, não queremos ser exemplo,
até hoje estou para saber qual é a teoria educacional em que se eduque um filho com 4 salários
_.mínimos e depois o coloque para ganhar 1 salário

mínimo para atender suas necessidades. Já mostra que é uma proposta improdutiva, ineficiente.
Outra questão muito séria é que temos que
descriminalizar a questão do menor. Todo mundo
quando fala em menor está preocupado com a
delinquência. AJ, quero contar a minha história:
nunca fui delinqüente, como 95% dessas crianças
que estão dentro das instituições. Apenas tive o
pecado de ser filho de uma camponesa, que era
explorada nas fazendas de campo, que veio para
a cidade grande do Rio de Janeiro, conheceu
um baiano por aí, teve um filho, não teve como
sustentá-lo, porque a senhora colocou-a na rua,
a madame, e teve que se prostituir. Uma questão
séria. Que garantia o Estado dá para os casamentos não considerados legítimos? Qual o trabalho fundamental, a garantia oficial que tem a
mãe solteira? Devido a uma questão moral o Estado acaba não assumindo nenhum trabalho mais
concreto com essa população.
Esta Subcomissão, embora o tempo que tivéssemos para falar aqui fosse muito pouco, mas
valeu a pena ter vindo, basicamente, não vai resolver, porque não acredito que serão rnedidasjurídicas que irão resolver essa questão social no País.
Temos isso muito claro. Embora conservadora
a Constituinte atual, se ela fosse respeitada nós
teríamos pelo menos 40% dos problemasjá resolvidos. Mas acredito que aqui está sendo julgado
o destino de 36 milhões de brasileiros, que não
têm o direito de falar. Muito mais do que garantir
as obras sociais da Igreja ou as obras particulares,
que é um outro caso sério, sabemos as indústrias
que existem; diz-se que vai proteger o menor,
busca-se as verbas federais que não chegam até
esse menor e devido a não fiscalização do próprio
Governo - sobre essa questão também posso
falar, fui aluno de órgão particular - isso também
é um dado muito sério, e acho que isso tem que
ser, fundamentalmente uma obrigação do Estado.
Outra coisa importante a ser observada: toda
vez que se fala em menor, se fala no campo de
trabalho, organizar cooperativas de engraxates, de
sorveteiros, cooperativa de marceneiros, etc.,
quando o que me parece é que em qualquer
sociedade mais justa o lugar de criança é na escola. Uma das coisas que acho que esta Subcomissão tem que ter em mente, é que qualquer
órgão como a Funabem, as FEBEN têm que ser
extintas mas não criando uma secretaria, que também não resolve, seria uma medida paliativa. Temos, na verdade, que saber qual a proposta que
o Governo ou o Estado têm de um programa
social amplo para a maioria da sua população.
Enquanto não erradicarmos as favelas, trabalharmos direito, fizermos o saneamento básico, dermos direito à educação e à saúde, não vamos
acabar com esse problema.
Lendo alguns documentos, temos na Associação, um centro de documentação, temos observado que a postura do Estado tem Sido sempre
a mesma, a postura da sociedade é sempre a
mesma diante desse problema. Agora, esse é um
País onde pessoas vão para o mercado de trabalho depois que defendem o mestrado, e outras
vão como pedintes, aos dois anos de idade. Então,
muito mais do que trazer proposta - trouxemos
um documento que pretendemos depois distribuir - temos muito mais uma preocupação nossa e acredito que esse problema vai ser resolvido
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à hora em que houver uma organização popular
de pressão sobre o Estado para que respeite os
direitos dessa criança. Não acredito que vai ser
simplesmente a lei que vá resolver isso, isso tem
que passar a ser uma preocupação política, da
mesma forma que a Reforma Agrária hoje é uma
grande preocupação politica; a questão do menor
tem que ser vista porque está ligada também à
questão da Reforma Agrária e à questão do desemprego.
Apesar do pouco tempo que tenho, embora
vindo de tão longe para falar tão pouco, acho
que a nossa contribuição é essa. Não existe o
problema do menor no Brasil, mas sim uma sociedade onde 3% da população ficam cada vez
mais ricas e a grande maioria da população fica
cada vez mais pobre. Enquanto a estrutura for
esta teremos não só 36 milhões; porque em 1976,
numa CPI feita nesta Casa, sobre o problema do
menor, havia 25 milhões, hoje, quase 11 anos
depois, já são 36, daqui a mais 10 anos, vão ser
60 milhões. Enquanto não mudar essa estrutura
este problema vai continuar existindo. (Palmas.)
O SR. ANTÔNIO JOSÉ MENDES FARIAQueria apenas mais 30 segundos. Esse gancho
que nosso amigo faz, vem demonstrar que a nossa proposta é a mais correta. Não se elimina o
problema do menor, e quando falo menor evidentemente não falo no menor delinqüente - porque
é uma parcela muito pequena, aí teria que haver
programas próprios para atender ao menor delinqüente - mas, o menor carente que é esse que
está hoje, na sua grande maioria, colocado na
Funabem, FEBEM, e todos os organismos que
julgamos, pelo que conhecemos, obsoletos e deveriam ser extintos. Mas S. S' me dá um gancho,
exatamente para completar o raciocinio do nobre
Constituinte, Relator Eraldo Tinoco, no seguinte
sentido: quando falamos em municipalização dos
recursos, também queremos as obrigações na
aplicação desses recursos; o que a Constituinte
deve estabelecer, se o Município tem a obrigação,
são os encargos. Queremos receber os encargos.
O que não pode é acontecer o que ocorre nos
dias de hoje, quando nós, administradores municipais, ficamos com apenas 4% dos recursos dos
impostos arrecadados e somos obrigados a atender aos problemas mais prementes do Município:
problemas do menor, de habitação, porque o homem, já diziam alguns, não mora no Estado, não
mora na União, que são duas figuras jurídicas.
Até entendemos que deve haver organismos federais no sentido apenas de dar a diretriz educacional e pedagógica mas que o atendimento a
esses problemas sociais que atingem nosso País
deve se dados pelos próprios Municípios, respeitando as peculiaridades regionais.
O que se disse dessas escolas polivalentes, os
centros educacionais, ou escolas que são elaboradas por projetos aqui nos gabinetes de Brasília,
do Governo Federal e depois implantados, goela
abaixo nos municípios deste País. Entendemos
que esses programas habitacionais de atendimento ao menor carente, de creches, devem ser
repassados diretamente aos Municípios e tenho
certeza que cada Município, com sua sociedade,
vai saber gerenciar e aplicar esses recursos. Se
a concentração de riquezas continuar nas mãos
do Governo Federal, sem dúvida alguma, vamos
encontrar, no futuro deste País, as grandes obras
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faraônicas, como Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, enfim, que foram desvios, verdadeiros crimes que se cometeram contra a população deste
País, na medida em que o povo, a Nação não
foi ouvida para saber se esses recursos realmente
deveriam ser aplicados nessas obras faraônicas.
E por que não dizer até, e aqui num sentido mais
político, a questão da dívida externa: cada criança
que nasce neste País, hoje, já nasce devendo não
sei quantos mil dólares. Se formos entrar por essa
discussão, vamos observar que a única solução
com base na experiência..
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) V. Ex" um aparte?

Permite

O SR. ANTÔNIO JOSÉ MENDES FARIAPois não.
O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Sr. Prefeito,
não é cada criança. Algumas crianças nascem
já com parte desse dólar acumulado na sua conta.
O débito fica para as outras, e aí aumenta o débito.
O SR ANTÔNIO JOSÉ MENDES FARIAApenas para finalizar, quero deixar bem clara minha proposta de municipalizar. Acho que é a única
solução de, a um custo realmente barato, atender
a uma gama muito maior como cobrou a nobre
Constituinte Eunice Michiles, do Amazonas. Por
que não atendemos a toda a demanda dos menores carentes do Município? Não atendemos porque o Município faz o seu sacrifício, dá a sua
cota-parte - disse antes: tenho apenas 15% do
meu orçamento para fazer investimento. Se o Governo Federal, ao invés de 4, repassasse 8% que
fosse, dos impostos arrecadados para o Município, eu resolveria os problemas sociais do meu
município.

o

SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Só um
adendo, ilustre prefeito. Em 1985, tive oportunidade de relatar vános projetos sobre salário-educação e terminei optando por apresentar um
substitutivo diante da realidade que encontrei.
Embora o saláro-educação tenha sido criado especificamente para amparar o ensino de 10 grau,
embora a Lei n° 5 692 indique que o ensino de
1o grau deve ser basicamente responsabilidade
do Município, dos recursos do salário-educação,
apenas 8% são repassados diretamente aos municípios: para jogar com dados de matrícula, em
1980, significava 26% de responsabilidade da rede municipal.
Então, vemos que essa injustiça tributária,
fiscal e orçamentária é imensa; por isso, concordo
ínteüarnente, temos de um lado que indicar quais
são as responsabilidades, porque também há outro dado; o Senhor e prefeito de uma ciddae grande, desenvolvida, não sei entretanto, se é essa
mesma realidade, mas conheço inúmeros municípios pequenos em que o Prefeito é acionado
para todo tipo de problema - até para problema
de sinal de televisão, é ele que tem que suprir
essa deficiência com os recursos mmguados, mal
distribuídos que o Município recebe.
Nesse ponto estamos inteiramente de acordo
Essa questão da assistência do menor deve ser
responsabilidade de quem? Acho que não cabe
na Constituição, mas o que a lei ordinária tem
que estabelecer, é o Município, o Estado, a União
que tem essa responsabilidade? Deve ser indicado
e, dentro dessa indicação, deverá vir a alocação
de recursos.

O SR. ANTÔNIO JOSÉ MENDES FARIA Só para completar, mais um exemplo; para atendimento à merenda escolar, recebo do Governo
do estado, 55 centavos, por criança; gastamos
3 cruzados e 50 centavos. Então, essas distorções
é que esperamos que sejam corrigidas numa efetiva Reforma Tributária.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pela
ordem, gostaríamos de dar oportunidade novamente à Dra. Ana Mana, e depois ouviremos a
Constituinte Rita Camata.
A SRA. ANA MARIA WILHEIM - Gostana só
de reforçar a observação feita pelo companheiro
da Associação de ex-alunos da FUNABEM,sobre
a questão do menor. Gostaria de fazer como sugestão a esta Subcomissão que levasse em consideração o estigma que carrega a terminologia
"menor" - o Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher, assim como a campanha "criança e
Constituinte" endossam inteiramente esta observação - e vimos propondo, inclusive, no documento da campanha Criança e Constitumte, a
terminologia "criança e adolescente", que achamos muito mais justa porque queremos abrançar
todos os cidadãos menores de 18 anos.
A questão da creche parece que ficou bem
entendida, mas reforçando, gostaria de situá-la
no campo da educação. Em hipótese alguma
queremos a creche da forma como ela está sendo
vista até hoje. Queremos uma creche que seja
um equipamento educacional e daí vem uma série de conseqüências, parece que já abordamos
aqui, mas acho que isso precisaria ficar muito
frisado na Subcomissão.
Muito obrIgada.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Augusto) Com a palavra a SI'"Constituinte Rita Damata.
A SRA. CONSTITUINTERITA CAMATA - Chefei um pouco tarde, peço me desculparem, mas
os afazeres são muitos. Mas, gostaria de reiterar
as preocupações e dizer que estou inteiramente
de acordo com a exposição que o Prefeito veio
trazer e gostaria de colocar a necessidade dessa
reforma, dessa municipalização, que é fundamentai.
Sou da opinião que depende, também de uma
decisão política. Se há o interesse do político em
atender essa demanda, que é grande, porque o
problema é sério, isso já está sendo atendido hoje.
Temos que garantir esses parcos recursos para
que todos os usem e utilizem da melhor maneira
possível, mas acho que depende muito mais de
decisão política do que, até, do recurso - porque
temos casos, no Espínto Santo, Prefeitos de cidades relativamente grandes, o Espírito Santo não
tem cidades tão grandes, porque é um Estado
pequeno, mas que não tem nem um menor na
rua. O trabalho já realizado entre a Prefeitura e
a própria comunidade faz com que ele atenda
toda a demanda da cidade, que não é uma vidade
rica, é uma cidade que tem uma migração muito
grande, principalmente, do interior, no Norte do
Espírito Santo. E esse Prefeito, com trabalho, através de apoio dos empresários do seu Município,
de recursos suados, mas conquistados através
da contade que tem de atuar na área do menor,
tem desenvolvido um trabalho muito bonito. E
o trabalho que o Sr. também tem realizando, para
ISSO ser feito depende mais de uma decisão políti-
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ca. E, hoje, ele está atacando um problema ainda
maior que o Município enfrenta, que é o problema
da habitação, ele está urbanizando todas as favelas, dando mfra-estrutura e o que acontece? A
pessoa que não tem uma casa, que paga aluguel,
a partir do momento em que ele está urbanizando
e acertando toda a vida desse bairro, vai ter o
Custo elevado no aluguel e as pessoas assalariadas não têm condições de pagá-lo, mas ele
está, através dos canais da Caixa Econômica, buscando recursos para também ampliar a área da
habitação.
Acredito que temos opr obngação tentar municipalízar essas buscas de resoluções de problemas e recursos que são carentes, mas temos que
fazer com que a comunidade se conscientize desses direitos e vá buscar, fazer o seu apelo às autoridades, se elas não estiverem sensibílízadas para
o problema.
Vejo com muita satisfação o interesse da comunidade e da sociedade civildiante dos debates
constitucionais que aqui se desenvolvem. Mas me
preocupa muito, também, saber que não teremos
condições de elaborar uma carta bonita, muito
justa, se não tivermos possibílidade de levarmos
a todos, quais são as medidas, os direitos e deveres de cada cidadão. Poderíamos ter uma sociedade mais justa, como foi colocado pelo Presidente da Associação dos ex-alunos da FUNABEM,
teriamos já uma sociedade mais justa se fossem
cumpridas essas determinações. Mesmo assim,
com toda essa boa vontade nossa, temos uma
preocupação muito grande: levar esse recado a
toda sociedade civil.
Parabenizo o Prefeito, mais uma vez, pelo seu
trabalho tão brilhante, tão bonito, e precisamos
de pessoas assim que tenham realmente vontade
de trabalhar e fazer justiça.a todo o brasileiro.
Era isso que queria colocar.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Augusto) Amanhã, vamos ter o mesmo debate, e hoje, às
17 horas, teremos uma reunião para discussão
mterna, inclusive, de algo que nosso Relator apresentou.
Falei com o nosso Presidente sobre a possibilidade de amanhã o Professor Evanir estar aqui...
O SR. EVANIR - Tenho que voltar hoje, por
ter vários compromissos na Associação. Tinhamme avisado que seria hoje à tarde e, quando cheguei, não estava nem na pauta, foi uma supresa.
Para não perder a viagem falamos 15 minutos.
Agora, amanhã, infelizmente não poderei estar

aqui,
O SR. PRESIDENTE (Roberto Augusto) - De
qualquer forma, agradecemos a presença do Professor Evanir.
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA Vamos fazer uma reunião à tarde, às 17 horas,
não haveria condições de o Professor Evanir fazer
sua exposição nesta hora?
O SR EVANIR - Eu retomo hoje. Nós viemos
por meios próprios, pagamos a nossa passagem;
é meio complicado. Não sei como poderíamos
resolver. E eu bem que gostana de ter-me aprofundado em alguns pontos.
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o SR CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA O depoimento de S. S' é muito importante, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Augusto) - É
por esta razão que estou colocando isso; inclusive,
sobre creche, amanhã, vamos conversar porque
fizemos uma visita a Vitória, não participei porque
amanhã vamos ter nova reunião e de lá trouxemos, do Padre Alfonso, a palavra de que a creche
é um mal nacional Amanhã, vamos falar sobre
isso. Sou a favor da creche, principalmente, como
colocou a Dr' Ana Maria.
Queremos agradecer; infelizmente, não será
possível o Professor Evanir estar conosco amanhã, mas vamos conversar depois, em nosso gabinete e ver se há a possibilidade de nos aprofundarmos mais sobre o seu testemunho.
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA Sem querer atrapalhar a decisão da Presidência,
expliquei que existem vôos para o Rio até às 22
horas, S S' não marcou ainda a passagem, ele
tem é que chegar hoje. Podemos tentar dar um
jeito.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Nessa reunião das 17 horas poderíamos começar ouvindo
o depoimento do Professor Evanir.
O SR PRESIDENTE (Roberto Augusto) - Inteiramente de acordo, embora tenhamos que
considerar um aspecto de ordem regimental: a
destinação de 5 a 8 sessões para depoimentos,
e me parece que já há uma programação para
atingirmos a cota máxima. Entretanto, sugiro ao
titular da Presidência que, como das vezes anteriores, esta reunião não seja encerrada agora, mas
apenas suspensa e recomecemos às 17 horas
com o deposnento do Presidente da Associação
dos ex-Alunos da Funabem.
Está suspensa a reunião
Reabriremos às 17 horas.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 33
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Havendo número legal declaro abertos os trabalhos desta Subcomissão.
O Sr. Secretário procederá à leitura da Ata da
reunião anterior.

(É lida e aprovada a ata da reunião antetior.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) a palavra o Sr.

Com

O SR. EVANIR - Sr. Presidente, Srs. Constituintes'
Gostaria de saber como é que podemos começar uma conversa? Como é que compreendemos
e como é que nasce na sociedade o problema
do menor? Acho que como falei pela manhã é
um problema muito falado - todo mundo fala
- é um problema muito debatido em Brasllía,
um problema que emociona uma grande parcela
da população em qualquer Estado, como os que
tenho visitado. Em dado momento, com os grandes problemas que se tem, com o menor, todo
Governador quando assume diz que esse é a prioridade de seu governo e sai govemo, entra governo, sai governo, entra ano, passa o tempo, e este
continua sendo um dos grandes problemas que
temos no País. Continua sendo.

