
Comissão decide que estado^ 1 
de sítio l°c§m Co **' ^ " 

,^i ,A Comissão de Estudos 
^'Constitucionais, presidida 
'""'pçlo professor Afonso Ari-
** nos, aprovou ontem emen-
•; da do jurista Raul Macha

do Horta que determina a 
decretação de estado de 
sítio exclusivamente pelo 
Congresso Nacional, por 
iniciativa própria ou a pe
dido do Presidente da Re
pública. O estado de sítio 
não poderá durar mais de 
30 dias e durante sua vigên
cia será mantido o instituto 
do habeas corpus. Em ou
tra decisão, a comissão vol
tou atrás em relação à 
emenda do Consultor-Geral 
da República, José Saulo 
Ramos, que extinguia as 
P o l í c i a s M i l i t a r e s 
transformando-as apenas 
em "ramificação fardada 
da polícia civil". Foi apro
vada emenda de Joaquim 
Falcão que autoriza os Es
tados a terem PMs. 

-Sobre o estado de sítio, a 
emenda aprovada, Macha
do Horta, modificou a pro
posta original do relator 
Miguel Reale Júnior, pas
sando a prerrogativa de de
cretar esse estado de anor-
m a l i d a d e j u r í d i c o -
institucional exclusiva
mente ao Congresso Nacio
nal, e só "nos casos de 

guerra ou agressão estran
geira ou convulsão intesti
na grave ou de fatos que 
evidenciem estar a mesma 
a irromper, e ser ineficaz o 
estado de alarme". A ex
pressão "guerra externa", 
inicialmente proposta, aca
bou substituída por "guer
ra ou agressão estrangei
ra", sob a argumentação 
de muitos de que "guerra 
externa" pressupõe tam
bém o conceito de "guerra 
interna", ligado à ideologia 
da segurança nacional — 
por todos rejeitada — que 
prevaleceu durante o regi
me militar. 

Como o anteprojeto que 
está sendo elaborado pela 
Comissão é para o regime 
parlamentarista, o Con
gresso permanecerá em 
sessão permanente en
quanto durar o estado de 
sítio ou quaisquer medidas 
de emergência. Poderá ser 
nomeada também, pelo 
Congresso, uma comissão 
para fiscalizar os a tos do 
executor do estado de sítio. 
Durante o estado de sítio 
cabem as seguintes medi
das restritivas excepcio
nais: obrigação de perma
necer em local determina
do; restrições à inviolabili
dade da correspondência, 
ao sigilo das comunicações 
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e à divulgação de informa
ções pela imprensa e rádi-
difusão (censura a jornais, 
rádio e TV), suspensão da 
liberdade de reunião (in
clusive em associações), 
busca e apreensão em do
micílio e requisição de 
bens. 

Durante o estado de sítio, 
um parlamentar poderá 
ser cassado por dois terços 
de seus pares de Casa legis
lativa, em votação secreta, 
quando praticar atos, fora 
do recinto do Congresso, 
"contrários às medidas de 
exceção ou incompatíveis 
com a defesa da Nação ou 
com a segurança das insti
tuições. 

• Organização nacional já 
constituída também em 
São Paulo, Pará e Mara
nhão, a União Democrática 
Ruralista (UDR) só em Mi
nas já dispõe de 5 mil cabe
ças de gado avaliadas em 
Czf 15 milhões para leiloar 
e, assim, financiar a cam
panha de candidatos à 
Constituinte identificados 
com os interesses dos fa
zendeiros e que defendam o 
direito de propriedade. O 
Secretário estadual de 
Agricultura, Arnaldo Rosa 
Prata (PMDB), é nome 
certo para representá-la. 
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