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Jornal de Brasília 

Está pronta a proposta dos "Notáveis" 
Marcondes Sampaio 

A Comissão de Estudos Constitucionais, presidida 
pelo jurista Afonso Arinos de Melo Franco e composta 
de 49 nomes considerados «notáveis», concluirá até o 
início da próxima semana, a redação final dos seus 
«subsídios» para uma nova Constituição, que vinham 
sendo discutidos há um ano e cujo texto será apresen
tado ao presidente Sarney no início de setembro. A data 
em princípio acertada para a entrega é o dia 4, mas é 
possível que haja atraso na publicação do texto e que 
por isso o Presidente só venha a recebê-lo dentro de 20 
dias. 

O conjunto do trabalho inclui inovações e propostas 
polémicas, como a adoção de uma forma de governo que 
associa ao presidencialismo características essenciais 
do parlamentarismo; mandato presidencial de seis 
unos, com eleição em dois turnos e sistema misto de 
eleição parlamentar — metade distrital, metade propor
cional . A Comissão também propõe que seja instituída 
a jornada de trabalho de 40 horas; que seja excluída a 
«garantia da lei e da ordem» interna da competência das 
Forças Armadas; preconiza ampla autonomia do Dis
trito Federal, inclusive com a eleição direta do seu 
governador; aumenta a autonomia dos estados-
membros, ampliando a competência das Assembleias 
Legislativas para legislar em assuntos atualmente 
privativos da União. 

Entre outras propotas importantes, também consta 
um capítulo que revigora os direitos e garantias in
dividuais, estabelecendo que «a tortura, a qualquer 
titulo, constitui crime inafiançável e insusceptível de 
anistia e prescrição». Na parte tributária, a comissão 
propõe que seja atribuída competência à União para 
instituir impostos sobre «consumos especiais» e sobre 
a propriedade «de bens moveis de caráter suntuário, 
artístico ou religiosos, definido em lei complementar». 

Na ordem social, o esboço prevê o direito de greve, 
em caráter irrestrito, incluindo as atividades essenciais; 
u participação dos trabalhadores no lucro ou no fatu-
i amento das empresas; o restabelecimento da esta
bilidade, simultaneamente ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço; a aposentadoria das donas-de-casa; 
a proibição do trabalho para menores de 14 anos e a 
participação dos trabalhadores na direção das empresas. 

Quanto a ordem económica, a comissão propôs que a 
futura Constituição estabeleça que «o exercício da 
atividade económica, seja qual for, está subordinada ao 
interesse geral», e será realizada «pela iniciativa pri
vada, resguardada a ação supletiva e reguladora do Es
tado, bem como a função social da empresa». Os mo
nopólios estatais serão criados através de lei especial. A 
lei também «regulará os meios e formas de nacionali
zação de empresas de capital estrangeiro, nos casos 
previstos nos planos de desenvolvimento aprovados 
pelo Congresso».. 

Ainda nesse capítulo, a Comissão faz várias propos
tas condicionando a vigência dos empréstimos con
traídos no exterior à aprovação pelo Legislativo; 
prevendo a regulamentação dos investimentos estran
geiros e dispondo que «a dívida externa, assumida ou 
garantida por pessoa jurídica de direito público, será 
submetida ao foro do Distrito Federal». 

O esboço preconiza a criação de um Superior Tri
bunal de Justiça, que seria incumbido de julgar con
flitos existentes no âmbito do próprio Judiciário. Em 
relação ao meio ambiente, estabelece que a ampliação 
ou instalação das usinas nucleares, hidrelétricas e in
dustrias poluentes, depende de prévia autorização do 
Congresso; veda a prática de «atos que afetem a vida e 
as condições ecológicas de sobrevivência de espécies 
ameaçadas de extinção, como a baleia, e define a 
Amazónia como «património nacional». 

A Comissão também estabeleceu a exigência de con
curso na admissão ao serviço público, «sob qualquer 
regime», e definiu fórmula capaz de evitar os elevados 
salários percebidos por certos marajás do funciona
lismo. O limite máximo de remuneração, seeundo a 
proposta, deve ser estabelecido em lei complementar 
cujos efeitos se estenderiam a todos os níveis — mu
nicipal, estadual e federal. 