Corno é que isso nasce na sociedade? Acho
que para buscarmos soluções para os problemas
temos que entender como é que eles nascem.
Então, queria dizer aos Srs. que o primeiro contigente, a primeira preocupação que se teve foi
justamente com os filhos das escravas - quer
drzer, as escravas inclusive não tinham filhos elas tinham crias. Portanto, é uma preocupação
muito séria, mclusive o Patriarca de Independência fez um discurso muito interessante no Senado,
naquela oportunidade - em mil setecentos e
pouco - falando já um pouco dessa preocupação com os filhos das escravas. É claro que
reconhecemos que a Igreja muito antes que o
Poder Público se mostrar interessado por esse
problema a Igreja já acolhia algumas crianças católicas. Isso começa a tomar força justamente
pelos Republicanos que de fato eram oposições
ao pessoal do Império. Todos nós sabemos diSSO.
A primeira lei concreta é a Lei do Ventre Livre
que se dá em 28 de setembro de 1871, em que
se falava que se iria dar liberdade às crias das
escravas Só que era uma lei de engodo, porque
ela não libertava, na verdade dizia o seguinte:
"De zero a sete anos a criança ficaria sob
a responsabilidade do Sr. a partir dos sete
ele sena entregue ao Estado ou então teria
de trabalhar de sete aos vinte e um anos
para poder comprar sua liberdade".
Quatro anos depois o Imperador criava a prímerra escola, para cuidar do que ele chamava
de mfància desvalida, ou seja, não tinha valor nenhum; não era o menor abandonado; era a primeira infância desvalida O Imperador cnava no
Rio de Janeiro, O Patronato de Proteção à Criança
Desvalida. Andando um pouco mais na História
vamos observar que em 1930, a Revolução ou melhor, antes disso, no Império - em cada
Estado é criado uma escola de proteção à chamada infância desvalida, em 1888 com a Abolição
da Escravatura e em 1889 a República.
Todo mundo sabe que a abolição da Escravatura inclusive é feita pela pressão dos Republicanos, porque não se concebia num Estado livre
se ter escravos, pressuposto daquela lei liberal
ambasando que na República todo homem é livre,
é igual perante a lei, etc., são os princípios que
se tem.
Então, na verdade em 1889 há a Proclamação
da República e justamente um mês depois da
Proclamação da República, os republicanos criaram no RIO de Janeiro uma escola de proteção
também à infãncia, que é a Escola 15 de novembro hoje a principal escola modelo da FUNABEM.
Avançando um pouco mais na História, na primeira Repúbhca, na Bahia se criou escola, quer
dizer, em Minas Gerais também foram criadas
escolas. Todas as escolas antigas remontam a
esse período em que cada Governo Republicano
cria uma escola, mas não existia no País o sistema
nacional de atendimento.
Na Revolução de 1930, os Srs, sabem melhor
do que eu que, com a Revolução de 30, mudou-se
o ordem econômica do País, o sistema rural deixa
de ter grande importância política, e passa a ter
incipiente industrialização.
Mudando essa ordem, os lanfundíos começam
a falir, aumentando também a pressão sobre as
grandes cidades. Então começa uma preocupação naquela época, com a questão da deliqiJência,
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da violência Em cima disso Getúlio Vargas em
1941, cna o SAM- chamado Serviço de Assistência ao Menor que na Bahia vem a ser o SEAB;
em outros Estados tem outro nome. O SAM era
um órgão Criado com a preocupação de trazer
uma política de atendimento à juventude. Só que
pouca gente não percebeu que em 1941 se tinha
uma outra coisa acontecendo a nível internacional. Tinha a Segunda Guerra Mundial presupondo-se o Estado, que a mão de obra adulta ia
para a guerra e nada melhor do que fazer a mão
de obra infanto-juvenil produzir de maneira escrava e barata.
No País como um todo também se proliferam,
particularmente, às escolas agrícolas. Mas, basicamente, a grande maioria surge nesse paríodo.
Vamos avançar um pouco mais na História e observaremos que em 1958 a UDN faz uma oposição acirrada contra o Governo constituído - já
era oposição e ela vem crescendo cada vez mais
- e uma das bandeiras fundamentais que a UDN
tem é justamente o chamado problema do menor.
Basta pegar os jornais da época e a revista
O Cruzeiro da época em que eles falam muito
sobre isso: "O famigerado SAM.!" Tem que se
acabar com o SAM- era esta a campanha mais
acirrada que se tinha. Na Revolução de 1964 uma
das primeiras medidas foi criar a Funabem. Um
dado curioso, um dos motivos por que se criou
a Funábem foi justamente um crime que existiu
naquela época em que foi assassinado o filho
de Godinho da Costa Filho. Então, a Funabem
que nós costumamos observar hoje que parecia,
naquele momento, um ato de amor da sociedade
para as camadas menos favorecidas, ela na verdade - se querem saber - era um ato de vingança,
uma forma de controle que se teria.
Criada a Funabem de fato - eu era aluno do
SAMnaquela época - claro que dá para se observar que mudou muito o quadro da Funabem e
mais ou menos também para o SAM,o qual passou de fato a ter mais recursos, tendo o apoio
do Governo revolucionário naquele momento. Inclusive, era uma das principais bandeiras de propaganda do Governo. O lema, inclusive era: "Brasil jovem é a base do futuro sem fronteira", e
havia uma revista produzida com estes termos
naquela época. A Funabem era ligada inclusive
ao Gabinete da Presidência da República. Vamos
ver, inclusive, a partir de 1971, basicamente _
a proliferação inclusive das FUBM dos Estados,
porque até então não existiam as Febem. Elas
passar~I? a ser uma medida, ?epois, pela própria
unposiçao da Funabem na epoca, na administração do Dr. MárioAltenfeldes, Secretário de Promoção em São Paulo; ele tenta criar nos Estados
um sistema parecido com o da Funabem, que
era na verdade para agenciar recursos para se
montar esse sistema.
O que estou tentando mostrar com isto é que,
na História do Brasil, todas as medidas que foram
voltadas para essas áreas nunca foram de resgate
da dignidade dessas crianças.
Este é um dado muito sério por que nos Estados, os Senhores bem sabem, as Febern têm
péssima imagem para a opinião pública. As Febem dos Estados eram consideradas como presídio para todo mundo. O que nós ex-alunos, que
passamos por essa experiência, sentimos hoje?
Primeiro, uma incompreensão na sociedade de
que são as crianças que estão dentro da Funa-
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bem. Tendo que, do ponto de vista que a grande
maioria dessas crianças, em qualquer Estado do
Brasil, elas não são delinqüentes - são simplesmente crianças pobres.
Outro dado importante seria que, em qualquer
Estado, menos nos Estados do Sul, a grande
maioria dessas crianças que estão dentro desses
internatos oficiais são negras. E uma grande pergunta fica para a Constituinte: Será que essas
instituições têm de fato prestado um serviço à
sociedade? É uma pergunta que fica no ar. Por
que isso? Hoje temos dados na Associação de
ex-alunos da Funabem que a grande maioria desses ex-alunos que saem da Funabern, não são
infratores, mas se tomam quando maiores, e muitos que estão no presídio hoje, ex-alunos e que
são criminosos, não o eram quando menores.
Este é um dado que podemos comprovar em
qualquer Estado que formos visitar.
Outro dado: Que instrumento social é esse recuperando o individuo para a sociedade, e, quando ele sai dessas instituições, a primeira coisa
que a sociedade faz é lhe negar o emprego? Se
alguém apresentar um diploma e for ex-aluno
da Funabern ou da Faneb na Bahia ele já não
é digno de confiança?
Então, que instrumento social é esse que a
sociedade diz que recupera, vai reintegrar o indivídío, se só a sua passagem por lá já é um forte
impedimento da sua penetração no mercado? É
um outro questionamento que fica.
Outro dado curioso, avançando um pouco mais
para a compreensão geral da sociedade, como
eu dizia de manhã: temos dois tipos de infância
no Brasil, sendo que um é criança - e criança
realmente a sua imagem, da criança para a sociedade é sempre purínha de olhos azuis; toma leite
Ninho, usa fralda Johnson e brinca com brinquedo Estrela. Basta ligar a televisão que se vê
essa imagem, essa propaganda, quando se fala
de criança. E temos outro lado da infância no
País que é considerado menor.
Na verdade, menor é uma figura jurídica em
que,'em tese, seriam enquadrados todos os jovens
abaixo de 18 anos ou até 21 anos, em detrimento
da sua classe social.
Só que menor hoje, em nossa mentabilidade,
passou a ser estereótipo do segmento social. Voltemos de novo para a televisão quando se faz
campanha sobre o menor - e os Senhores podem observar isso, claro - a imagem que aparece é da criança negra, mulata ou descendente
de nordestino. Então, o menor é negro, mulato
ou descendente de nordestino, filhodas camadas
populares.
Os Srs. têm dois segmentos muitos claros:
quando falamos do atributo da criança, falamos
de uma discussão sob o ponto de vista da educação. Quando falamos na discussão sobre o menor
sob o ponto de vista da criminalidade, falamos
da ordem das penalidades. Nós ex-alunos hoje
temos tentado travar uma discussão com vários
segmentos da sociedade, porque achamos que
se os direitos das crianças fossem respeitados
peja sociedade e pelo Estado, não teríamos crianças basicamente nas condições do menor, ou
seja, o direito à escola, o direito à saúde, o direito
à habitação e com seus pais empregados, não
teríamos esse grande contingente no País, hoje,
correspondendo a 36 milhões de jovens na condição de menor, que o Estado pressupõe que serão
-delínqüentes no futuro.

Por que isso? Porque 95% dos menores que
estão dentro da FUNABEM não são deliqüentes,
somente 3% são os que delinqüem. No entanto,
a imagem geral que se tem do órgão é que todos
são delinqüentes. Outro dado em que muito se
fala é a questão dos próprios menores chamados
abandonados de fato e de direito - que não têm
nenhum responsável por eles - esse dado não
corresponde a 1% também dessa população. Até
hoje, a compreensão da sociedade do nosso ponto de vista tem sido uma compreensão errada.
As medidas que a sociedade tem usado para resolver esse problema elas têm sido paliativas. Por
que isso? Em 1976, numa CPIfeita por esta Casa,
pelo Congresso Nacional, chegou-se à conclusão
de que existam 25 milhões de menores abandonados no País. Hoje quase 11 anos depois temos
36 milhões. Por que será isso?
Costumo dizer que, se a estrutura da sociedade
continuar sendo essa, daqui a mais ou menos
10 anos, teremos esse número duplicado, porque
a população juvenil do País aumenta. Então, acho
que muito mais do que discutirmos o direito do
menor, porque ele na verdade é uma figurajurídica, a meu ver, e de controle social, temos que
discutir uma outra coisa, isto é, discutir qual o
direito que tem a infância e a adolescência, em
nossa sociedade garantida, pelo Estado? Esta é
que seria uma grande discussão.
O que estamos pedindo é que as crianças e
os adolescentes, das classes populares, não fossem consideradas menores, porque isso segrega.
O que estamos pedindo é que as crianças e
os adolescentes das classes populares sejam de
fato considerados crianças e adolescentes. E se,
em cima disso, que pudéssemos ver qual o tipo
de direito que eles teriam numa sociedade como
a nossa? A partir do momento em que defendemos o direito talvez possamos atribuir deveres.
Porque o conceito de - e todo mundo sabe disso
- que a criança não é responsável, é um conceito
geral. Não é à-toa que os pais são os responsáveis
pelas crianças Só que no segmento popular elas
são responsáveis muito cedo por não terem aceso
so à toda riqueza produzida pela Nação.
A minha estada aqui hoje como representante
dessa Associação, que tem feito um trabalho no
Rio, muito mais do que apoiar simplesmente os
alunos, mas sendo um instrumento de pouca mobilizaçãoda consciência nacional, para que possamos compreender melhor esse problema e melhor debater sob a luz de alguma profundidade
o que, justamente, porque nós achamos necessário surgir, neste País, uma campanha como foi
a campanha da anistia. E esse problema do menor tem que ter uma importância hoje como tem
o problema indígena. O grande problema é que
as crianças não se organizam, elas não falam;
o adulto é quem fala por elas. Então, achamos
que a FUNABEM como a FEBEM elas não resolvem esse problema.
Claro que temos que extrair disso a questão
dos menores que delinqüem - não vamos ser
ingênuos. A eles também o Estado tem que ter
uma atitude concreta para poder responder a essa
questão da deliqüência. Mas é injusto querer colocar no mesmo saco as crianças que nunca delinqüiram contra o Estado serem consideradas já
criminosas, sem nunca terem cometido um ato
criminoso. E sabemos que nenhum Estado, do
País, pelo que sei hoje, pelo pouco que tenho
recebido de documentação desses Estados, essas

Junho de 1987

instituições têm tido uma atitude, podemos dizer,
que seja de resgate do direito da cidadania dessas
crianças, ou melhor, que as crianças de fato se
tornassem cidadãos perante a sociedade. Um
exemplo disso.
Na Bahia existe no Distrito de Capanema, no
MunicípIO de Maragogipe, um presídio de menores. Depois de longa campanha, de longas discussões, com a sociedade baiana, que lá travamos,
conseguimos agora, um compromisso do novo
Governo do Estado, de desativação daquela escola. Por que isso? Primeiro a escola fica- Maragogipe fica praticamente a duas horas de Salvador
- e a escola ainda consegue ficar uma hora e
meia de Maragogipe e a grande maioria das crianças de Salvador. Que proposta os Senhores. teriam de reintegração dessas crianças à sociedade
que nem são da cidade de Maragogipe?
Outro lado, a fim de que possamos pensar como iremos contribuir, e qual seria o projeto educacional. "Os Senhores teriam melhor explicação
que os menores, principalmente os da FUNABEM?Na palavra da própria Marina Bandeira, que
virá aqui amanhã, os Senhores poderão fazer-lhe
esta pergunta, porque no seu discurso oficial ela
diz - "custam 4 salários mínimos". Há que se
estudar, isto porque o menor sairá da FUNABEM
depois. Os Srs. colocam esse indíviduo na sociedade, para ser operário - e como ele não tem
um pai que possa sustentá-lo, dar-lhe uma casa
onde morar - ele tem que optar entre o comer
e o estudar...
Acho que são estas as questões, neste campo
da realidade, que deverão ser muito mais não
só de preocupações, mas, a partir daí, iremos
tirar propostas constitucionais que minimamente
começam a definiro direito da infância e dajuventude.
A Constituição atual inclusive é omissa sobre
isso; a única coisa que faz ret~rência é à infância,
o direito à escola, a partir dos 7 aos 14 anos.
No mais, ela não diz mais nada. Depois aparece
na lei ordinária quando se fala sob o ponto de
vista do trabalho, que é regulado perante à lei.
Será que a criança não existe a partir do zero
aos seis anos? Que direito ela tem de zero a seis
anos? Que obrigação o Estado tem, para uma
população de zero a seis anos? Fora do campo
da escola, quando ela está sendo preparada para
ser inserida na sociedade, que tipo de compromisso o Estado teria com ela? Que tipo de obrigação teria também para com a sociedade?
É muito mais do que isso. Nós viemos a convite,
até do Constituinte Nelson Aguiar para discutir
com os Senhores. e dar um pouco de nossa contribuição. Claro. Alguns podem até dizer: "Mas
a FUNABEM presta? Voce é pedagogo?" Quero
dizer, eu sou um em rml, Não sou exemplo, sou
exceção. Tenho outros companheiros que até trabalham em Brasília, mas não representamos
0,3% dessa população. Porque na ColôniaJuliano
Moreira, no Rio de Janeiro, 80% dos que estão
lá são ex-alunos da FUNABEM.
O Presídio da Pedra Preta, na Bahia, 30% são
ex-alunos da faneb. Estes são dados sérios. Como
é que se cria uma estrutura de recuperação,social
e na verdade não recupera o individuo? E uma
grande pergunta que teremos que fazer.
Que tipo de atitude nós poderemos ter, na sociedade hoje ativa onde queremos construir uma
sociedade mais justa, para que esse problema
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deixe de existir?Claro, esse problema não se resolverá se não fizermos reforma agrária neste País.
Esse problema não se resolverá, se não combatermos o desemprego neste País, esse problema
não se resolverá se não resolvermos uma política
de habitação popular em que a população possa
ter acesso a uma efetiva moradia. Ele está ligado
à questão geral. Como as crianças são as grandes
indefesas, elas acabam indo para a rua e tendo
sua mão-de-obra explorada para tentarem alimentar os adultos. E uma grande questão que
eu, por enquanto, muito mais do que trazer soluções pediria que pudéssemos aprofundarmos e
pensarmos nela. Acho até que esse momento
da Constituinte, embora acredite que ela não vá
resolver esse grande problema, mas que pelo menos nos dá oportunidade de conhecer gente nova
e começarmos a travar aprofundar mais as discussões.
Acredito até, que na medida que houveras leis
ordinárias possamos até propor coisas um pouco
mais concretas para fazer com que o Estado seja
responsável sobre garantir um pouco mais o direito dessa população. Não acredito que o Código
de Menores tenha saída, porque o Código de Menores é muito mais um código efetivo de controle
social de fato do que de garantias sociais.
Explico a V. Ex" o porquê. Os filhos da classe
média não resolvem seus problemas no Juizado
de Menores, mas sim na Vara de Família. Mas
os problemas dos filhos do setor popular são resolvidos de fato no Juizado de Menores, que tem
toda uma característica, hoje, no País, de um juiz
criminal, não é um grande juiz de defender garantias SOCIais.
O outro lado também importante: a classe média só vai ao Juizado de Menores para tirar licença
para viajar sozinho.
Um outro lado sério: em qualquer uma dessas
institiuções de menores não existe ninguém de
classe média. Vamos observar isso. E pelo que
me parece a classe média também delinque, a
juventude da classe média delinque.
No Rio de Janeiro estamos acompanhando inclusive, seriamente, as gangs de classe média
organizadas que existem hoje, para roubar tocafitas de carros. Então temos hoje dois segmentos:
o da infância e o do adolescente.
Alguns serão o futuro do País - têm todas
as garantias, estudam, seus pais têm garantias,
podem prover isso; muitas vezes, na verdade, se
usa os privilégios do Poder Público, basta ver
quem é que estuda nas universidades públicas;
e o outro setor que não tem o mínimo de seus
direitos respeitados. E o Brasil é signatário, na
ONU, dos direitos universais da criança. Curioso
que, neste País, esses direitos não são respeitados.
Então, muito mais do que isso, estamos hoje empenhados em criar movimentos na sociedade,
com apoio de parlamentares, ínstítuições civis,
ou seja, que os direitos das crianças, dos adolescentes, sejam respeitados pela sociedade e pelo
Estado brasileiro. Tem sido esta, um pouco, a
nossa preocupação. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Vou
ler um telegrama que me chegou agora, por achar
que ele deve ser do domínio público, pelo seu
conteúdo:
"O movimento de mulheres da Baixada
Santista vê com preocupação que conquistas
já incorporadas à lei, em favor da mulher,

