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Estrangeiros residentes também 
poderão propor ações populares 

ARTIGO 6° 

BRASÍLIA — A Comissão de Sis-
tematização aprovou ontem emen
da do Líder do PTB, Deputado Gas-
tone Righi (SP), que estende aos 
estrangeiros residentes no País o di
reito de propor ação popular contra 
ato ilegal, direito ate hoje restrito 
aos brasileiros. Pela emenda, qual
quer pessoa física ou jurídica domi
ciliada no Brasil é considerada par
te legitima para propor ação 
popular. 

Ao ocupar a tribuna para defen
der a proposta, Righi argumentou 
com a necessidade de simplificar o 
texto do Relator Bernardo Cabral, 
que enumerava entidades que pode
riam propor ação popular. Cabral 
acolheu a proposição, mas só depois 
de votada e aprovada é que o Sena
dor Nelson Carneiro (PMDB-RJ) ad
vertiu que a redação que acabara de 
ser aprovada permitia ao estrangei
ro propor ação popular. Por causa 
disso, pediu que a Mesa adotasse co
mo regra a leitura dos textos antes 
de eles serem votados, a fim de 
evitar que esse tipo de descuido 
ocorresse de novo. 

Outra alteração aprovada foi a de 
que os cidadãos reconhecidamente 
pobres não precisarão mais pagar 
para obter certidões, como, por 
exemplo, de nascimento e de óbito. 
Aprovada por 75 votos contra sete, a 
emenda, proposta pelo Deputado 
Nyder Barbosa (PMDB-ES), deter
mina que "serão gratuitos todos os 
atos necessários ao exercício da ci
dadania para as pessoas reconheci
damente pobres, na forma da lei". 

Um destaque do Senador Maurí
cio Corrêa (PDT-DF) propunha, de 
forma ampla, a gratuidade de todos 
os atos necessários ao exercício da 
cidadania, na forma da lei. O Líder 

Gastone Righi, autor da emenda 

do PSB, Senador Jamil Haddad 
(RJ), chegou a retirar seu destaque 
em favor da proposta de Corrêa. 
Mas o Senador pedetista — que não 
integra a Comissão — não estava no 
plenário. Como não encaminhou à 
Mesa autorização por escrito para 
que o Deputado Bocayuva Cunha 
(PDT-RJ) defendesse o destaque, ele 
ficou prejudicado. 

O Deputado Aluízio Campos 
(PMDB-PB) conseguiu ver aprovado 
por unanimidade seu destaque que 
assegura a concessão gratuita do 
habeas corpus e do habeas data. O 
texto original previa também a gra
tuidade para o mandado de segu
rança e o mandado de injunção 
quando o autor fosse entidade bene
ficente, associação de caráter comu
nitário ou pessoa física com insufi
ciência de recursos comprovada, 
respondendo o Estado pelos honorá-

Campos: habeas corpus gratuito 

rios advocatícios. O destaque de 
Aluízio Campos sintetizou o texto. 

A Comissão aprovou mais sete pa
rágrafos do substitutivo (do 49 ao 55 
do artigo 6o). Apenas o parágrafo 50 
não foi modificado. Foram aprova
dos seis destaques nas três primei
ras horas de votação e examinados 
mais de 30. A votação foi tranqüi
la. 

Uma alteração destacada pelo Lí
der do PT, Luís Inácio Lula da Sil
va (SP), defendida pelo Deputado 
Plínio de Arruda Sampaio (PT-SP), 
determina que o Estado prestará 
assistência jurídica "integral e gra-
tutita" àqueles que comprovarem 
insuficiência de recursos. No últi
mo parágrafo do capítulo, foi in
cluída emenda defendida por Gasto
ne Righi que assegura a aplicação 
imediata das normas definidoras 
dos direitos e garantias fundamen
tais. 

Aprovados os sete 
últimos parágrafos 
BRASÍLIA — São os seguintes os 

dispositivos aprovados ontem, até as 
17h, pela Comissão de Sistematização: 

S 49 — Qualquer pessoa física ou ju
rídica domiciliada no Brasil é parte le
gitima para propor ação popular que vise 
a anular ato ilegal ou lesivo ao patrimô
nio público, à moralidade administrativa, 
à comunidade, à sociedade em geral, ao 
meio ambiente, ao patrimônio histórico e 
cultural e ao consumidor. Os autores da 
ação prevista neste parágrafo estão isen
tos das custas judiciais e do ônus da su-
cumbência, exceção feita a litigantes de 
má fé. 

§ 50 — É reconhecida a instituição do 
júri com a organização que lhe der a 
lei, assegurados o sigilo das votações, 
a plenitude de defesa, a soberania dos 
vereditos e a competência para o julga
mento dos crimes dolosos contra a vi
da. 

§ 51 — Cabe ação de inconstituciona-
lidade nos casos de ação ou omissão, 
de ato que fira as disposições desta 
Constituição. 

§ 52 — As ações previstas nos pará
grafos 44 e 48 serão gratuitas. 

§ 53 — Serão gratuitos todos os atos 
necessários ao exercício da cidadania 
para as pessoas reconhecidamente po
bres, na forma da lei. 

§ 54 — O Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que com
provarem insuficiência de recursos. 