Novo parlamentarismo 
O parlamentarismo — ou o "dualismo de comple-

mentariedade" — seria introduzido através da carac
terização do ministério como Conselho de Estado, 
regulado em vários dispositivos dos capítulos referentes 
ao Executivo e ao Legislativo. Eis alguns deles: 

— O Presidente do Conselho (primeiro-ministro), 
será indicado pelo Presidente da República à Câmara 
dos Deputados, após consultas às correntes politico-
partidárias que compõem a maioria do Congresso 
Nacional!...). O Presidente da República pode exonerar 
o Presidente do Conselho, devendo, em 10 dias, indicar-
lhe substituto à Câmara dos Deputados. 

O presidente do Conselho também poderá ser 
exonerado se aprovada, por maioria absoluta da Câ
mara dos Deputados, moção de censura, em virtude de 
proposta subscrita pelo menos por um terço dos de
putados, e se rejeitada, igualmente por maioria da 
Câmara, voto de confiança por ele solicitado. 

— O Presidente da República poderá dissolver a 
Câmara, ouvido o Conselho de Estado, se, dentro do 
prazo de 10 dias, a contar do recebimento do pedido, for 
recusado, por maioria absoluta dos seus membros, voto 
de confiança solicitado pelo presidente do Conselho!...) 
A dissolução não poderá ocorrer no primeiro e no ultimo 
semestre de cada legislatura, na vigência do estado de 
alarme e do estado de sítio(...) 

— Dissolvida a Câmara, o TSE tomará as medidas 
necessárias para realizar nova eleição.no prazo de 90 
dias. 

Ao primeiro ministro 
competirá: 

ou Presidente do Conselho 

— Exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a 
direção superior da administração federal; elaborar 
planos e programas nacionais e regionais de desenvol
vimento, para serem submetidos ao Congresso Na
cional, pelo Presidente da República; submeter à 
apreciação do Presidente da República, para serem 
nomeados ou exonerados por decreto, os nomes dos 
Ministros de Estado, ou solicitar sua exoneração; 
nomear e exonerar secretáros e subsecretários de Es
tado; expedir decretos e regulamentos para a fiel 
execução das leis; enviar, com aprovação do Presidente 
da República, proposta do orçamento ao Congresso 
Nacional; prestar anualmente ao Congresso Nacional 
as contas relativas ao exercício anterior dentro de ses
senta dias após a abertura da sessão legislativa; acom
panhar os projetos de lei em tramitação no Congresso 
Nacional, com a colaboração dos Ministros de Estado, a 
cujas pastas se relacionar a matéria; convocar e presidir 
ao Conselho de Ministros; prover e extinguir os cargos 
públicos federais, na forma da lei; comparecer a qual
quer das Casas do Congresso Nacional ou a suas Co
missões quando convocado nos termos da Constituição, 
ou requerer dia para seu comparecimento; acumular 
temporariamente qualquer ministério. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A GERÊNCIA DE HABITAÇÃO E HIPOTECA da 
CEF - Brasília, convoca ot pretendentes à aquisição de 
imóveis pelo SFH, através de sub-rogaçSo de dívida, com 
pedidos efetivados até 30.06.86. 

Os interessados deverSo apresentar nas agências da 
CEF toda a documentação exigida. Impreterivelmente 
até 29.09.86, de forma a possibilitar a assinatura dos 
contratos até 30.12.86, conforme resolução do BNH/GP 
091/86. 

Brasília DF., 18 de agosto de 1986 ^ 

O FORTE DA CAIXA E VOCÊ 

A rquivo 

Oprofessor Afonso Arinos 
(foto) pretendia que as 
conclusões da Comissão 

fossem transformadas num 
anteprojeto de Constituição e, 
com esse caráter, encami
nhadas à Constituinte pelo 
Executivo. O propósito do 
jurista, contudo, caiu por terra 
diante da reaçáo de vários 
setores que viram na ideia 
uma tentativa do Palácio do 
Planalto de interferir na com
petência da Constituinte. 

No dia 4 de setembro do 
ano passado, o porta-voz da 
presidência da República, Fer
nando César Mesquita, ex
plicou que a Comissão foi 
constituída pelo presidente 
Sarney "para estudos, pes
quisas e subsídios" com vistas 
á nova Constituição. Antes, o 
entáo ministro da Justiça, 
Fernando Lyra, afirmava que 
"o Governo náo tem intenção 
de encaminhar formalmente â 
Constituinte" as conclusões 
da Comissão. 

Essas explicações foram 
dadas diante da insistência do 
presidente da OAB, Herman 
Assis Baeta, em obter do 
presidente da República es
clarecimentos sobre "o real 
papel" do grupo por ele desig
nado para realizar estudos 
sobre a nova Constituição. Na 
realidade, Sarney apenas pôs 
em prática uma ideia que 
havia sido concebida quando 
Tancredo Neves ainda era 
candidato à Presidência. 