estejam sendo questionadas, com o caso da
leivigente que permite o aborto em situações
de estupro e gravidez de alto risco. A falta
de uma posição mais firme de V. Ex" em
relação a essas conquistas já alcançadas é
motivo de preocupação para todas as mulheres brasileiras.
As colocações do Constituinte Sotero Cunha, que atribue à mulher a culpa pela violência sexual de que é vitima "se uma mulher
não quer o homem não consegue estuprá-Ia,
se a mulher não ceder nada acontece" são
levianas, desrespeitosas à dignidade da mulher e merecem das mulheres da Baixada
Santista o mais veemente repúdio.
Esperamos que a nova Constituição não
apenas conserve as conquistas legais já obtidas pelas mulheres, mas que também possa
ampliá-Ias, na esperança de melhoria de vida
de todos, sejam homens ou mulheres."
Ao que me consta, se o Constituinte Sotero
Cunha emitiu esses conceitos, o fez fora da Constituinte.
Não consta dos nossos arquivos essas declarações.
O Sr. Evanir fez referência a alguns fatos históricos que já lemos em outros documentos, também, que mostram a irresponsabilidade histórica,
no tocante a esta questão da infância. Mas, em
alguma parte, parece-me que o Sr. Evanir preocupou-se em livrar o lado da Igreja.
Quero lembrar ao nosso amigo, Sr. Evanir, que
ontem como hoje, tivemos alguns setores da Igreja preocupados com isso, mas é preciso lembrarmo-nos que, historicamente, nenhuma igreja está
mais comprometida com a estrutura desa forma
de abandono do menor do que a Igreja Católica
E ela tem se perutenciado, não tem feito segredo
disso. Basta pensarmos que ela é a igreja oficial
do Estado.
Ela era a Igreja que tinha, no comando da política do País, prelados como o Padre Antônio Feijó,
que foi Primeiro-Ministro do Império.
Agora, tivemos alguns prelados e naquele livro
azul "FUNABEM - 20 Anos" lemos a história
dessas preocupações e encontramos freis, freiras,
padres debatendo isso, lutando contra isso, organizando-se para amparar a infância. Da mesma
forma que hoje vemos um setor da Igreja muito
preocupado com esta questão.
O SR. EVANIR - Só uma questão rápida, não
livrei isenta a Igreja, apenas disse que quem iniciou o atendimento, antes do Estado, foi a Igreja.
Não tenho dúvida, hoje, de que a Igreja é ambígua.
Exemplo dISSO, a Presidente da FUNABEM pertence ao quadro da Igreja, sabemos dISSO claramente. Independentemente de ser do quadro da
Igreja, nunca a FUNABEM teve uma guinada tão
conservadora, internamente, como atualmente.
Exemplo: ela nomeou um Coronel e um Capitão para a FUNABEM' Ou seja, a compreensão
dela sobre a questão do menor é uma preocupação de 1930, é um caso de polícia. .
. Isso, para nós, é uma coisa muito séria. E inegável que, independentemente da própria Igreja,
mas também da sociedade CIVil, tem-se setores
que têm essa preocupação um pouco mais avançada.
Não entrei em uma posição mais séria, que
seria a análise sobre a atitude da Igreja. E outra
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coisa importante é que quem atende muito mais
à criança não é o Estado, é justamente a Igreja.
Toda Igreja Evangélica, hoje, basicamente, e toda
Igreja Católica tem um orfanato que precisa ser
sustentado. É uma das fontes de renda do seu
trabalho social. Não entrei nesse campo. Apenas
acho que, na medida em que o Estado tem que
ser o principal responsável, pelo atendimento dessa criança, ele irá precisar, também, de repensar
a sua relação com as iniciativas privadas.
Por que isso se o atendimento oficialé péssimo,
às vezes, a ímcíatíva privada é pror, Tem alguns
até que são bons, mas há casos de orfanatos,
conheço vários, que recebem per capita e, no
entanto esse dinheiro não chega até à criança
a nívelde atendimento, e não há fiscalização oficial
sobre isso. V. Ex". sabem disso; a FUNABEM,
inclusive, não fiscaliza Exemplo; existem casos
de corrupção sérios em Estado sobre atendimento do menor. Manda-se o dinheiro para os órgãos
oficiaisou para a própria Igreja,e não há prestação
de contras entre as FEBEM estaduais e os órgãos
da iniciativa privada. Podem ver nos Estados de
V. Ex's, que dificilmente se tem isso e muitas
vezes a verba que foi mandada para os Estados
para ser aplicada no atendimento à criança, não
chega até à criança: é usada em outras prioridades.
Quer dizer, qual o tipo de mecarusmo oficial
que se tem de ter para regular isso? Que tipo
de fiscalização tem que se ter, para saber se a
criança de fato é atendida, se a verba chega ao
objetivo que foi proposto? Esse é um dado que
temos que ver com a maior seriedade.
Outro exemplo disso - sei que a Igreja é omissa, ela tem consciência disso, tanto que a Pastoral
de São paulo é um dado novo nessa atitude de
atendimento - mas não acredito que essa criança tem que ficar na rua, como engraxate. Particularmente eu, como Constituinte, acho que ela tem
que ter o direito de circular na rua, como qualquer
criança; mas viver na rua, não! Ela tem que ter
direito a uma escola, a uma casa decente, mas
acho que essa é uma concepção às vezes um
pouco errada.
Querem ver um exemplo? Na Bahia mesmo
- é o Estado que estou citando porque compreendi um pouco - morreram 25 crianças, no
Governo passado, de difteria. No entanto, a Superintendente da FAMEB não foi responsabilizada
criminalmente. O que aconteceu na hora de descer o inquérito, ela demitiu a médica. Então, não
houve nenhuma responsabilidade criminal e ela
era responsável.
Em cima disso, as próprias mães que perdem
essas crianças não responsabilizam o Estado, que
é o tutor, porque o responsável é o juiz que passa
tutela para o Estado.
V.Ex'".vêem que existem mil coisas nessa relação do atendimento que precisam ser, na verdade,
um pouco mais estudadas para se propor medidas mais eficazes.
Agora, não estou, com isso, isentando a atitude
da Igreja, pelo contrário, hoje estou preocupado
com a atual Presidente da FUNABEM. V. Ex".
sabem que sou técnico de lá, fui demitido há
coisa de 2 anos por colocar essas posições públicas na época da Sr' Terezinha Saraiva quem presidia a instituição V. Ex' me readmitiu, enquanto
Presidente, e amanhã posso perder o emprego
de novo. CreIO que, todos que têm uma preocupação e um compromisso político com essa par-
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cela da população não podem se omitir de estar
dizendo isto.
Sabemos que os mecanismos são ainda muito
frágeis e não são de garantias de direitos dessas
crianças.
Quero dizer que, hoje ouvimos o discurso da
FUNABEM, importante, mas V. Ex... irão ouvir
aqui, amanhâo, um discurso maravilhoso.
Se V. Ex' observar o que aconteceu com o
SAM, em 1958, e o que está acontecendo com

a FUNABEM, hoje, é a mesma coisa. Por isso
estou dizendo que a estrutura não está mudada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
comento porque, eticamente, estaria Impedido de
fazê-lo.
Politicamente, não posso me omitir, mas eticamente estou impedido de comentar o que está
ocorrendo na FUNABEM, mesmo porque este
é um episódio, um fato.
Tenho feito muitos discursos por aí afora, já
fiz no País todo; quer dizer, a FUNABEM existe
mais para atender o interesse da SOCiedade, no
momento em que ela tem que ficar livredo menor
Incômodo, quando aí, então, ele é guardado na
FUNABEM, é colocado lá.
Também disse que não será através de FUNABEMs que iremos encontrar o caminho. E fIZ a
minha proposta, que pode não ser a melhor, consta do PND, que é a da municipalização do atendimento e da comunítarização do antendirnento a
nível de município.
Insisto nisso, acho que isso não é projeto, isso
é estratégia de govemo. Venho defendendo que
cada municipalidade, levando em conta as suas
peculiaridades locais, os seus recursos, a sua cultura, monte os seus próprios projetos.
Apenas estou sugerindo que o Estado, que hoje
utiliza a estratégia centralízadora, no sistema de
FUNABEM e FEBEMs - quando examinamos
a Lein° 4.513vamos observar o seguinte:à FUNABEM cabia o papel de traçar as diretrizes da política nacional do bem estar do menor, mas não
de executá-las. A FUNABEM não podia executar.
Mas, de repente, deu na cabeça do Sr. Mário AJteznfelder um estalo e resolveu implantar no Rio
de Janeiro aquilo que se chama de "Plano Piloto".
Implantou aquelas escolas aproveitando as que
havia do SAM, e construiu outras em Minas Gerais,
em Caxarnbu, em São Lourenço, em Carmos de
Minas e em VIçosa. São aqueles enormes casarões cheios de crianças.
Ora, temos em Caxambu uma escola considerada modelo para o resto do mundo. São entidades que vêm de outros países do mundo, que
têm graves problemas com a infância, vêm a Caxambu ver o tipo de atendimento que está ali.
Quando cheguei a Caxambu, como Presidente
da FUNABEM, para visitar aquilo, fui recebido
com festa e, como sabiam que eu gostava de
música popular, colocaram a bandmha da escola
para tocar "Carinhoso" para me receber.
Depois fomos almoçar juntos com os garotos,
mas quando foi na parte da tarde, coloquei uma
bermuda, um par de chinelos, uma bola que levei,
em baixo do braço, e fui para o campo bater
bola com os meninos e conversar E cheguei à
conclusão de que todos estavam infelizes.Todos!
Bem tratados, curados, limpinhos, numa escola
modelo, camas acolchoadas, mas todos infelizes.
Sabem por quê? Porque são quase todos do Rio
de Janeiro, de Botafogo, do Leblon, da Baixada

Auminense e de lá são recolhidos e mandados
para Caxambu, Estão longe de suas famílias, do
seu natural habitat, estão isolados, estão dentro
de uma instituição onde eles têm hora para levantar, hora para entrar em forma, têm hora para
comer, têm hora para tomar banho, têm hora
para sair para a rua, têm hora para chegar, então,
são crianças marcadas por esse tipo de estigma.
Cheguei à conclusão de que a famosa escola
"Wenceslau Braz", de Caxambu, pode ser muito
boa para as crianças de Caxarnbu, poderá dar
muito certo para elas, mas para as crianças do
Rio de Janeiro que estão sendo levadas para lá
de forma compulsória, não!
De modo que é esta a FUNABEM que está
aí estruturada.
Acho que na história da FUNABEM fuio primeiro e único Presidente a contestar a FUNABEM,
a criticá-Ia. A minha proposta que consta hoje
do PND, é um veemente protesto contra o sistema
FUNABEM. Eu dizia,na época: a criança é a família, a criança é a comunidade. Tirar a criança
do seio da família e da comunidade, para um
sistema centralizado, como fazemos no sistema
FUNABEM-FEBEMs, seria a mesma coisa que
tentarmos resolver o problema do povo fora do
povo.
Acho que essa questão é muito complexa e
O desafio que está colocado diante da sociedade
brasileira seria envolver o povo nisto, seria colocar
a sociedade e Estado para trabalharem OISSO. A
sociedade executando os projetos, executando a
política de atendimento, de apoio, e o Estado financiando, dando assistência técnica e financeira.
Como fazê-lo é dificil, mas temos muitos exemplos por este País afora dando certo. O de São
José dos Campos é um; o de Cachoeira de Macacu, que possibilitou ao Juiz de Menores entrar
na FUNABEM, retirar os 25 menores que estavam
lá, intemos, e os fez retomar para Cachoeira de
Macacu. Estruturou a sociedade de Cachoeira de
Macacu, para que ela pudesse receber suas crianças de volta.
As outras crianças estão sendo mandadas para
lá.
A coisa chegou ao ponto de Dona Luci Geisel
- posso citar o nome porque a coisa se tomou
pública - interferir comigo, até de forma veemente, através do telefone, no sentido de que
eu colocasse os 2 filhosda empregada dela dentro
da FUNABEM, para que a moça ficasse livre para
trabalhar!
- "Ora, Dona Luci,nós estamos querendo exatamente inverter a coisa: mandar esses que estão
dentro da FUNABEM para suas comunidades, para suas famílias, para suas localidades. Queremos
é inverter o curso dessa coisa."
- "Mas isso é um absurdo! Estamos com uma
moça que não está podendo trabalhar, porque
o marido a deixou e os 2 fílhos a incomodam ."
- queríamos levar as crianças para a FUNABEM."
Isso, no Rio de Janeiro, é comum. Qualquer
coisa mandam logo para a FUNABEM. Qualquer
coisa mandam para o Dr. Campos Neto e ele,
na caneta, para as instituições da FUNABEM.
Não iremos resolver esse problema sem um
longo debate, sem um profundo debate e sem
exercermos uma consciência crítica muito forte,
em relação aos atos dos indivíduos, das pessoas,
das comunidades e das instituições.
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Esta transferência de responsabilidade é uma
coisa muito séria hoje, porque qualquer coisa iremos transferir a responsabilidade para lá. "Vamos
procurar um culplado, vamos arranjar um culpado para isso" E um excelente culpado hoje é
a FUNABEM. Por quê? Porque atrás está a sociedade desestruturada para receber sua criança: o
menor é considerado incômodo na rua; é apanhado, levado para a Delegacia de Menores, vai para
o Juizado, onde ele é acautelado e mandado para
uma dessas Instituições. Fica por lá uma temporada e, quando volta para a rua a sociedade está
desestruturada, para recebê-lo de volta. Ele torna
a incomodar a sociedade; ela torna a acionar os
seus mecanismos de controle social e o menor
volta ao sistema novamente, até que chega a idade de passar para a área penal comum.
Nó caso do Rio de Janeiro ele sai da Ilha do
Governador não raro para a Ilha Grande. Tem
acontecido ISSO com muitos.
Acho que esta coisa é complexa, é difícil. Temos
que mexer fundo com as estruturas SOCiais, educacionais, políticas.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Verifiquei
a intervenção do ilustre Presidente, quando S. Ex'
se refere a essa proposta de transferir a responsabilidade de atendimento da criança para o Município.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Na verdade não é para o Município, é para as municipalidades - os municípios e suas formas de organização.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) -Acho que
esse aspecto pode ser uma saída; mas volto àquela questão que levantei pela manhã. Dentro do
modelo tributário do País, do modelo organizacional que temos, efetivamente, de nada adiantará
essa providência, se o Municípionão tiver recursos
para essa finalidade. Encaixa-se esta preocupação
exatamente dentro daquela proposta a que me
referi e que estou apresentando de que - não
é, infelizmente, objeto desta Subcomissão - há
necessidade de se estabelecer as responsabilidades dos diversos níveis de Governo, e dentro
dessa definição de responsabilidade, fazer-se a
distribuição dos recursos públicos, para que essas
responsabilidades sejam atendidas. É sempre
muito fácil analisar um determinado setor, mas
se torna muito mais complicado quando colocamos essa análise dentro de um contexto mais
amplo.
O problema da assistência à ínfêncía, à juventude, passa por um processo muito amplo e oneroso. Quero crer que não podemos simplesmente, pejo processo de identificar a responsabilidade
administrativa, sem ter o recurso assegurado para
isso. Talvez não tenha uma escola de menores
em Maragogipe para atender os problemas gerais
do Estado, mas existam "n" escolas, com todas
as deficiências, em cada Município; e que não
resolverá o problema educacional, não resolverá
o problema da reintegração da criança ao seu
meio.
Preocupo-me quando analisamos unicamente
uma questão. Acredito que o problema da criança,
do menor, do nome que se coloque, da característíca que ela tenha, passa por uma série de questões mais profundas, concordo inteiramente com
isso, como acredito que esse problema passa pelo
planejamento familiar. Porque o que assistimos

Junho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

hoje, se examinarmos as famílias de classe média,
as famílias de classe alta, encontramos um número de filhossempre reduzido. Quando verificamos
as famílias das camadas populares constatamos
que todas têm uma prole numerosíssima, Qual
a razão? As mulheres das camadas populares são
mais férteis? Não. Apenas as camadas de classe
média e de classe alta têm acesso a informações,
a metodos anticonceptivos e podem tomar uma
decisão de não ter uma prole numerosa e as classes populares não têm acesso à essa informação.
O que vemos então é que todo o investimento
que a sociedade possa fazer ainda é pouco; e
será pouco, sempre, porque a nossa população
está crescendo justamente nessa camada SOCIal.
O SR. EVANIR - Temos uma divergência
quanto a este ponto de vista. Acredito que um
pais que se orgulha de ser a 8° economia do
mundo ocidental - de vez em quando viajo e
tenho oportunidade de ver várias coisas exportadas - não se concebe, num discurso político,
a compreensão da responsabilidade do individuo?
Por que isso? Quero lembrar ao Sr. que este País
tem uma população pequena para a extensão
territorial que tem.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Mas deverá
crescer justamente na sua parte, digamos assim,
de menor condição? Por que não vamos estimular
que a população cresça na classe média e na
alta? Por que só a população pobre?
O SR. EVANIR - Calma. Vamos chegar lá.
Segundo todos sabemos, não é segredo, e o
Sr. deve saber mais do que eu, sobre a questão
dos latifúndios improdutivos. Acredito que o planejamento familiar que a classe média controla,
não é pela questão da informação, mas por uma
questão ideológica. Concebeu-se que a família,
na sociedade - basta ver em qualquer propaganda da televisão que fala da família -, ~ composta da mãe, do pai e de dois filhos E essa
a imagem que vemos constantemente. Volto a
dizer que não acredito que reduzir o nascimento
de pobres vá, na verdade, resolver esse problema.
Por outro lado, por trás da jusitificativado planejamento familiar - não é o seu caso, sei que não
é - existe uma certa intenção racista. Na própria
Europa se fala muito sobre isso: de reduzir 9 nascimento no Terceiro Mundo, na Asía, na Afnca e
na América Latina. Justamente a população que
mais cresce é a dos negros e mestiços. Na medida
em que a estrutura social não consegue distribuir
seus ganhos e seus lucros para essa população,
se essa população continuar a crescer, ela poderá
ser uma ameaça à manutenção do status quo.
Não acredito - minha compreensão é diferenciada da do Sr. - que simplesmente reduzir o
nascimento de pobres, resolverá o problema da
minoridade no País.
Segunda questão. Acredito e concordo com
o Sr. quando fala do ponto de vista de que a
questão não é só se transferir para o prefeito as
obrigações sociais. De fato há municipalização
sem condições, sem falar em que, municipalização fora da reforma tributária é balela. Claro
que só se pode falar em municipalizar qualquer
ação social à medida que haja condições, recursos, para que esse prefeito possa assumir algumas obrigações.
Acredito que não podemos esquecer que estamos num pais - isso foi o IBGE que disse, e
não eu - onde 3% da população fica cada vez

mais rica, e grande maioria desta população fica
cada vez mais pobre. Aí está a chave do problema.
Concordo com o Sr. de que a questão do menor
não é uma questão isolada, eu disse isso. A questão do menor não é uma questão conjuntural,
se fosse teria sido resolvida em 64 quando se
criou a Funabem - ela é uma questáo estrutural.
Esse é um dos problemas que, na verdade,
traz em seu bojo uma questão que temos, que
repensar em todos os outros problemas. E por
isso, mclusive que, quando alguém é candidato,
fala-se em propostas paliativas.Vou dar mais verbas para a Funabem. Garanto que se hoje houvesse uma eleição para Presidente, todos iriam
ouvir: "A Funabem vai ter mais verbas". Quando
isso não resolverá o problema. Mudou-se a estrutura da Funabem para a estrutura do SAMe nada
se resolveu. A questão do menor, hoje, pode ser
uma questão que pode nos fazer arremeter uma
discussão muito mais profunda do que a que
estamos travando aqui, neste primeiro momento.
Ela remonta à questão do próprio apoio à estrutura familiar.O que é uma estrutura familiar numa
sociedade multirracial como a nossa? Quando
se fala em planejamento familiar estamos tendo
uma visão egocentrista. Isso é uma coisa muita
séria. E a feitura para o Brasil não pode SImplesmente ser só do ponto de VIsta da classe hegemônica. A culpa não está em se ter muitos filhos
A questão é que o Estado e a sociedade não
garantem, não dão garantias socíais, para que
as pessoas possam ter os seus filhos. Já visitei
países menores e mais pobres do que Brasil e
está todo mundo falando neles agora. Cuba, todo
mundo fala em Cuba hoje, mesmo as pessoas
mais conservadoras que têm visitado Cuba têm
dito isso - lá não tem menor abandonado. Não
estou falando do regime politico cubano, mas
da educação e da sáude que são obrigações do
Estado cubano.
Aquino Brasil há pessoas que por um resfriado
usam uma ambulância da Golden Cross para carregá-Ias, quando os pobres morrem na fila do
INPS.Aquestão deste País é muito mais estrutural.
Temos que saber buscar um caminho para que
a riqueza produzida aqui, um país rico, alardeado
quanto a isso, possa chegar com a distribuição
para a maioria dessa população. Essa é a chave
que a Nova República tem. Isso é o que está
inclusive entravando o encaminhamento deste
próprio Governo que está ai hoje A questão não
é mais institucional, a questão é que temos que
ter medidas e ações concretas para que esses
beneficios produzidos por toda a sociedade possam se alargar para a população.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Não sei
porque todas as vezes que abordam-se determinados problemas sente-se logo uma tendência
para jogá-lo para a questão ideológica. E do ponto
de vista ideológico, acredito que possamos discutir todas as questões. Quando eu me refiro a este
problema, eu não tenho nenhum tipo de preocupação ideológica em relação a isso. Tenho a preocupação da vivência.Por quê? Porque tenho experiências vividasnessa área, experiências pessoais,
e acho que não é direito isolado de ninguém tê-las,
posso convidar o testemunho de qualquer pessoa
que tenha essas experiências. Na maíona das pessoas, nessa condição de uma família numerosa,
sem ter condição de dar uma assistência familiar,
elas não gostariam de ter tido aquele número
de filhos. Então, por que eu tenho o direito de
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estabelecer o número de filhos que eu gostaria
de ter, e uma pessoa de camada humilde não
tem essa mesma condição? Porque não tem acesso às informações e nem aos meios de planejamento familiar.Eu não me refiro ao planejamento
familiar,como uma imposição do Estado de dizer
que a família deverá ter tantos filhos. Mas acho
que é um direito da familia ter acesso às informações e aos meios, para que ela possa administrar.
O problema da população global do Pais eu não
questiono; questiono que a nossa população cresça exatamente nos seus segmentos mais miseráveis, onde todos os investimentos que a sociedade
possa fazer ainda são poucos. Por quê? Porque
há carência da habitação, há carência de saúde,
há carência da educação, há carência do transporte, há carência depois até do emprego. Vejam
bem; eu acho isso uma coisa injusta! Por quê?
Porque determinados segmentos da sociedade
têm direito e têm acesso a estas informações e
outros segmentos não os têm. Colocar isso do
ponto de vista ideológico, não é realmente a questão, porque eu poderia arguir uma outra interpretação ideológica. Há quem queira que a população cresça mais, justamente nessa proporção
e nessa camada, para que o caos se instale com
maior facilidade. Não quero colocar a questão
sob este ângulo; quero colocar a questão sob
o problema de milhares de pessoas que vivem
miseravelmente e que por mais recursos que a
sociedade tenha para investir nessas pessoas, ainda não é o suficiente. Por quê? Até mesmo quando
se consegue uma experiência, como a relatada
pelo Presidente Nelson Aguiar, essas pessoas não
conseguem ser felizes. E claro que não conseguem e não conseguirão nunca. Qual é a criança
que pode estar feliz fora de seu habitat? Nenhuma. Não há criança no mundo que tenha esta
felicidade,mesmo numa instituição como ele acabou de narrar, que seja de boa qualidade, etc.
Vejam bem: acho que esse problema passa pela
questão social como um todo e passa pela estrutura econômica. Não estou aqui para defender
a concentração de renda de uma pequena parcela
da população como sendo adequada à sociedade.
Não estou aqui para defender privilégiosde qualquer tipo de segmento. Agora, dentro dessa análise, não posso deixar de questionar este fator. Existem determinados tabus no Pais que precisam
ser devidamente analisados e esclarecidos. E
aqui, hoje, já foi feita referência a outro grande
tabu, que é a história do ensino público e gratuito
em todos os níveis, Quando analisamos vemos
que, hoje, o investimento que a sociedade faz
no ensino superior é mais para beneficiar o rico
do que o pobre. E surgem pessoas que denfendem, com uma veemência incrível, que o ensino
superior tem que ser gratuito, etc, Quer dizer, é
uma elitização que a sociedade está pagando.
Penso que o caminho não é esse; mas, sim, de
que quem pode pagar, deveria pagar e até muito,
mesmo que estudasse numa escola pública, mesmo que chegássemos a imaginar que todas as
escolas deveriam ser públicas. Se há um indivíduo
que ingressa na escola superior e tem condições
de pagá-Ia, ele não a paga. O pobre já teve a
deficiência, porque não teve uma pré-escola; já
teve a deficiência, porque não teve a familia para
ôde cursar uma boa escola de 1° grau, uma boa
escola de 2° grau, um cursinho pré-vestibular.
Quando ele consegue vencer estas barreiras e
chega a ter êxito no vestibular, ele ingressa na

186

Sábado 27

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

escola particular, tem que pagá-la e, às vezes,
recorrer ao crédito educativo, o que é bem pior.
Porque depois de formado tem ainda dificuldades
de se estabelecer e ainda terá de pagar o crédito
educativo. Quer dizer, são certos tabus que eu,
por mais que os analise, não consigo uma explicação para eles. Esta questão do menor eu a coloco
dentro desse problema. Tenho uma experiência
marcante em minha vida. Fui Secretário de Educação em meu Estado onde construí uma escola
numa área solicitada inclusive por uma assocração cornunítána, e na hora de se fazer a matrícula
a fila dos que não tinham conseguido matricular
seus filhosera maior do que aqueles que o tinham
conseguido. Fui lá ver o problema. E nesta fila
não encontrei uma senhora daquelas que tivesse
menos de 8 a 10 filhos, e todos na idade escolar.
É preciso dizerque foiconstruída uma outra escola ao lado que não resolveu o problema também,
porque temos no Pais 7 milhões de crianças que
não frequentam escola nenhuma.
O SR. EVANIR - Tudo bem. Só que, com
todo o meu respeito, eu queria dizer-lhe duas coisas, até a nível do que V. Ex' falou de vivência.
Primeiro, uma delas. Eu penso que não é pecado termos ideologias diferentes e respeitamo-nos
mutuamente, como também sabermos conviver
com elas e ,negar que todos nós as temos. Por
que isso? E em cima da sua ideologia que o
indivíduo tem uma concepção da sociedade e
irá trabalhar para que ela seja construída. Isso
é um dado fundamental. Uma outra coisa é ele
passar a ter sua ideologia, ser sectário e burro,
não sabendo procurar entender que o outro possa
dá-lhe uma contribuição importante sobre aquilo
que ele está colocando. Então, não é pecado termos ideologias diferenciadas. Elas, de fato, demarcam uma divergência de como queremos
construir uma sociedade.
O segundo ponto que acho importante, quando
V. Ex'fala de vivência, quero dizerque uma pessoa
negra como eu, ex-aluno da Funabem como eu,
não posso concordar com o discurso do planejamento familiar. Até porque eu sou um exemplo
de que o planejamento não resolve. Sabe por
quê? Eu coloquei de manhã: sou filho de pobre
- vou colocar a minha vivência - sou pessoa
de origem pobre mesmo. Sou filho de uma mulher camponesa que era explorada nos canaviais
de Campos. Ela saiu dos canaviais de Campos
foi para uma cidade grande e lá conheceu um
baiano. Da relação com este baiano, eu nasci.
Ela foiexpulsa da casa da patroa para quem trabalhava e, então, ela se prostituiu. Até os 3 (três)
e quase 4 (quatro) anos eu vivi no prostíbulo ao
lado dela. Aos 4 (quatro) anos o Estado achou
que eu estava abandonado e fui raptado e levado
para o SAM. O Estado achou que estava me fazendo um grande bem. Vivi no SAM o pão que o
mestiço amassou com o rabo. Vivi na Funabem
a mesma coisa. Ao sair da Funabern, eu descobri
que aquela mulher que todo mundo acha que
é prostituta e tal - o que é um tabu geralmente
não discutido - assim que perdeu o seu filho,
ela se suicidou. Porque ela estava na prostituição
e esta foi a única forma que ela encontrou no
mercado de trabalho, para poder alimentar o filho,
Na verdade, se a questão fosse de um filho só,
eU não estaria na Funabem nunca.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Nós não
podemos pegar um exemplo particularizado,para

generalizar, porque não seria uma verdade universal.
O SR. EVANIR - Um momento. Vamos chegar
lá. A grande maioria das garotas que estão dentro
da Funabem ou dessas instituições, hoje, são filhas de empregadas domésticas. Este é um dado
sério.
A segunda questão e temos que tentar compreender que é normal o setor popular que não
tem acesso aos meios de informação, não tem
uma compreensão da teoria de dominação; ele
passa a achar que ele é culpado de ser pobre.
Ele acha que, num dado momento, por ele ter
8 filhos, ele é responsável, ele continua pobre
porque tem 8 filhos.
O SR. RELATOR - (Eraldo Tinoco) é uma proposta ideológica

Isto

O SR. EVANIR - Eu quero dizer para V. Ex'
que, se o Estado atendesse a todos, indiscriminadamente, se o Estado desse uma garantia social
para que esse pai tivesse um salário justo e condições de moradia, isso não seria um grande problema, porque há fazendeiros nordestinos que têm
11 filhos. Eu vi biografia de políticos, em que
eles dizem ter provindo de uma família de 11
filhos, V. Ex' vê isto. O interessante é que eles
conseguem criar os 11. O que eu estou pedindo
para que nós pensemos e reflitamos seriamente
é que, num pais como o nosso, com a extensão
territorial que ele tem, com as riquezas que ele
produz, com a população hoje existente nele, se
essa riqueza fosse distribuída e essa população
fosse preparada para trabalhar cada vezmais para
este País crescer seria pouco. O que estou tentando dizer é que não se resolve o problema do
menor abandonado fazendo um planejamento familiar. Isto é tapar o sol com a peneira. Eu não
estou dizendo que os outros pontos que V. Ex"
tem levantado...
O SR. RELATOR - (Eraldo Tinoco) - Permite-me um aparte?
O SR. EVANIR - Pois não. Ouço o aparte de
V.Ex"
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Não estou
inteiramente de acordo com o que o Senhor está
dizendo. Acho que é fundamental na sociedade
que tenhamos uma diretriz.Isto é como na Medicina. Nós temos que ter um comportamento curativoe um comportamento preventivo.O problema
está aí - o menor abandonado, o menor carente,
o menor infrator. Então, nós temos que atender
e resolver esse problema. Ninguém se negará a
fazer isto, mas é ímportante que todos tenham
um comportamento preventivo - que se leve
a essa comunidade carente a informação, porque
ela não tem condições de ter conhecímento sobre
os problemas da reprodução. Mas esse pai que
o Senhor citou aí, ele tem condições - ele teve
11 filhos porque ele desejou tê-los e pôde mantê-los condignamente. Essa comunidade mais carente, infelizmente, é discriminada porque determinados setores da sociedade não aceitam que
se levem informações, que se levem as rnensagens exatas, que se leve a informação para que
essa senhora ou esse casal tenha conhecimento
da realidade dos fatos e dentro desse conhecimento possa ter o número de filhos que deseja
mantê-los dignamente. É esta-a posição. Não é
a posição de imposição, não é a posição de dese-
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sa senhora ou casal tenha o número de filhos
qUt; nós desejamos que eles tenham.
E a informação que não é levada a essa comunidade. Eu me lembro que, em São Paulo, como
Secretário da Promoção Social - e lá a Febem
é ligada à Secretaria da Promoção Social - eu
me lembro muito bem de que comecei um programa de educação familiar, para ensinar aquela
comunidade que desejasse ter conhecimento sobre a realidade da fisiologia e da procriação para
que ela, voluntariamente, com o conhecimento
da realidade tivesse o número de filhos que desejasse. E eu encontrei, realmente, uma reação muito grande porque uma comunidade instruída alegava que era controle da natalidade e isto iria
dificultar a comunidade e criar uma série de problemas. De modo que, existe um propósito, na
minha maneira de entender, de certos setores
da comunidade que desejam que quanto pior,
melhor. Agora, isto não impede que nós tenhamos um posicionamento dividido- vamos levar
a mensagem àquele grupo de pessoas que queira
recebê-la. Isto não impede nada, não discrimina
nada. Nós não vamos tratar com a exceção vamos
tratar com a realidade dos fatos que se constitui
na maioria. Murtoobrigado.
O SR. EVANIR - Com todo o meu respeito,
primeiro, quero dizer que não faço parte do bloco
de que "quanto pior melhor".
O SR. RELATOR (Evaldo Tinoco) - Eu não
aleguei que o Sr. estivesse fazendo parte disto.
Existe uma comunidade que está atenta a esse
aspecto e deseja mesmo que isto aconteça neste
País.
O SR. EVANIR - Tudo bem. Acho que V. Ex"
deve ter razões para estar colocando isto. Quanto
a segunda questão que eu estou levantando, tudo
é uma concepção, no nosso entendimento, de
como é que nós iremos conceber a sociedade.
Esta é uma questão séria e volto a dizer: um país
que é considerado, com orgulho, a 8' economia
do Mundo, ter cerca de 36 milhões de menores
chamados carentes e abandonados!
O SR. RELATOR (Evaldo Tinoco) - Permite-me um aparte?
O SR. EVANIR - Pois não. Ouço o aparte de
V. Ex"
O SR. RELATOR (Evaldo Tinoco) - Isto que
está aí - 36 milhões de carentes abandonados,
não é possível. O Sr. está estabelecendo aqui não
quero duvidar da sua palavra, mas eu faço uma
interrogação.
O SR. EVANIR - Então, é ao IBGE.
O SR. RELATOR (Evaldo Tinoco) - Então,
traga esse IBGE aqui. O IBGE é engenharia _
outro dia, alguém falou aqui que é engenharia.
Eu acho importante essa análise. Todo mundo
vem e apresenta estatísticas. Eu quero dado concreto sobre isto - 36 milhões de menores abandonados. Não existe isto. Eu contesto sua afirmação.
O SR. EVANIR - Ninguém falou em abandonados - falou de carentes. Depende do seu conceito de abandonado.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Mas aí
é que está: abandonado e carente, então, é o
envolvimento de toda a sociedade.
Agora, eu gostaria de perguntar ao Sr. qual
é o país ou qual o regime de alguns países que
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o Sr. conhece no mundo que é melhor do que
o Brasil, das condições do Brasil?
O SR. EVANIR ções?