Para a segurança, 
"Estado de Alarme" 

No campo da segurança pú
blica, uma das inovações sugeridas 
é a criação do "estado de alarme", 
aplicável nos casos de "graves 
perturbações que dispensem a 
decretação do Estado de Sítio". O 
secretário de Segurança Pública de 
São Paulo, Eduardo Muylaert, 
não gostou da ideia. Ele acha que o 
"estado de» alarme" resultaria 
numa quebra do princípio fede
rativo, porque nessa situação o 
comando das polícias militares 
passaria à competência federal. 

Pela proposta, o estado de alar
me não deverá ser superior a 30 
dias, prorrogável uma vez por igual 
período "se persistirem as razões 
que lhe justificarem a decretação". 

O decreto presidencial deve ser 
submetido ao Congresso. Se re
jeitado, cessa o alarme, sem 
prejuízo dos atos praticados na sua 
vigência. O direito de reunião e as
sociação sofre restrição, bem como 
as correspondências, comunicações 
telegráficas e telefónicas. Na hi
pótese de calamidade pública, pode 
ocorrer a ocupação e uso tempo
rários de bens e serviços públicos e 
privados, respondendo a União 
pelos danos e custos decorrentes. 

Outro dispositivo em matéria de 
segurança desagradou às polícias 
militares, que perderiam a ex
clusividade do policiamento osten
sivo, que passaria a ser exercido 
preferencialmente pela polícia civil. 
As PMs teriam a função de tropa 
de choque e bombeiros e só 
atuariam no policiamento osten
sivo "quando insuficientes os 
agentes uniformizados da policia 
civil". 

Miguel Reale Júnior, ex-
secretario de Segurança de São 
Paulo, qualificou a proposta da 
comissão de "monstrengo". Ele 
acha que não faz sentido manter 
aquartelados — só em São Paulo 
— 60 mil PMs e prevê uma "grave 
crise de segurança" se o poli
ciamento ostensivo realmente for 
transferido para a polícia civil. 

Monopólio será redefinido 
Na ordem económica, a Comis

são sugere, entre outros, os seguin
tes dispositivos: 

— A intervenção do Estado no 
domínio económico poderá ser 
mediata ou imediata, revestindo a 
forma do controle, do estímulo, da 
gestão direta, da açào supletiva e 
da participação no capital das em
presas... O Estado intervirá sob a 
forma regulamentar, no controle e 
fiscalização da atividade privada, 
dentro da competência prevista 
nesta Constituição... A atividade 
do estímulo destinar-se-á a incen
tivar e prorjiover aquelas ativi
dades- que Q Estado pretende ver 
desenvolvidas./ 

— A ação supletiva do Estado 
será restrita, ^correndo somente 
quando comprovadamente neces
sária e conforme diretrizes do 
planejamento económico. O mo
nopólio será criado em lei especial. 
O cooperativismo e o associativis
mo, para o seu desenvolvimento, 
serão estimulados e incentivados 
pelo Estado. 

— A lei reguladora dos inves
timentos de capital estrangeiro 
obedecerá, entre outros, aos se
guintes princípios: 

I — função supletiva do capital 
estrangeiro; 

II — regime estrangeiro es
pecial, com limites máximos de 
remessa de juros, dividendos, 
royalties, pagamentos de assistên
cia técnica e bonificações e pu
blicidade obrigatória para es
clarecimento da opinião pública. 

III — as terras onde existirem 
jazidas, minas e outros recursos 
minerais e os potenciais de energia 
elétrica não podem ser transfe
ridos a estrangeiro. 

— O Estado deverá, mediante 
lei especial, estabelecer normas 
para o planejamento da atividade 
económica do país, com o pla
nejamento imperativo para o setor 
público, e o planejamento indi
cativo para o setor privado, de for
ma a atender às necessidades 
coletivas, equilibrar as diferenças 
regionais e setoriais, estimular o 
crescimento da riqueza e da renda e 

sua mais justa distribuição. 
— O planejamento económico 

compatibilizará o desenvolvimento 
com a preservação do equilíbrio 
ecológico e da qualidade do meio 
ambiente. 

— A formulação dos planos 
nacionais e regionais de desenvol
vimento contará com a partici
pação, na forma da lei, de pessoas 
jurídicas de direito público, comis
sões especiais, organizações profis
sionais e entidades de classe. 