V. Ex' quer dizer das condi-

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Das condições em que o Brasil se encontra Qual é o regime
que o Sr. acharia melhor do que a democracia?
Nós temos defeitos, nós temos alguns erros temos vários erros - e a situação é difícil. Eu
gostaria que o Sr. citasse, porque o Sr. está se
referindo muito ao Brasil. Não fazemos comparação com o mundo. Cito alguns países, aí, nas
mesmas condições.
O SR. EVANIR - Vejam só, eu volto a dizer
que está havendo uma certa confusão no debate.
Acho que nós estamos indo para um outro campo, mas acho tudo muito importante. Porém volto
a dizer a V. Ex" que é muito importante quando
nós do setor popular, saímos do estrato popular,
conseguimos ir até a universidade. É um dado
muito curioso. É claro que o meu discurso nunca
vai ser parecido com o do filho de um fazendeiro.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO SAUM CURIATI- Apenas para um esclarecimento. Eu sou
filho de imigrantes, e se quiser colocar-se nesta
posição, eu vou, então, dar a minha mensagem
de que eu também bati sola, fui sapateiro, tudo
isto, e tive dificuldades na mfância; sou o filho
mais velho.
O SR. EVANIR - Tem méritos.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO SAUM CURIATI - Não, eu não estou pregando o meu mérito. Estou apenas chamando a atenção de que
nesta tecla todos nós vamos ter dificuldades na
vida.
O SR. EVANlR - Mas não é isto que estou
dizendo. Nós estamos fugindo do assunto de
amanhã e agora na parte da tarde, se cada um
for contar o que foi, também vou dizer que nasci
em Mato Grosso, minha mãe lavou roupa, joguei
futebol etc. etc.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Exatamente. Esse apelo não serve aqui.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Vamos ficar dentro do assunto porque, enquanto nós estamos assim, os menores ou as
crianças que precisam de ajuda estão lá fora. Os
lares estão aí com as famílias sendo destruídas.
Então, nós temos que levar e tirar - eu quero
lembrar aqui que nós estivemos em Vitóriae ouvimos também que há uma divergência muito grande neste assunto de família, de aborto, de planejamento, de menor e de creche. Lá em Vitória nós
ouvimos um homem religioso, inclusive um padre
- o nome dele parece-me que era Afonso falando que lá, ele estava com 28 anos de atendimento familiar. Levantei-me e contestei contra
aquilo, de que a creche é um mal nacional. Então,
nós estamos aqui para ouvir colocações. Com
isto temos tido um proveito muito bom. Eu vejo
assim. Eu só perdi uma reunião aqui. Nós temos
que extrair de, por exemplo, o Sr. Professor Evanir,
hoje cedo nos trouxe muita coisa boa, colocações
dele. Quando vejo que alguma coisa choca a minha informação e o meu entendimento, deixo-a
à parte. Então, vamos procurar levar o debate,
'porque nesta Subcomissão isto tem sido muito
.' bom. Hoje falei com o nosso Relator que, se no

plenário fosse como tem sido na Subcomissão
da Família, seria uma beleza - uma disciplina
muito grande. Espero que continue assim.
A SR' CONSTITUINTE EUNICE MICHILES Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pois
não. Tem a palavra V. Ex" para uma questão de
ordem.
A SR' CONSTITUINTE EUNICE MICHILES É só para lembrar que a palavra estava com o
nobre Constituinte Eraldo Tinoco.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas
é que o debate ficou inflamado e o Constituinte
quando entrou, pediu um aparte. A palavra agora
volta ao nosso Relator, o nobre Constitumte Eraldo Tinoco.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, só queria, para concluir a minha intervenção, dizer que eu concordo com todas essas preocupações e esse grande esforço que tem que
ser feito. Eu nunca, talvez, até por um vicio profissional, encaro apenas um ângulo da questão.
Acho que a questão tem que ser analisada de
uma forma mais global. Por isto mesmo queria
até usar um exemplo de um país que foi citado
- Cuba - onde, realmente, não há menor abandonado, etc. Quero dizer a V. Ex" que em Cuba
se faz o planejamento familiar com muita ênfase
e de uma forma inadequada que não corresponde
aos nossos anseios - quando o Estado determina.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Lá é
controle.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Vejam que
não quero chegar a este ponto. Acho que dentro
de uma sociedade que nós queremos, democrática, pluralista, alguns valores são fundamentais.
A liberdade de escolha, inclusive nessa questão
familiar, e a possibilidade - isto, talvez, seja a
coisa mais importante - a possibilidade de todos
os indivíduos, independente da sua origem, da
sua raça, da sua cor, da região onde ele nasce,
porque há uma discriminação terrível neste País
que é o aspecto regional em que esse indivíduo,
em qualquer lugar, em qualquer circunstância,
de que ele tenha igualdade de oportunidade. E
isto que acho que é o ponto mais importante
e mais fundamental, e com esse conceito quero
encerrar a minha intervenção. Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUESSr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
muita satisfação concedo a palavra ao nobre
Constituinte Eliel Rodrigues, do PMDB do Pará.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUESSr. Presidente, eu gostaria de sentir um pouco
da experiência, porque desconheço, na realidade,
como funciona. Mas me trouxe uma certa espécie
de preocupação, como evangélico que sou, de
que todas as crianças que estão sob esses nossos
cuidados, com o nosso apoio - enquanto nós
queremos soerguer essas crianças, esses jovens
_ eles, ao invés de melhorarem com a sua experiência, estão marginalizados. Entretanto, quando
uma criança dessa fica sob o controle da FUNABEM,lá teria esse negócio de horário, de levantar,
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enfim, há trabalho, há orientação, é um tipo assim
de um quartel, uma coisa que cria uma certa
imposição sobre as crianças, porque parece que
a informação está muito distorcida, não?
O SR. EVANlR - Acho importante a sua pergunta de que, quando remeto algumas discussões mais gerais é que, até a década de 60, a
classe média tinha internato - muita gente lembra disto - várias pessoas da classe média, fílhos
de fazendeiros e até ricos mesmo eram criados
em internatos, a Igreja tinha grandes internatos.
De 1960 para cá, os internatos para a classe média
acabaram e isto é um dado que está aí para todo
mundo ver. Hoje você não tem grandes internatos
para a classe média.
A segunda coisa é que a FUNABEM pode ter
o melhor regime como teve, criado por Mário
A1tenfelder; lá tem até piscina de um modelo excelente. A questão não é essa, porque se a FUNABEM fosse maravilhosa, no meu ponto de vista,
lá não estariam os pobres. É um dado concreto,
porque tudo que há de bom neste País não é
para o setor popular - é um dado concreto. Este,
então, é um dado sério. A terceira questão que
acho séria na FUNABEM- lá tem profissionalizantes, o que acho um dado positivo - tem
escola, coisa que às vezes não se tem na comunidade. É um paradoxo. Tem-se cinema lá; se faltar
comida aqui, lá dentro não faltará. Mas só tem
um detalhe: quando ele sai é uma pessoa marcada, porque para a sociedade ele é um ex-presidiário. Imagine uma sociedade como a nossa,
multirracial, em que só existem valores como parâmetros de valores de brancos; se a pessoa nasce
negro, já é meio condenado; se nasce negro e
favelado, já é condenado duas vezes; se nasce
negro, favelado e mulher, já está meio lascado;
se sai negro, favelado, mulher e ex-aluno da FUNABEM, já está mais ou menos condenado. Por
que isto? É feita na sociedade uma seleção natural. Não adianta contestar o que está dado na
sociedade. Então, por mais que seja maravilhoso
- que se mude o nome - saiu de SAM para
FUNABEM ou outro - é esse o instrumento que
é voltado para a população chamada menor, porque menor na cabeça de todo mundo é quem
delinqüe ou vai delinqüir. Então esse instrumento
criado para atender essa população é um instrumento de segregação social. A formação lá dentro
- V. Ex'" irão observar que não estou fazendo
nenhum apelo, porque eu não falei da violência
interna dentro da instituição, em nenhum momento eu falei sobre isto. Eu estou falando do
que esse instrumento representa no conjunto de
aparelhos do Estado. V. Ex'" observem que tem,
no mesmo Ministério, a FUNABEM e a LBA, o
mesmo Ministério em que diz cuidar da infância;
e num dado momento, se tem o Ministério da
Educação. Tem-se vários setores do próprio Governo que fazem a mesma coisa. Acho que o
custo dos instrumentos concebidos de controle
voltados a um segmento da população, e aí podemos mudar até a metodologia interna, mas se
não mudarmos a compreensão da sociedade, não
conseguiremos o seu objetivo. Consegue-se até
um ex-aluno virar doutor, outro conseguir a universidade, virar Deputado - está aí o Constituinte
Jorge Leite que é Deputado aqui, ex-aluno da
Escola 15 - um em mil - mas só que esse
instrumento não é voltado para o que nós chamamos de recuperar a dignidade dessas crianças;
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um exemplo, e aqui concordo com o Constituinte
que houvesse escola para todos em horário integrai. Direi uma coisa com que muita gente aqui
discorda; eu tenho divergências políticas sérias
com o Sr. Leonel Brízola,divergências seriíssimas:
só que há um dado concreto: o ClEP consegue
ser, hoje, a curto prazo, uma resposta concreta
a esse problema. E não estou nem dizendo CIEP
como proposta educacional- porque não é uma
proposta educacional - mas o CIEP é, na minha
concepção, uma grande obra de assistência social
da qual a educação é um componente. E a minha
avaliação, porque moro no Rio, mas é uma resposta concreta até porque - só para tentar concluir no seu aparte - eu disse, aqui, que 95%
das crianças que são membros da FUNABEM
ou da FEBEM em São Paulo, elas têm um responsável A mãe coloca o filho lá dentro, na grande
maioria das vezes, porque não tem onde deixá-lo
para poder trabalhar. Segunda questão séria, no
caso de São Paulo, se nós flZer2.23um levantamento da FEBEM de São Paulo, 80% das crianças
que estão lá são de origem nordestina. Isto é uma
coisa muito mais profunda e não basta só a nossa
boa vontade. Acho que em toda a diferença política que eu tenho com S. Ex', o Sr. Leonel Bnzola,
reconheço que o CIEP ou a escola em tempo
mtegral com atendimento de algumas questões
sociais a esta criança - já que hoje nós não
vamos estudar a mudança da estrutura, - reconheço que o ClEP é uma resposta concreta, hoje!
Porque o internato despersonaliza o indivíduo; é
um dado sério. Nós temos companheiros que
até hoje ainda têm a idade mental de uma criança
de 10 anos; ele perde todo o referencial. Pegue
seu filho e o coloque num internato durante 12,
13 ou 14 anos longe de você, depois o traga
para morar com você e verá os problemas que
ele tem.
Então, o internato hoje é uma resposta antiga
que não tem dado resultado. E nós temos que
buscar na sociedade, sem nenhum preconceito,
resguardando a nossa diferença ideológica, nós
temos que buscar, sim, uma forma mais concreta,
hoje, de atendimento à essa população: o internato não resolve!

o SR. CONSmUINTE ANTONIO SAUM CURIATI- O Sr. me permite um esclarecimento?
O SR. EVANIR - A palavra está com o Constituinte Eliel Rodrigues.
O SR. CONSmUINTE EUEL RODRIGUES Eu gostaria de complementer o meu pensamento. Estou focalizando melhor o meu objetivo, porque eu não o conhecia, estava meio difusa, para
mim, a imagem, e não tenho experiência do problema.
Com a sua experiência - essa eu ví-já desde
fora analisando os problemas de dentro, na realidade, esse tipo de atendimento está despersonalizado; não é o indicado. Qual seria, ao seu
ver, estando como nós dentro de uma Constituinte, qual seria a sua proposta em termos de
orientação para nós?
O SR. EVANIR - Primeiro, acho que nós temos
que atacar no primeiro momento as coisas mais
gerais da sociedade. Até porque eu tenho a compreensão de que a lei só não irá garantir esses
direitos; o que irá garanti-los é a consciência política e social da população.

Acho que a educação deve ser um dever do
Estado e um dever do cidadão. A escola tem
que ser gratuita para toda a população; temos
de garantir, o quanto possível, escola para o setor
popular
Averba do Estado não deve ser dada à iniciativa
privada; ela tem que ser aparelhada, reforçando
o ensino público.
Uma outra coisa importante: a creche, sim, entra como um componente. É um erro pensarmos
que a creche é um mal necessário, porque não
é bem isso A creche pode ser um componente
de educação, e eu acredito que a creche deva
ser um direito da criança e não da mãe. Tem
política de creche, porque há creches e creches.
Há creches comunitárias, que eu discordo, por
que não é creche comunitária, é depósito.
Acho que o Estado tem que ter uma política
concreta sobre creche. Um exemplo disso: nós
temos a própria lei de creche instituída aqui, pelo
próprio Congresso, que não é respeitada. Eu nunca ví um empresário ser preso por desrespeitar
a lei de creche e não há nenhuma Instância no
Governo, hoje, no próprio Estado, que fiscalize
o cumprimento dessa lei de creche. Está aí claro
para todo mundo ver, eu acredito nisso. (Palrnas.)
Segundo: volto a lhe dizer que iniciativas, não
daria nem o nome de ClEP, para não ser polêmico, mas as iniciativas parecidas com essas são
importantes.
Terceiro: é claro que eu não sou louco de dizer
que os internatos serão desmontados da noite
para o dia no País. Mas acho que tem que extstír
uma política gradativa de tomar esses internatos
um aparelho social mais representativo para essa
população, eles deixando de ser internatos. Volto
a dizer que a grande maioria das crianças que
estão lá dentro não precisavam estar internadas.
O Constituinte Nelson Aguiar colocou uma coisa séria. Nas escolas oficiais da FUNABEM, em
Minas, todos os garotos basicamente são do Rio
de Janeiro! Isso é um crime. Como é que se
coloca um menino, em Viçosa, numa escola pequena, cidade pequena, em que ele víve Já 16
anos, e depois o traz para viver no Rio de Janeiro,
que é uma cidade grande? Lá ele aprendeu a
ordenhar vaca, a plantar e depois vai para o Rio
de Janeiro onde não tem isso, a característica
urbana é totalmente outra. Eu acho que deve haver uma lei que possa proibir que crianças, sem
critério, saiam do seu Municípiopara um internato
longe. Isso deve ser proibido; deverá ter uma lei
que proíba isso!
Outra medida, a qual acho que poderá ser feita
é que, na verdade, não se precisa de FUNABEM;
precisa-se ter um organismo oficial que possa
traçar uma política de atendimento à infância e
à adolescência. Isso não têm. Isso é que precisamos, que possamos centralizar essa verba para
poder fazer esse atendimento e distribuí-Ia um
pouco.
Claro que esses aparelhos são antigos: existem
vários interesses que os mantêm. Mas nós podemos buscar, conjuntamente, muito mais até depois deste debate, porque uma coisa que nós
temos discutido muito são as medidas mais eficazes para modificar isso.
Quarta questão: há hoje um consenso na sociedade que tanto as FEBEM, como a FUNABEM
não prestam serviços dignos à sociedade. Isso
é um consenso, em qualquer Estado que nós
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formos, todo mundo diz que aquilo é escola para
o crime, todo mundo diz.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI- Um esclarecimento.
O SR. EVANIR - Pois não.
O SR CONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI- O Sr. está colocando um episódio. Sei
que a FUNABEM é que controla todas as FEBEM
do Brasil.
O SR. EVANlR - É como o BNH e os CIEP.
O SR. CONSmUINTE ANTONIO SAUM CURIATI - Exatamente.
Só para esclarecer, por exemplo: A FEBEM não
é só uma unidade para abrigar o menor abandonado, carente, órfão ou infrator. O infrator é um
problema, que eu não sei se o Sr. analisou aqui,
eu não estava presente.
O SR. EVANlR - Eu vou entrar nisso daqui
a um instante.
O SR. CONSmUlNTE ANTONIO SALIM CURIATI - O órfão, também, é um problema.
Agora, as FEBEM fazem convênios com as entidades assistenciais que atendem o menor e o
jovem, e representam de 60 a 70% do atendimento feito pela FEBEM. Então, ela atende lá
na Chiririca,lá em uma cidade ela atende à creche,
atende às unidades que são de atendimento ao
menor.
A FEBEM, realmente, quando ela abriga o menor, ela oferece-lhe um estigma que está presente
nessa unidade. Mas ela, em contrapartida, oferece,
também, algumas vantagens realmente grandes
que são os convênios que elas oferecem a essas
entidades, oferecendo numerário para a manutenção, para a aquisição de equipamento e até
para construção e ampliação de unidades. De
modo que, eu vejo nisso um aspecto positivo.
O lado também importante da FEBEM é abrigar,
em unidade os menores infratores e os órfãos.
Agora, outro segmento da sociedade interessante,
é claro, seriam os menores carentes, que se oferecessem condições para que a família pudesse
recebê-los no seu seio.
Mas isto é um episódio importante e não é
fácil. Agora, nós temos também que lembrar o
seguinte: a Legião Brasileira de Assistência presta
um serviço maravilhoso, os CIEP que foram instalados no Rio de Janeiro e atendem a uma pequena
comunidade, praticamente. A Legião Brasileira de
Assistência e inclusive a FEBEM, com os seus
convênios, apresentam um trabalho maravilhoso
de atendimento dessa natureza, porque ela não
fazo atendimento direto, mas fazo indireto dando
numerário, dinheiro para que as entidades não
só do menor, do jovem e do idoso possam dar
prosseguimeto na sua obra, que é uma obra grandiosa.
Acho importante que haja uma participação do
Estado e uma participação também da comunidade. O Estado oferecendo condições para que
a comunidade, nos seus grupamentos voluntários, desenvolva trabalho, com todo o apoio para
a manutenção e aquisição de material para a
construção de unidades para abrigarem o menor
infrator, o menor abandonado que, às vezes, não
podenam ficar em entidades particulares.
O SR. EVANIR - Muita coisa que V. Ex"levantou há um consenso entre nós.
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o SR. CONSTITUINTE ANTONIO SAUM CURIATI - Vou sugerir, apenas para um esclarecimento, citando o exemplo de São Paulo, que lá
existe o Conselho Estadual de Auxílio e Subvenções. Ele oferece numerários para as entidades
registradas, numerários para elas desenvolverem
o trabalho de atendimento a todo o segmento
da sociedade.
Acho que seria interessante que existisse um
órgão dessa natureza na área federal, Conselho
Federal de AUXIlio e Subvenções, para atender
os reclamos da comunidade, para atender os reclamos daquela comunidade que se constitui em
entidade assistencial, e desenvolve um trabalho
de voluntariado; apoio, no auxílio para a manutenção da entidade, na aquisição de equipamento
e construção.
O SR. EVANIR - Vejam bem, continuando,
conforme V. & estava colocando, temos a questão dos infratores.
Acho que é uma questão que não pode ser
passada por cima. Só que a atitude, hoje, de atendimento aos infratores, também não tem dado
resultado: é o mesmo problema do sistema penitenciário.
Eu colocava inclusive que no Rio de Janeiro,
uma grande parcela da população carcerária é
de ex-alunos. E o dado curioso é que a grande
maioria deles não era delinqüente, quando menor.
Por força do estigma ele acaba sendo empurrado
para a marginalidade. Existem vários casos de
companheiros que entraram, nasceram dentro da
FUNABEM, foram para lá pequenos, com zero
anos, saíram sem referencial de família nenhuma.
A sociedade lhes negou o emprego, não conseguem emprego e acabam indo para a marginalidade. Inclusive a conclusão nasce de uma visita
que eu faço à Ilha Grande, quando isso é observado.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SAUM CURIATI- Apenas para um esclarecimento. AAssociação de ex-alunos da Febem, em São Paulo,
não informa isso. Boa parte dessa comunidade
é realmente integrada à sociedade, porque faz
estágio na Volkswagen, com 16 anos, e em todas
as empresas de São Paulo e estão integrados.
E eu posso garantir aqui a esta Comissão que
os melhores gerentes das revendedores Volkswagen no Brasil são originários da Febem de São
Paula.
O SR. EVANIR - É uma questão de recuperação. Eu colocava que existem vários ex-alunos
que são expoentes, hoje, como músicos, etc. etc.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO SAUM CURIATI- Eu estou dizendo da maioria.
E uma outra coisa, no setor de infrator, apenas
para esclarecimento. Dom Luciano Mendes de
Almeida que é agora Presidente da CNBB, instituiu em São Paulo, um programa de liberdade
vigiada, o regime de liberdade vigiada, com resultados altamente favoraveis
O SR. EVANlR - É hberdade assistida; uma
figura que existe no Código de Menores e que
pode ser aplicada. Não é liberadade vigiada, é
liberdade assistida.
E depois outra coisa; não podemos tomar um
contingente minoritário e pegá-lo como exemplo.
Por que isso? A grande maioria dos ex-alunos
que deram certo, como é mostrado para a socie-