— A lei reprimirá toda e qual
quer forma de abuso do poder 
económico, que tenha por fim 
dominar os mercados nacionais, 
eliminar a concorrência e aumentar 
arbitrariamente os lucros. 

— As jazidas, minas e demais 
recursos minerais e os potenciais 
de energia hidráulica constituem 
propriedade distinta da pro
priedade do solo, sendo o subsolo 
propriedade da União... A ex
ploração depende de autorização ou 
concessão federal que só poderá 
ser concedida a brasilieiros e a 
sociedades cujo controle de capital 
social pertença a brasilieiros e que, 
registradas e com sede no Brasil, 
aqui tenham o centro de suas 
decisões. 

— É assegurado a todos o 
direito à propriedade territorial 
rural, condicionada pela sua função 
social. 

i 

— Para garantir a integral fun
ção da propriedade, seu uso será 
orientado no sentido de, simul
taneamente: 

a) assegurar nível adequado de 
vida àqueles que nela trabalham, 
bem como às suas famílias: 

b) realizar a exploração racional 
da terra; 

c) assegurar a conservação dos 
recursos naturais e a manutenção 
adequada dos equipamentos co
munitários; 

d) observar as disposições 
legais que regulam as relações de 
trabalho. 

Bancada da Câmara 
vai sofrer redução 

Em relação ao Legislativo, a Comissão 
contrariou a maioria dos deputados, ao 
propor a redução da composição da Câmara 
Federal de 487 (número dos que serão eleitos 
em novembro) para 420 integrantes. O 
número mínimo de representantes por Es
tado e pelo Distrito Federal cairia de oito 
para seis e o máximo (no caso. São Paulo), 
cresceria de 60 para 70. Deputados e sena
dores não mais fariam jús ao "jeton". Per
ceberiam, mensalmente, "subsídio e re
presentação iguais, e ajuda de custo anual, 
estabelecidos no fim década legislatura,para 
a subsequente". As atividades do Congresso 
teriam um acréscimo de 15 dias, no segundo 
semestre, encerrando-se no dia 20 de dezem
bro (e não 5 de dezembro, como agora). 

Algumas prerrogativas do Parlamento 
seriam restabelecidas, nos termos propos
tos pela Comissão. A Câmara e o Senado 
poderiam ter a iniciativa de propostas sobre 
matéria financeira e emendar projetos do 
executivo, de modo a aumentar despesas e o 
número de cargos públicos ou afetar a re
ceita, desde que as respectivas emendas fos
sem subscritas por um quarto, no mínimo, 
dos membros das respectivas Casas e 
aprovadas por maioria absoluta. 

Comissão 

A anistia passaria a ser da competência 
exclusiva do Congresso. Nos períodos de 
recesso funcionaria uma "Comissão Per
manente do Congresso Nacional, constituída 
na forma que dispuser o regimento comum, 
cabendo-lhe: I — velar pelo respeito -às 
prerrogativas do Poder Legislativo; I I — 
receber a comunicação de veto; III — Au
torizar o Presidente da República, o vice-
presidente. o presidente do Conselho a se 
ausentarem do País" . 

Defesa para o povo 
No capitulo dos Direitos Fundamentais e 

Garantias Individuais, procura-se resguardar a 
privacidade do cidadão da ação dos órgãos de in
formação, propondo à Constituinte os seguintes 
dispositivos: 

— Todos têm direito de acesso às referências e 
informações a seu respeito, registradas por en; 
tidades públicas ou particulares, podendo exigir a 
retificacuo de tais dados, suu atuali/.uçán e a 
supressão dos incorretos, em processo judicial 
secreto... Ê vedado o registro informático sobre 
convicções pessoais, atividades politicas ou vida 
privada. A lesão decorrente do lançamento "£.- J« 
utilização de registros falsos gera a responsa
bilidade civil,penal e administrativa. 

A Comissão propõe ainda que "todos têm 
direito de alegar o imperativo de consciência para 
eximir-se da obrigação do serviço militar, salvo 
em tempo de guerra"; que a lei tributária "terá 
sempre em conta a capacidade contributiva do 
cidadão; que sejam passíveis de ação popular as 

' empresas privadas que executem serviços pú
blicos"; que "a prisão e o local em que se encontre 
o preso sejam logo comunicados a familiar ou pes
soa por ele indicada". 

O "defensor do povo" é outra proposta da 
comissão. Ele seria incumbido de "zelar pelo 
efetivo respeito dos poderes do Estado aos di
reitos assegurados na Constituição, apurando 
abusos e omissões de qualquer autoridade e in
dicando aos órgãos competentes as medidas 
necessárias à sua correção ou punição". 

Se adotada a proposta, "o defensor do povo 
poderá promover a responsabilidade da autori
dade requisitada, no caso de omissão abusiva na 
adoção das providências requeridas. Lei C'-.7i-
plementar disporá sobre a competência, a or
ganização e o funcionamento da defensoria do 
povo, observados os seguintes princípios: o 
defensor do povo é escolhido em eleição secreta;, 
pela maioria absoluta dos membros da Câmara 
Federal, entre candidatos indicados pela socie
dade civil e de notório respeito público e repu
tação ilibada, com mandato não renovável de cin
co anos". São atribuídos ao defensor do povo a 
inviolabilidade, os impedimentos, as prerroga
tivas processuais dos membros do Congresso e os 
vencimentos dos ministros do STF. As consti
tuições estaduais poderão instituir a defensoria d<> 
povo de conformidade com os princípios atri
buídos à Defensoria de nível federal. 

Sugestões surpreendem céticos 
O trabalho da Comissão Afonso 

Arinos contrariou a expectativa de 
muitos parlamentares oposicionistas, 
juristas e mesmo representantes do 
clero que até recentemente denun
ciavam o caráter elitista da comissão e 
colocavam sob suspeita suas finali
dades. Várias propostas incorporadas 
ao texto final chegaram a surpreender 
os céticos e a agradar correntes de es
querda que antes apostavam no sur
gimento de propostas marcadamente 
conservadoras. 

Um dos poucos representantes dos 
trabalhadores na Comissão, o econo
mista Walter Barelli, do Dieese, con
fessou, há poucos dias, sua satisfação 
diante das inovações preconizadas para 
a ordem social e no capítulo das garan
tias individuais. O Reitor da Univer
sidade de Brasília, Cristovan Buarque, 
outro membro da comissão, entende 
que, no geral. "ela produziu um tra
balho progressista". O Reitor faz parte 
de um grupo de notáveis que vem sus
tentando a ideia de que, além do texto 
organizado em capitulna, u nor enca
minhado ao presidente Sarney, a co
missão também deve entregar ao chefe 
do governo as propostas rejeitadas, 
para que as posições divergentes sejam 
igualmente conhecidas. 

Entre os contestadores do trabalho, 
nas suas linhas gerais, se inclui o 
próprio Secretário-Geral da Comissão, 
Professor Ney Prado, da Fundação 
Getúlio Vargas. Ele acha que algumas 
propostas estão marcadas "por muito 
ressentimento em relação aos últimos 
20 anos; muito iluminismo, muita 
generosidade em relação ao património 
alheio" e pelo intervencionismo no 
campo económico. 
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Barelli ficou surpreso, Reale foi criticado pelo filho, e Cristovam 

Para o professor Ney Prado, o res
sentimento está caracterizado nas 
propostas dos membros da comissão 
que "demonstram um estado emocional 
contra tudo o que se passou nesses 
anos". A "generosidade com o pa
trimónio alheio" é explicada pela am
pliação do direito de greve. No campo 
económico, ele vê o predomínio de uma 
tendência socialista, estatizante e 
nacionalista. 

Algumas das propostas aprovadas 

na comissão passaram por intensos 
debates, com divergências até entre pai 
e filho. Ao reagir à proposta do sistema' 
misto de governo, denominado pelo seu 
relator, Miguel Reale, de "Dualismo de 
Complementariedade", o filho desse 
jurista, Miguel Reale Júnior, sustentou 
que na prática o sistema provocará não 
uma integração, como teoriza o pai, 
mas um "dualismo de poder". 

Para o jurista pernambucano Pinto 
Ferreira, o dualismo proposto é ins-

considerou "progressista" 
pirado na Constituição francesa de 1958 
"e por isso estará sujeito às mesmas 
crises que ultimamente têm ocorrido 
entre o presidente François Miterrand e 
o seu Parlamento". Também cético 
quanto à viabilidade do sistema no 
Brasil, o Jurista José Afonso da Silva 
observou que as crises institucionais 
que no presidencialismo se dividem en
tre o Executivo e o Legislativo tendem, 
com o dualismo, a se concentrar no 
Executivo, polarizadas nas figuras do 
Presidente e do primeiro-ministro. 