dade, de que é um exemplo o Dário, jogador
de futebol. Muito mostrado, alardeado, todo mundo sabe a polêmica que deu na Copa 70 para
a inclusão dele. O dado curioso é que ele é um
ex-aluno do SAMe não da Funabem. Desta forma
o SAMtambém deu certo. Porque a grande maioria dos companheiros que são oficiais, hoje, coronéis etc saíram do SAM.Então, vamos dizer que
o SAMtambém dava certo, quer dizer, há inclusive
aí até uma contradição. Porque se diz que o SAM
era famigerado, acabava e tal, e o Constituinte
Jorge Leite foi do SAM; e vai por aí afora. Acho
que isso tem que ser observado à luz do dia,
quer dizer, à luz de uma realidade social.
Nós temos ex-alunos que são expoentes, o
Evaldo Braga foi um grande cantor, aluno do
SAM, Oswaldo Nunes e outros. Isso não remonta
a que nós possamos colocar aqui, que essa prática funciona; ainda mais que nós achamos ingerente, até porque, eu volto a dizer que esse número, se nós formos analisar é minoritáno.
E vem uma outra questão séria, em um dado
que V. Ex' colocou. A Associação da Febem, em
São Paulo, nasceu após a associação de ex-alunos
no Rio. E nessa Associação de ex-alunos no Rio
colocamos à disposição de V. &5, um centro
de documentação. Tudo que eu estou falando
aqui tem embasamento, não só teórico, mas dados que podem ser comprovados. E se tiverem
esses dados de um levantamento em São Paulo,
nós gostaríamos de receber no Rio.Porque a realidade da Bahia, da FAMEB, é outro. A maioria
do pessoal que está na Pedra Preta, um presídio
conhecido na Bahia, pelo que eu sei saiu da FAMEB, no Espírito Santo; se formos ver é a mesma
realidade no Rio de Janeiro. Inclusive até digo
que no Rio o resultado é outro, porque o Rio
foi modelo. No RIO foi montado um grande modelo pelo Dr.Mário A1tenfelder que até possibilitou
que, em primeiro momento, alguns ex-alunos
dessem certo.
Eu não sei o que está acontecendo. O que
posso lhes dizer é que quanto a essa prática do
internato há teses que falam muito sobre isto.
Essa prática não tem sido uma contribuição para
a população. Pode-se até encontrá-Ia, ainda em
alguns Estados.
O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUESApenas para um esclarecimento. Como é que
se faria com o menor infrator e como órfão?
O SR. EVANIR - Volto a dizer o seguinte: Para
os órfãos, eu poderia dizer que podem ser criadas
casas comunitárias no próprio bairro onde eles
são abandonados, que podem ser gerenciadas
por segmentos populares. A questão dos infratores ainda é uma medida séria. Claro; eu acho
que nós ainda não temos varinha de condão para
resolver isso, porque a questão da delinqüência
é uma questão muito mais geral da sociedade.
Volto a dizer que a Nacional de São Paulo tem
esse dado que tem dado certo; a Nacional, de
São Paulo, tem essa iniciativa que, de fato, tem
dado certo. Mas nós sabemos que a grande maioria da liberdade assistida hoje empreendida no
Estado, é uma medida correta à medida que o
desemprego, inclusive, atinge à população de basicamente 14 a 23 anos. Não é à-toa que a população carcerária quase toda no País, hoje regula
em tomo de 23 a 25 anos, a média dela, porque
são justamente pessoas que estão buscando o
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primeiro emprego e não o encontrando acabam
indo para a delinqüência.
Não acredito que nós iremos resolver isto da
noite para o dia. Volto a lhes dizer que não tenho
a varinha de condão; não tenho grandes soluções
para à problema, até por achá-lo uma coisa muito
mais complexa do que hoje aparenta aqui. Creio,
porém, que temos de desarmar os espíritos e
partirmos para uma discussão serena e séria sobre o problema. Muito mais do que defendermos
as nossas convicções, acho que nós temos a realidade do que está aí para nós analisarmos. E a
realidade hoje mostra que esse tipo de atitude
do Estado não tem resolvido o problema e também digo que os dados da realidade, hoje, nos
outros Estados, em São Paulo, por exemplo, ele
está dizendo que é diferente. Acho que os dados,
se nós formos na Casa de Detenção, fazermos
um levantamento lá, ele irá nos revelar outra coisa.
Não estou dizendo com isso que todo mundo
que sai vira delinqüente. Eu não posso dizer isso,
pois estaria sendo mentiroso. Mas quero dizer que
a possibilidade da integração na sociedade é muito pequena, as chances são mínimas, até porque
se todos os ex-alunos da Funabem tivessem a
capacidade que alguns têm, os dados seriam outros. Volto a dizer que se prestassem, de fato um
serviço para a população, em um dado momento,
não seria aquela população que estaria lá dentro.
A SR' CONSTITUINTE EUNICE MICHlLES _
Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) não.

Pois

A SR' CONSTITUINTE EUNICE MICHlLES _
Eu gostaria de ter um dado, se fosse possível.
Que percentagem de garotos delínqüentes chegando lá têm condições de se recuperarem? Porque, se eu entendi bem, a Casa lá é composta
de alunos, cujos pais não os podem manter, mas
têm pais que precisam trabalhar. E há outra população menor quase que insignificante, de garotos
que são delinquentes. Esses garotos têm possibilidade de recuperação? Eles chegam a se recuperar, ou não?
O SR. EVANIR - Vejam bem. Nós temos que
observar qual é o ponto de vista da delinqüência
deles Eu disse de manhã que a grande maioria
comete o crime contra o patrimônio; não é o
delinqüente que todo mundo acha que mata, rouba, não é por aí. Os chamados periculosos, mesmo que seja o latrocínio e tal, é uma minoria.
O que nós temos que observar é que alguns que
já estão organizados em uma estrutura de uma
quadrilha, esses não irão se recuperar, por várias
razões, por vários compromissos adquiridos, com
a quadrilha, realmente não irão. Existem outros
que roubaram alguma coisa - rede, cavalo, pois
se usava até muito isso. E lá têm chances, muitas
chances. Agora, o dado fundamental é que na
medida em que penetram na Funabem, são considerados delinqüentes em potencial. Aí é que
está o "X" do problema. Na medida em que ele
ganha o dipl~ma da Funabem, se ele entrar na
firma de uma pessoa ao chegar no Departamento
de Seleção, ele mostra o diploma, e o Departamento de Seleção manda que ele volte no outro
dia. Na verdade, quando ele chega no outro dia,
não tem mais a vaga, que outro já a preencheu.
Isso irá empurrar esse indivíduo, de fato, .para
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aprofundar-se na questão da delinqüência. Até
porque a lei é clara, o menor não é considerado
bandido, ele é protegido pela lei.Então, na medida
em que ele completa 18 (dezoito) anos, ele é
um indivíduo igual como qualquer um outro. Isto
é um dado sério.
Eu não poderia dizer a V. EX' nada sobre os
dados, hoje, de recuperação. O que tenho tristeza
é que a maioria deles morre muito cedo. Constantemente na associação nós recebemos notícias
de alguns que morreram e somos obrigados a
enterrar outros.
Outro dado sério, mais triste, não é, na verdade,
nem os que passaram no Padre Severino, porque
existe isso. Toda a Funabern, na realidade, tem
duas ou três escolas.
Um dado para mim curioso é o grande número
de garotos que não eram delinqüentes, considerados bobos, que não tinham nada a ver com
a delinqüência, chamados abandonados ou carentes, que se tomam delíquentes, É a grande
maioria que está no presídio hoje. Se nós fizermos
um levantamento, verificamos que eles não estiveram em escola de infratores quando menores;
passaram a ser mfratores quando maiores. Isso
que é um dado mais sério.
A SR' CONSTITUINTE EUNICE M1CHILES Nós tivemos, Professores, há algum tempo, uma
comissão no Senado sobre violência. E esteve
presente o então Ministro da Previdência, o Dr,
Jair Soares que declarando que cada menor custava não quatro salários mínimos, mas sete salários mínimos. Então aí vem a indagação. Nós
estamos jogando dinheiro fora. Segundo parece
se cada menor custa lá, vamos dar a média, cinco
salários mínimos, se a família tivesse esses cinco
salários mínimos, ele não precisaria chegar lá
Então, vejam bem, nós estamos jogando dinheiro
fora, complicando uma coisa, que poderia ter uma
solução ao que me parece muito mais fácil se
nós seguirmos o bom senso.
O SR PRESIDENTE (Nelson AguIar) - Deixame ajudar a passar esta informação. Fui Presidente daquilo lá durante muito tempo.
Esta média de valor-salário, ela é tirada da seguinte forma: pega-se todo o orçamento da Funabem e divide-se pelo número do pessoal atendido.
V.Ex" encontrarão um X Mais veja bem, ali está
o funcionário público da Funabem recebendo,
que está entrando nessa média.
A SR' CONSTITUINTE EUNICE MICHILES Sim, mas que está lá em função do menor.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) custo direto e indireto.

Seria

A SR' CONSTITUINTE EUNICE MICHlLES Claro.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Exatamente, toda estrutura da Funabem, quer dizer,
entra nisso aí as viagens, os congressos, as conferências, a agua, a luz, a comida, entra tudo.
A SR' CONSTITUINTE EUNICE MICHlLES Claro, mas logicamente que está em função do
menor.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Agora,
ele passou uma coisa aqui importante. Eu tive
uma convivência muito intensa com os menimos
da Funabern, entrando dentro das instituições,
para conversar com eles. Vou usar bem uma ex-

pressão popular: lá mania de achar-se que o pessoal que está lá dentro é bandido da sociedade.
Asociedade é que aprendeu a estigmatizar aquele
menor que está lá dentro, só porque ele entrou
na Funabem, acha que ele é bandido. Cansei de
entrar e sentar na grama com eles para bater
papo, jogar pelada com eles. Por exemplo, os
Trapalhões que se prontificaram a dar um sshow,
para todo o mundo, todos eles na Funabem, em
campo aberto. Mas é só entrar na Funabem que
para a sociedade, ele vira logo bandido. Quando
alguém chega com a marca de aluno da Funabem, aí já fica difícilpara ele conseguir emprego,
o conceito sobre ele muda. Foi a sociedade que
criou essa figura, lá dentro temos alguns menores
perigosos, porque temos menores aquadrilhados.
O SR. CONSTITUINTE ANT6NIO SAUM CURIATI - Realmente V. Ex' tem razão, Sr. Presidente, o nome de Funabem e o nome Febem
estão estigmatizados, e temos que dar uma solução para isso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Às vezes a imprensa noticia: "Menores fugiram da Funabern". Sabem como os menores fugiram? Um
cidadão chegou em cima de um caminhão, pelo
lado de fora, porque o muro é muito alto, ele
chegou em cima de um caminhão, colocou a
arma dentro de uma sacola e da ponta de uma
vara ele jogou para o lado de dentro. A mãe desse
garoto já tinha passado um bilhete para ele dizendo que ele receberia a arma e receberia os sapatos; dois deles receberam tênis, os quais foram
jogados por cima e ele já saiu atirando lá de dentro. Esse é um garoto perigoso. Ao abrir a porta,
para fugir, pegando todo mundo de surpresa, ele
encontrou um funcionário nosso, abaixado, tirando as fichas de uma gaveta; ao se levantar, o
funcionário levou um tiro e foi para o hospital;
três dias depois estava morto. Isso foi o bastante
para a imprensa do Rio de Janeiro baixar o cacete
em todo mundo, todo mundo lá era bandido
A Nação estava gastando uma fortuna dentro daquela instituição. N. a polícia veio me entrevistar.
Por que o menor foge da instituição? Ele foge
pelo mínimo de dignidade que ele ainda tem,
ninguém quer ficar preso. Eu estudei em internato 4 (quatro) anos, no Colégio Sul-americano,
em Nanuque, Minas Gerais. Fui mandado para
lá por minha família e eu pulava o muro, ia para
o campo de futebol, ia para o cinema, praticava
pequenos furtos de frutas, coisa desse tipo, na
feira como todos os menores faziam. Estes atos
são atos comuns de menino, de garoto, na rua,
principalmente quando ele se encontra em grupo.
Mas este estigma de menor-bandido, de menorassassino, de menor-perigoso é um estigma que
a sociedade dá aos da Funabem! Lá dentro encontraremos uma minoria muito pequena que
poderia ser classificada como de menores de alta
periculosidade.
A SRA.CONSTITUINTEEUNICE MICHILESGostaria de consultar a opinião sobre a questão
dos lares substitutos. Numa ocasião, quando fui
Secretária dos Serviços Sociais, eu tentei implantar isso no Amazonas, da seguinte forma: O menor
abandonado é o sem pai, sem mãe, aquele que
não tem responsável. Por que não incentivar às
famílias - e aí eu falava nas famílias de operários,
não nas famílias ricas - a que pegasse parte
desse dinheiro que seria gasto numa Funabem,
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numa Febem, num internato; e que eles tivessem
ali o convívio familiar. O mundo quase que veio
abaixo. Os técnicos diziam que isso era um absurdo, que isso era uma estória incrível! Como se
poderia imaginar que aquela família iria amar
aquele menor? Digo: Não irão amar, lógico, mas
eu dava o seguinte exemplo. Quando um menor
perde a sua família, é como perder uma perna,
é Irrecuperável, nunca mais ele terá uma outra
perna. Mas aí nós podemos optar entre ficar sem
perna, entre ter uma muleta ou entre uma boa
prótese. Eu acho que a família, uma família substituta, mesmo que ela não possa dar amor, mas
se ela se responsabilizar por aquele menor, custará mais barato e o resultado será muito melhor.
Ela poderia ser incentivada, por exemplo, em ter
priondade à casa popular. Aquela família que tivesse disposição de ficar com um ou dois menores ou três, ela terra, vamos dizer, a ajuda de um
salário mínimo ou dois, eu sei lá. Alguma coisa
tem que ser estudada, porque esse menor teria
alguma COIsa mais parecida com aquilo que seria
a sua família. É a solução ideal? Não é. Mas existe
uma solução ideal? Não; eu acho que não existe.
Então nós temos que procurar aquela que mais
se aproximasse, no meu entendimento, a uma
situação familiar. Agora, evídentemente, que isso
é uma coisa trabalhosa. E muito mais fácil pegar
todo mundo, por dentro de quatro paredes ou
dentro do muro e deixar lá. Agora sei, pela experiência pública que tive como Secretária de Serviços SOCIaIS, depois vindo para o Senado, que
a recuperação é mínima.
Quando assumi a Secretaria, perguntava às
pessoas do internato: Digam-me aqui, como é
a recuperação? Quem se recuperou. CItavam
sempre uma pessoa: "- O fulano que é sargento
hoje". Está tudo bem - o fulano é sargento. Mas,
quem mais? Aí se enrolavam e não chegavam
a nada. O ímpeto que eu tive foijogar todos aqueles técnicos para fora, porque só faziam relatórios
bonitos, muito elaborados etc. e pôr lá dentro
uma mãezona, quer dizer, uma matrona, uma mulher capaz de dar amor, de dar afeto e de disciplinar. Não sei, poderia ser até uma coisa estapafúrdia, mas que, com a experiência de mãe, de
avó talvez desse certo. Sei o que falta realmente
lá, é afeto. E um funcionário público não pode
dar afeto, ele não tem condição de dar afeto; ele
cumpre seu horário, faz o seu trabalho, faz o seu
relatório e ponto final. Quando muito poderá
arranjar uma piscina, um cinema, mas falta aquilo
que realmente é imprescindível que é o afeto.
N. é a minha proposta - que nós usássemos
esse dinheiro ou para manter a criança no seu
próprio lar, ou que conseguíssemos lares substitutos, deixando então, a Febem e a Funabem
apenas para o menor delinqüente, aqueles que
realmente não poderíamos soltar para a sociedade.
Antes de ouvir a sua opinião, eu queria remontar
um pouquinho à questão do planejamento familiar.Só um dado. Acho que a liberdade de escolha
é uma coisa fundamental e também a questão
do planejamento familiar se insere nos direitos
humanos, quer dizer, a família tem o direito de
ter os filhos que quer e ponto final. Eu acho que
o País deverá ter futuramente sua política de população. Mas entra migração, entra morte, entra nascimento, seria uma coisa mais complicada que
pode esperar um pouco. Mas a questão do direito
da mulher - eu já não digo nem do homem
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- que é quem concebe e tem um filho, não
pode mais esperar; ela tem direito de receber as
informações e os meios necessários. Agora terá
dois filhos, dez filhos, quantos quiser; o direito
me parece indefinido. Concluindo; eu tive a oportunidade de estar na China há dois anos. Lá não
tem menor abandonado, mas também não tem
farníhas com mais de um filho. E não é uma
questão como era antigamente em que a família
poderia dizer: perdi o incentivo; perdi isso ou perdi
aquilo. Hoje ela não pode ter. É proibido ter. Então
eu visitei "clinicas de planejamento familiar" com
filas e filas para aborto mesmo. Chega uma senhora muito feliz perto de mim e diz: "Eu tenho
dois filhos". Parabéns! Como? "Porque minha irmã é estéril e eu recorri ao Estado que me permitiu ter mais um filho". E era uma criatura absolutamente felizarda que tinha o direito de ter mais
um filho. Eram essas as considerações que eu
queria dizer. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - É evidente que a solução da China não serve para
nós.
A SR' CONSTITUINTE EUNICE MlCHlLESSr. Presidente, fOI porque ele se referiu à Cuba
ainda agora, em uma conversa anterior.
O SR. EVANlR - Vamos por etapas; acho que
cada coisa tem um contexto. Costumamos trazer
exemplos, sem lermos o contexto social em que
vivemos. Eu concordo em que o direito de escolher ter filhos, de fato, seja da mulher, do casal,
mas da mulher com a última palavra. Claro, eu
concordo com isso, não sou contra o direito de
escolha de um Estado dar informação; facilitar
informação, dar possibilidade de escolher ou não.
A única coisa com que eu discordo da colocação do Constituinte é que isso entra como componente de resolver o problema do menor; temos
que fazer um planejamento familiar para resolver
o problema do menor abandonado; mas isto é
querer tapar o 501 com a peneira, vejamos bem,
na conotação, às vezes, fica um pouco solto. Outra
questão fundamental; a China resolveu vários problemas sociais dela, Cuba também resolveu vários
problemas sociais seus. No Brasil é um erro pensar nisso, pensar que iremos resolver os grandes
problemas nossos com o planejamento familiar,
dependendo do contexto, a colocação está errada.
Por exemplo, em Cuba o povo é pobre; quem
já foià Cuba sabe disso; lá o povo é pobre mesmo,
é um dado fundamental. O que eu estou chamando atenção é que vivemos num Pais que sendo
a 8' economia do mundo, não irá se comparar
com Cuba; o Brasil tem riquezas, ele produz, e
a população não vê o fruto dessa riqueza. E isto
que estou questionando, não se resolve fazendo
planejamento familiar. Vamos distribuir essa riqueza, distribuir um pouco a terra, e a partir dai
das suas questões sociais poderemos fazer isso.
A política de planejamento da população tem que
ser essa. Neste ponto concordo com V. S' Enquanto não resolvermos as questões, não vamos
dizer que isso ai irá resolver os problemas nacionais. Nesse ponto de vista é importante. Então,
o que peço - acho que os políticos têm essa
responsabilidade - não é simplesmente ouvirmos certas coisas e ficarmos falando. N6s temos
que, além da análise de conjuntura, saber qual
a sociedade em que vivemos e ver-lhe o contexto
social. Na Europa não há menor abandonado.

O povo vive bem, tem grandes garantias sociais.
Isso é um dado concreto Vou para lá agora, e
visitarei vinte paises levando uma exposição onde
falarei sobre a Violação da criança no Brasil. Um
dado sério. Na Áustria é diferente: há garantias
sociais e já fizeram a distribuíção da renda É
um dado que levanto mdependente da questão
ideológica dos países, Agora, no Brasil não, no
campo social muita coisa precisa ser feita. Nosso
Pais avançou economicamente, mas não avançou
no campo social, e o grande Impasse hoje é o
que está acontecendo na Nova República e isso,
a economia cresceu desordenadamente, há uma
confusão e vemos a grande maioria do povo na
pobreza. O nosso povo não tem a minima garantia, não tem lugar onde morar, não tem emprego.
Isso é da competência da classe dos políticos.
O segundo dado, acho que tem um pouco de
razão quando V.Ex' coloca a questão do lar substituto. Veja, neste momento, que é interessante que
nesta área social se V. Ex' observar o discurso
de todo mundo dentro do partido ele é um discurso socialista. Observamos que todo mundo está
voltado para a área social; o PDS fala isso. Por
que isso? É sempre por uma questão séria: o
custo da instituição é caro. Se a família tivesse
condições de ter mais um salário, melhorava. Se
o salário fosse justo, cobriria todos os custos sociais daquela famllia. Quer dizer, o salário minimo
que é pago hoje no Brasil não dá nem para sustentar um filho. Para resolver o problema do menor
temos que mexer na questão do salário, temos
que dar um salário digno para que a família possa
garantir seus filhos. A questão do lar substituto
é uma questão mais concreta, como V. Ex' colocou e acho que tem razão. O lar substituto, na
minha avaliação, pode ser uma pequena solução
para os menores abandonados de fato e de direito.
Não defendo entretanto, a grande campanha de
adoção. Acho que um lar, por mais humilde que
seja, um barraco, é melhor do que piscina do
internato. Hoje defendo isso pela experiência que
tenho e com a convivência de alguns ex-alunos.
Por isso acho que o ClEP atende neste sentido,
porque a criança passa lá o dia todo, come, brinca,
joga futebol, estuda, mas depois vai para casa,
o barraco, mesmo que esteja caindo aos pedaços,
mas convive com sua realidade social. O internato
tira o menor do convivio social, depois ele é devolvido para tentar aprender a viver em um ano o
que não viveu os dezesseis. A única questão que
discordo é de pagar à famflía, para ficar com essa
criança, porque podemos criar um fenômeno interessante, que são as famílias profissionais, que
vão passr a ficar com essas crianças. Então, a
famllia passa a buscar a criança, porque sabe
que vai ter um subsidio. Só poderemos avaliar
ISSO tendo a experiência e em tese não poderia
dizer se seria a melhor. Há outra experiência interessante que tenho vivenciado nas favelas do Rio
de Janeiro, como em outras cidades. Há vánas
famílias populares que adotam, sem passar pela
burocracia do Estado. A mãe morre, a pessoa
pega a criança e leva para dentro de sua casa
e a cria. Isto tem sido um dado interessante. Tenho
conhecido casos dessa forma que têm funcionado e não têm subsidio e incentivo do Estado.
A questão fundamental é muito mais do que incentivar, uma família, dando-lhe um salário mlnimo ou dois para que cuide de uma criança. Há,
inclusive, em lares substitutos, alguns programas.
Em alguns Estados têm-se feito isso e tem dado
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problema, porque uma mãe pega cinco crianças
para poder cuidar que são as chamadas creches
comunitárias. As mães crecheras, em dado momento, pegam o dmheiro para sustentar os filhos
dela, que é normal, lógico, que é justo, mas não
tem resolvido a demanda social. A questão política
não é essa; é outra que, na sua falação, perpassa,
que é a questão do salário. Se aumentarmos o
salário do trabalhador, ele terá condições de criar
os seus fllhos. A questão é muito mais profunda.
O que temos tentado é remeter nessa discussão
política, e volto a dizer isso, mesmo no setor conservador, no discurso social- cabe até no discurso social - cabe até nos discursos socialistas
desta hora. Hoje,temos compreensão de que para
a salda das grandes questões nacionais, na área
social, vai passar pela distribuição de renda, pela
reforma agrána, pelo combate ao desemprego.
Este é o discurso que a própria esquerda tem.
E muito claro que é concepção ideológica. Por
que isso? Porque as medidas conservadoras, que
a SOCIedade até hoje nos ofereceu não resolveram
o problema. As pessoas, hoje, que criaram a Funabem e a Febem, dizem que elas não dão resultados, porque a sua ação acaba se esgotando. Acho
que há razões. Algumas experiências - não sou
secretário para compreender - que foram implementadas se forem certas e derem resultados,
temos que aplaudi-las, venham de onde vierem.
Acho que a população tem muitas carências e
muitas necessidades, estão precisando, neste dado momento, que se faça, de fato, alguma coisa
concreta. E al discordo de um programa. Acredito
que o programa do leite é uma coisa que fere
à dignidade do trabalhador. Acho ruim a população ir receber o leite. O mais justo e o mais
concreto seria que ela recebesse um salário em
condições para poder comprar o leite. É um grande programa social que é alardeado na televisão
como um grande programa. A questão fundamentai é resgatarmos a dignidade dessa população. E neste ponto de vista, com todo erro isso ocorre em Cuba - há divergências. Apenas
coloquei como um parâmetro, como colocaria
a Áustria e outros países. Acho que deu para entender agora; mas há um detalhe - quem já
foi a Cuba já viu que é um país pobre - o Fidel
Castro restaurou a dignidade do povo cubano.
A popularidade dele não é fabricada - ouvimos
isso quando da visita à ilha - ela independe da
propaganda ideológica. Na verdade, hoje, a questão central do povo brasileiro é que nós precisamos restaurar a dignidade desse povo com coisas
mais concretas.
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA Ouvimos aqui as palavras do nosso amigo Evanir
e escutamos, também, as opiniões dos membros
da nossa Subcomissão. Se eu não concordo em
que os discursos sejam iguais, pelo menos, concordo que os discursos, embora diferentes, irão
levar a um lugar comum em vários aspectos. O
próprio Constituinte Eraldo Tinoco e a Constitumte Eunice Michiles quando falam de planejamento familiar, que o nosso amigor Evanir também se diz contra, mas defende uma melhor distribuição de renda, melhores condições à educação, etc. Assim, vamos chegar no mesmo, porque,
hoje, todos os países que têm um índíce de crescimento demográfico muito alto, na medida em
que foram se desenvolvendo, foram tendo acesso
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à instrução, à cultura, foram tendo uma melhor
distribuição de renda, automaticamente diminuíram este índice de crescimento demográfico. Estamos vendo que vamos chegar a um lugar comum: apesar de os discursos serem diferentes.
Ouvimos aqui as palavras do Constituinte Antônio
Salim Curiati, que tem experiência válida no Estado de São Paulo e que, também, tem alguns aspectos, que são conhecidos do nosso amigo, principalmente, quando S Ex' diz - como vi aqui
neste documento da Associação dos Ex-Alunos
onde conta como é o internamento - o próprio
avel à Comissão capaz de fazer a distribuição,
de repassar recursos, para homens da comunidade, ou seja, estimular que a comunidade se
organize para cuidar desse problema, porque,
realmente, é quem tem maior responsabilidade,
quem tem melhores condições de fazer. Quero
dizer que, ao final deste debate, estaremos encontrando objetivos comuns.
Quero apenas perguntar, a título de curiosidade, qual é a opinião do Evanir no que diz respeito ao trabalho do menor e se for favorável,
qual a idade? Este assunto parece-me que não
foi tocado.
O SR. EVANIR -Acho importantíssimo isso.
Com relação ao que foi colocado no início,
acho que todos temos essa mesma preocupação.
O estado de coisa que está criado no País, todos
têm esta preocupação, e temos que tentar sempre
abrir espaços para conversar, dialogar e chegar
a alguns caminhos que sejam o consenso; porque
de dissenso chega, para todo mundo! Nós da
Associação, neste ponto, estamos abertos. Temos, inclusive, contribuído com o programa do
menor em vários governos diferenciados que têm
nos chamado para discutir, para propor, independente da coloração partidária. Temos estado abertos a conversar sobre isso, mas sempre colocando
as nossas idéias mais abertas para ouvir propostas
e para ouvir também medidas que possam ser
executadas. Acho que aí está um ponto importante.
Há uma pequena ilusão na sociedade de que
o trabalho do menor ajuda o menor. Na verdade,
não o ajuda. Ele ajuda mais o empresário. Isso
é um dado fundamental. Existem vários menores,
inclusive, trabalhando em indústrias hoje, não recebem um salário decente, justo, de fato, e trabalham nas piores condições. Há pouco tempo, no
Rio de Janeiro, fomos procurados na Associação
que uma fiscal do Ministério do Trabalho foi fiscalizar uma fábrica de vidro, ela chegou lá e encontrou 14 garotos trabalhando sem nenhuma proteção. Assim não se pode trabalhar com vidro e
a legislação atual deixa isso muito claro. Quando
ela foi fazer o relatório rementendo-o ao chefe,
parece que o empresário ligou para este, e quase
que tiraram ela daquela região. Então, ela foi procurar a Associação para fazer essa denúncia, porque o papel da Associação é fazer um dossiê
e mandá-lo para os Parlamentares, para que sejam denunciadas essas coisas.
Observamos, assim, que embora a lei regule
a idade em que o menor deve trabalhar, isto é
desrespeitado. Por outro lado, acredito que o lugar
da criança é r" esccle: temos que prepará-lo,
qL!;i1fíca-lu, p:,r.. qu- de possa, amanhã, contriburr como torça de r'<>balho. Existe um dado da
realidade: as crianças, também, são mão-de-obra
utilizada para poder complementar o salário famí-

Iiar.Elas também precisam trabalhar e este é um
dado da realidade. Temos que dizer que todo
mundo só irá trabalhar aos 17, 15 anos, quando
se tem outro dado a ser colocado.
Acho que esta Constituinte tem de dar garantia
de fato ao estudo até os 14 anos. A Constituição,
acredito, deva pelo menos fazer valer isso na sociedade, e acredito que, a partir dos 14 anos,
poderemos abrir a questão de inserção do mercado de trabalho a partir de alguns critérios. Esses
criténos têm que se discutidos com toda sociedade, com o empresário para que sejam colocados os seus interesses, com o setor dos trabalhadores - acho que isto é uma questão importante.
Então, acredito que neste ponto de vista, compreendo a sociedade brasileira, vamos dizer, é
a posição ideal. Nós da Associação somos favoráveis ao trabalho a partir dos 14 anos, até porque
a própria OIT regula a partir dos 14 anos. Há
setores do Governo defendendo a partir dos 12
anos. É claro que acredito que se o Estado tivesse
como garantir a preparação da juventude, ela não
iria para o mercado de trabalho muito cedo. Temos que saber identificar o que é uma atitude
que contribua na formação desse jovem ou o
que é, na verdade, uma atitude de exploração
dessa mão-de-obra. Acho que isso é um dado,
o qual temos que tentar que seja identificado.
Isso dá um grande debate sobre a questão da
criança no mercado de trabalho. É diferente se
o adolescente vai trabalhar cedo; mas a criança
não. Sou contra qualquer trabalho infantil. Acho
que o lugar de criança não é no mercado de
trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Há
uma pergunta a ser formulada pelo Constituinte
Arthur da Távola. Concedo a palavra a V. Ex"
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Professor, gostaria de saber a sua opinião em
se tratando de pessoa que defende a exclusMdade
da destinação dos recursos públicos, para a escola pública. Como base central, de onde deverá
sair toda uma política de integração do menor,
se concebe escola pública exclusivamente como
escola do Estado ou se admite, como escola pública, determinadas escolas que se originaram na
comunidade? E algumas com caráter profissionl,
outras sem caráter profissional, que não tenham
nenhuma finalidade lucrativa, não tenham nenhuma forma de cobrança? Ao mesmo tempo, quero
parabenizá-lo pelo importante depoimento que
está dando.
O SR. EVANIR - Acho que temos uma discussão a ser travada muito séria, quando se fala em
ensino comunitário. A minha única apreensão é
que por trás desse discurso do ensino comunitário
possam de fato surgir interesses de grupos, como
característica comunitária. Temos de ter uma
compreensão. O que é comunidade? Porque temos sociedade e comunidade. As sociedades são
as relações organizadas, cidades, a posição da
Igreja, uma porção de coisas, hoje, a concepção.
Comunidade, ideologicamente, na concepção to
muito mais onde a pessoa está vivendo. No caso
inclusive interessante que, para a classe dominante nos referimos à sociedade, e para as comunidades pobres chamamos de comunidade. Então temos, na verdade, que definir isso. Porque
se a escola é ligada à uma associação de moradores, num dado momento, é uma atitude de
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fato comunitária. Acho que, até podemos abrir
um precedente para que ela seja subvencionada
pelo Estado. O meu único medo, a minha única
apreensão é até onde esta palavra comunidade
que poderá ser utilizada por outros grupos, e ela
não pode ser questionada, ao mesmo tempo que
se estará morando ou habitando naquela comunidade, para poder ganhar o recurso do Estado.
Enquanto não se tem isso muito claro, defendo
de fato que a verba pública deva ser aplicada
no ensino público.
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- A minha pergunta não é referente a isto. Partindo do princípio de que a exclusividade do dinheiro
público vá para a escola pública, se o Professor
considera como escola pública exclusivamente
a escola do Estado ou outras formas - as que
existem são as filantrópicas e as comunitárias sem absolutamente qualquer finalidade lucrativa
ou de cobrança. Está em discussão a exclusividade da destinação, para a escola pública, ou
seja, se o conceito de público se esgota no Estado
ou se o conceito de público desborda o estatal
e ganha também a sociedade comunitária.
O SR EVANIR - Eu ia chegarjustamente neste
ponto, quer dizer, acredito que seja só o estatal
neste momento. Porque aquilo que eu colocava
antes, ainda não está claro, o que seria essa escola
comunitária. Um exemplo: há várias sociedades
filantrópicas hoje, que prestam certos serviços.
Fui aluno de uma escola desse tipo - os internatos particulares têm um pouco dessa característica, pois geralmente são de sociedades civis,
sem fim lucrativo. Os dados que temos hoje não são todos - são que na grande maioria a
verba pública não é aplicada ao fim que se destina.
Talvez se tivéssemos um mecanismo de controle
de fiscalização dessa verba, aí eu lhe diria que
ela é independente, sim, da coisa estatal, esse
tipo de iniciativa deveria ser contemplado com
a verba pública. Por outro lado, se não for criado
um mecanismo de controle de fiscalização dessas
chamadas escolas comunitárias, acredito só deva
ser aplicada a verba na iniciativa estatal.
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Volto à pergunta; não se trata de destinar verba
pública para particulares que ofertaram filantropia
ou educação. Trata-se de escolas mantidas pelo
Estado que são administradas pela comunidade
ou de entidades fílantrópícas reconhecidas pela
própria comunidade, em escolas públicas.
O SR. EVANIR - Agora que ficou claro, sou
a favor que seja destinada a verba pública. Da
forma anterior ficaria uma brecha. Quando V. Ex"
coloca o aparelho do Estado gerenciado pela comunidade, tem que ser mantido pelo crédito do
Estado. Agora, se é uma iniciativa comunitária
que, em dado momento tem uma caracteristica
para servir à população, mas é da própria iniciativa
comunitária, eu discordo. Um exemplo disto: em
Mato Grosso há uma obra que a Funabem construiu. Colocando a questão da fiscalização há várias denúncias quanto à destinação daquele aparelho que foi construído com o dinheiro da Funabem, isto é, do próprio Governo. Existem mil
questionamentos que, na verdade, não prestam
serviços etc.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Posso explicar: a Funabem construiu e à época
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não pôde utilizar o prédio. Então, ela fez um convênio com um Comando das Forças Armadas
daquele local.
O SR. EVANIR - Não é o prédio das Forças
Armadas. Trata-se de um prédio da Funabem,
no Mato Grosso do Sul.
Vejambem, devido à falta de fiscalização,aquele aparelho que foi construído pelo Estado está
de fato servindo ao Estado. Quanto" a isso há
muito questionamento a respeito. Neste caso, sou
contra.
A grande questão é se iremos criar uma instância fiscalizadora, para saber se de fato aquilo que
o Estado construiu está realmente atendendo às
necessidades para o que foi construído.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Acho que
temos uma certa tendência de resolver as questões pelos caminhos mais difíceis. Quer dizer, o
fato de não haver fiscalizaçãoadequada dos recursos públicos, não deve significar que uma determinada iniciativa seja descartada. Conheço inúmeras entidades educacionais criadas pela comunidade que assumem um papel relevante, inclusive em locais onde o Estado ainda não chegou
a funcionar infelizmente, e nem por isso devam
deixar de se criar os mecanismos de fiscalização,
que não se impeça que instituições tipo SENAC,
instituições como associações de moradores, etc.
- em localidades pequenas do Nordeste isto é
muito comum - entidades mantidas por aquela
comunidade que prestam relevantes serviços
educacionais. Quer dizer, não puderam receber,
porque os mecanismos de fiscalização não são
adequados. Não concordo. O caminho para se
resolver este problema é outro: devem ser criados
os mecanismos de fiscalização.
Aliás, estou apresentando uma proposta à
Constituinte, não cabe a esta Comissão o problema da fiscalização dos próprios recursos utilizados no setor público, temos a tendência de olhar
apenas os aspectos burocráticos, se foi empenhado no elemento de despesa apropriada, se
o papel, se a documentação está correta e se
não há nenhuma preocupação com os objetivos,
as finalidades e as metas. Estou propondo que
o orçamento-programa seja instituído desde o Poder Público Federal até o Municipal, e que a fiscalização dos órgãos, inclusive os órgãos auxiliares
do Legislativo, não se restrinja apenas à questão
formal da aplicação dos recursos, mas dos seus
objetivos. Acho que esse aí é o caminho, e não
impedir que recursos públicos possam ser destinados a instituições que prestem relevantes serviços à sociedade.

o SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- A minha outra pergunta seria se o Professor
é favorável, no caso da escola pública, à faculdade
de ensino religioso indiscriminado dentro dessas
escolas.
O SR. EVANIR - Acho uma COisa polêmica
isso. O que é o ensino religioso?Se ele for indiscriminado será muito complicado na minha avaliação. Porque ou se ensina a religião protestante,
ou se ensina o catolicismo que temos como religião oficial. Não sei se os cultos afros, hoje, que
têm sido uma grande reivindicação da comunidade negra, seriam considerados também um ensino religioso. Este é um dado sério e acho que
. isso dá uma discussão muito grande ainda.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Refiro-me à religião indiscriminada, a criténo
do grupo familiar do aluno.
O SR. EVANIR - Vou dar um exemplo: estudei
na Faculdade Católica. O curioso é que as pessoas judias que estudavam nessa faculdade, tinham um dia em que não iam à aula. Isso é
respeitado. Só que o pessoal que era, vamos supor da seita do Candomblé, que tem uma série
de preceitos, não era respeitado na escola.
Acho que a religiosidade, no Brasil, ainda é
uma coisa muito discutida. Claro que sou a favor
da livre manifestação dos cultos. Se sou a favor
da livre manifestação dos cultos é claro que Isto
pode ser reproduzido em qualquer segmento da
sociedade, na escola, no trabalho Cada um tem
o direito de se resguardar daquilo que em dado
momento ele professa ou que ele faz. A grande
questão será a utilização dISSO e de que forma
se dará. Se de fato essa livre manifestação será
respeitada mesmo naquele segmento de relIgião
que seria minoritário.Acho que esse dado importante deva ser observado. Como sou a favor também que os vários setores, não só religiosos, mas
os grupos organizados se manifestem, também,
nos próprios meios de comunicação. Da mesma
forma que há hoje a religião protestante há uma
tribuna, a católica, em que a missa é passada
como tribuna, em dado momento, na própria televisão;que os outros segmentos tenham, também,
espaço para poder, na verdade, se expressar.
Sou de fato a favor da livre manifestação dos
cultos em qualquer segmento da sociedade
O SR. CONSTITUINTE ROBERTOAUGUSTO
- Gostaria de manifestar-me sobre isto, porque
religião é uma palavra muito mal interpretada no
Brasilou no Mundo. Religiãoquer dizer religação.
Eu estudei teologia na Faculdade, e por ser um
pastor quero fazer uma colocação. Não quero
que ninguém se ofenda se é candomblecista, se
é umbandista ou se é ateu, budista, se é católico
ou protestante. Na realidade, no Brasil, o grande,
o maior problema é moral.
Ficamos conhecendo o Professor Evanir-até
falava aqui com o nosso Constituinte Iberê Ferreira - e conhecemos duas pessoas, uma é o
Professor que estã aqui, um advogado, meu xará
Roberto Mariano - não esqueço mais o nome
deste advogado - ambos vindo de uma experiência de internato da Funabem, etc. Pude notar
- há pouco falava aqui com o nosso querido
Constituinte - que esse processo para o menor,
apesar de que V. S" teve uma grande vitória, é
um entre poucos, professor. Em Vitória conhecemos um advogado, Dr. Roberto Mariano. Mas,
apesar da capacidade, da luta, vem a guerra; ou
se salva ou morre por isso. Quero dar os parabéns
para V. S" para o Dr. Roberto e para os outros
que conseguiram vencer. Entretanto, tenho notado, tenho observado - pois não é de hoje que
trabalho no sentido espiritual- que o Brasilsofre,
o povo sofre enfim, por falta do conhecimento
da verdade. Ainda que alguém não queria acertar
a verdade, só tem uma pessoa que se levantou
neste Mundo e disse: "Eu sou a Verdade". Infelizmente, desgraçadamente, o homem, assim no
início, no Éden, quando escolhe, escolhe o lado
mal. Digo uma coisa ao Professor, o qual disse
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e afirmou aqui, pelo seu testemunho, que comeu
o pão que o diabo amassou, usou esse Iinguajar
sobre SAM e Funabem, que se fosse bom teríamos lá um índice maior de aproveitamento. O
que falta realmente nessas Instituições? Não digo
para colocar o ensino protestante lá, dentro desse
lugar; não Creio e vejo que existe um livromaior
que todo mundo respeita até aqui no Plenário
de que deve ser, inclusive quando o Constituinte
Relator colocou, do qual deve ser levado ao povo
simplesmente uma coisa, - não precisa ser a
o mundo respeita. Não é assim? Então, já que
se respeita uma pessoa, que a história conta, e
o Evangelho fala na Bíblia acho, simplesmente,
não é ensinar religião, nem protestantismo, nem
catolicismo. Ensinar sim, SImplesmente um Evangelho onde estará uma criança, um adulto Muitos
chegam a conhecer, na fase adulta, como foi o
meu caso, de que existe um Ser Supremo. Quero
colocar aqui bem claro uma coisa, não sou eu
quem falo:é um testemunho, é um levantamento
que se faze que será aprovado sempre. Há pouco
houve aqui um manifesto de que se devia colocar
nas escolas o ensino afro. Não! Não se colocará
nada. Acho que se deve colocar um Evangelho
que todo mundo respeite. Esse Evangelho simples extraído da Bíblia que se coloque lá, para
ensinar pelo menos um temor a Deus. Porque,
na realidade, o que se constata, por testemunho,
fora o Evangelho, é uma fábrica de loucos, de
débeis mentais, de pessoas revoltadas.Esta é uma
cruz da qual não podemos fugir.Como não podemos fugir do testemunho que V. Ex" está dando
aqui, sobre o menor. Porém o Professor está contando uma experiência vil, que jamais gostaria
de voltar a viver.
Há uma outra coisa; punir, não por lei, para
que a sociedade seja consclennzada de que não
são estes os caminhos que levam à verdade; mas
só um. Não é através da religião,mas o Evangelho
que todo mundo respeita, o espírita respeita, o
católico respeita, o prostestante respeita! Uma
simples orientação seria bom, sem ser obrigatória.
Mas se tiverem que escolher, em liberdade, todos
escolherão o caminho mais fácil e o caminho
mais fácil nunca será o bom.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Quero
lembrar aos nossos Constituintes que o tempo
já se esgotou. Amanhã teremos reunião com temas polêmicos, portanto, apelo no sentido de que
às 9 horas e 30 minutos estejamos todos aqui,
pois teremos a OAB,a Funabem, a LBA; teremos
entidades de meninos e meninas prestando seu
depoimento.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTOAUGUSTO
- Gostaria que amanhã - já se falou em Funabem aqui, - dentre os representantes estivesse
um ex-aluno, um ex-interno. Por quê? Porque temos de chegar a uma realidade. Temos de saber
como iremos socorrer a criança, como iremos
socorrer o menor. Como faremos pelo menor?
Temos que chegar a uma situação onde melhore
esta situação.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Sim. A criança num caminho do qual, depois de
velha não se esquecerá dele - diz a Escritura
Sagrada.
-

O SR. CONSTITUINTE ROBERTOAUGUSTO
Dentre os elementos que a Associação dos
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Alunos da Funabem está nos apresentando, há
um que fala sobre o registro de nascimento. Pergunto a V. EX", Sr. Presidente, se está inserida
a gratuidade de registro de nascimento, emitido
pelos cartórios e nos hospitais?

criança à cidadania plena; instituir o princípio do
direito à cidadania plena a partir do seu nascimento. E o documento fundamental básico, informador da cidadania é o registro de nascimento.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A
Constituição não pode ser um Vade mecum; não
podemos escrever aqui uma Constituição elástica
a ponto de descermos nestas minudências. Nós
queremos garantir é o princípio do direito da

o SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) seu trabalho ficará assegurado?

E pelo

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sem
dúvida, porque o registro de nascimento é que
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dá o nome; o local, a data de nascimento. De
modo que, agradecemos ao nosso companheiro
Evanir, quem já conhecemos de longas datas,
já tivemos bons debates. Amanhã estaremos de
volta às 9 horas e 30 minutos para o encontro.
Se o Evanir quiser estar presente, teremos aqui
a presença do pessoal da Funabem.
Nada mais havendo a tratar está encerrada a
reunião.
(Levanta-se a reunião às 19 horas e 42
minutos.)
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- ed. 1987 - Textos integrais e comparação das Constituições de 21 países (Preço da coleção
Cz$ 300,(0)

A venda na Subsecretaria de Edições Técmcas - Senado Federal Anexo 1,22' andar - Praça dos Três Poderes CEP 70160 - Brasíha, DF - Telefone:
211-3578.
Pedidos acompanhados de cheque nommal à Subsecretana de Edições Técnicas do Senado Federal ou vale postal remendo à Agência ECT Senado Federal'
- COA 470775.
Atende-se, também, pelo SIstemade reembolso postal

REVISTA DE INFORrv1AçAO
LEGISLATIVA N9 92
(outubro a dezembro de 1986)
Está circulando o n° 92 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de pesqursa
jurfdica editado pela Subsecretana de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número, com 416 páginas, contém as seguintes maténas:
COLABORAÇÃO
- Liberdade, participação, comunidade - André Franco Montara
- O referendum e a representação democrática no
Brasil - Cármen Lúcia Antúnes Rocha
- Constituição: lição amencana Maciel
-

Adhemar Ferreira

A Constituição, a Federação e o planejamento nacional
Cotrim Neto

- EI Ombucisman en América Latiria Maiorano

Jorge Luiz

- O Ouvidor-Geral e o Ombudsrnan: duas msntuições
distintas - Carlos Alberto Provehciano Gallo

- Hesponsabthdad dei Estado por revocaoón unileteral
de sus actos y contratos - Rodolfo Carlos Barra - O habeas corpus e o interdicturn de horrune libero
exhibendo - Edson de Arruda Câmara

- A pratica' do processo legislativo -

Hosinethe

- A Assembléia Consntumte e o seu temáno Alfredo de Oliveira Baracho

José

Monteiro Soares

-Imunidades parlamentares dos Vereadores Veloso

Zeno

- Estabrlrdàde e Fundo de Garantia - análise constitucional da compatibilidade dos dois sistemas - Torquato
Jardim

-

Educação e Constituinte - PInto Ferreira

- A Constituinte de 1987 e as finanças públicas - Harry Conrado Schuler
- Tribunais de Contas e a Constrturçâo Anhaia Mello

José Luiz

- Trabalho do menor: realidade e ordem legal dido Alberto Gomes

Senado Federal, anexo I,

Praça dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasília, DF Telefone: 211-3578.

delito não tradicional recentemente crrmt-

nalizado na Grécia - Dionysio D. Spinellis
- Direito de voto nas sociedades anônimas Regina Farah

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas -

22° andar-

Cân-

- Cultura: Incentivos fiscais a aplicação no setor-Carlos Alberto Bittar
- Tortura -

- A liberdade de iniciativa econômica. Fundamento, natureza e garantia constitucronal - Francisco dos Santos
Amaral Neto

'

PREÇO DO

Fátima

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

EXEMPLAR:
Cz$ 40,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretarra 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.

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

EDIÇÃO DE HOJE: 200 PÁGINAS

l

PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cz$ 2,00