\ 55 — Os direitos e as garantias 
expressos nesta Constituição não ex
cluem outros decorrentes do regime e 
dos princípios que ela adota, ou das 
convenções e atos internacionais de que 
p País seja signatário e tenham sido rati
ficados. As normas definidoras dos direi
tos e garantias fundamentais têm aplica
ção imediata. 

Emenda impede a 
penhora de área de 
pequeno lavrador 
BRASÍLIA — A Comissão de 

Sistematização aprovou ontem, 
por 50 votos a 39, emenda deter
minando que a propriedade ru
ral de até 25 hectares, desde que 
trabalhada por uma família, não 
pode ser objeto de penhora para 
pagamento de qualquer débito. 
O destaque foi apresentado pelo 
Senador Nelson Carneiro 
(PMDB-RJ) e pegou despreveni-
dos setores "moderados" da Co
missão, que eram contra sua 
aprovação mas não se articula
ram como grupo para a vota
ção. 

Vários integrantes do PFL — 
como a Deputada Sandra Caval
canti, por exemplo — votaram a 
favor, apesar do veemente enca
minhamento contrário feito da 
tribuna por seu Líder, José Lou-
renço. Os partidos de esquerda 
votaram em peso a favor do des
taque e até festejaram, aplau
dindo, quando o Deputado Antô-
n i o M a r i z ( P M D B - P B ) 
pronunciou o quadragésimo-sé-
timo voto favorável. O PMDB e 
o PDS também se dividiram. 

Segundo Nelson Carneiro, o 
objetivo do destaque — que não 
emenda nenhum parágrafo do 
Titulo I e será incluído onde 
couber neste título — é impedir 
que os pequenos trabalhadores 
rurais abandonem o campo, por 
serem obrigados a saldar suas 

dívidas com a terra que pos
suem. 

— Queremos assegurar a ter
ra a quem ali nasceu e ali vive 
— disse o Senador, explicando 
que há 40 anos defende esta pro
posta, por ele apresentada como 
projeto-de-lei em 1947. Os consti
tuintes contrários à sua aprova
ção, como José Lourenço e o Se-
putado Ricardo Fiúza (PFL-PE), 
argumentaram que, ao tirar do 
pequeno agricultor a possibili
dade de dar sua terra como ga
rantia ao tomar um empréstimo, 
a constituição estará tirando de
le as possibilidades de crédito e 
financiamentos. Segundo José 
Lourenço, a medida irá "desor
ganizar o sistema produtivo do 
País". 

— Tirando-lhes o crédito, va
mos aumentar a miséria no 
campo — disse o Líder do PFL, 
acrescentando que o pequeno 
produtor "tem que continuar in
tegrado ao sistema produtivo". 

Também o Relator da Comis
são de Sistematização, Bernardo 
Cabral, foi contra o destaque de 
Nelson Carneiro, afirmando que 
cria limitações ao crédito rural. 
Lembrou que, juridicamente, as 
propriedades rurais não podem 
ser consideradas bens de famí
lia, caso em que não é permitida 
a penhora. 

Identificação criminal só 
após condenação definitiva 

BRASÍLIA — Ninguém será 
identificado criminalmente an
tes da condenação definitiva. Es
te direito individual foi garanti
do ontem na Comissão de 
Sistematização, por 47 votos a 
42, a partir da aprovação de 
uma emenda apresentada pelo 
Deputado Vilson Souza (PMDB-
SC) que, segundo o Relator Ber
nardo Cabral, favorece os trafi
cantes de drogas. Na mesma ses
são, a Comissão rejeitou a 
emenda que pretendia a libera
ção de documentos sigilosos 20 
anos após sua produção e outra, 
que fixava em 16 anos a idade 
mínima para um cidadão assu
mir responsabilidade penal. 

Ao defender sua emenda, afi
nal aprovada, o Deputado Vilson 
de Souza argumentou que a 
identificação é "um constrangi
mento indevido da pessoa indi
ciada no procedimento do inqué
rito policial". O Deputado 
Jutahy Júnior (PMDB-BA) de
fendeu a emenda, que restabele
ce o parágrafo 13° do artigo 6o do 
primeiro substitutivo, lembran
do que a Constituinte "tem se 
caracterizado pela defesa dos di
reitos do indivíduo contra os 
abusos do Estado". 

Voto contra, José Thomaz No
no (PFL-AL) afirmou que há ca-

! sos em que é necessária a iden
tificação, como na pluralidade 
de inquéritos contra uma mes
ma pessoa. Pediu sua rejeição e 

! a aprovação de outra emenda, 
I de sua autoria, que proíbe os ex-
I cessos, mas ressalva justamente 
a pluralidade. 

O Deputado Egídio Ferreira 
Lima (PMDB-PE) chegou a de
clarar que a emenda contem 
uma impropriedade, uma vez 
que não há identificação crimi
nal antes da condenação. "O que 

há — explicou — é identificação 
para fins de procedimento de in
quérito policial". Já o Relator 
Bernardo Cabral explicou que 
excluiu esta parte de seu primei' 
ro substitutivo "para não prote
ger os traficantes de drogas". A 
emenda foi aprovada pelo quo
rum mínimo de 47 votos. 

Outro resultado apertado 
ocorreu na votação da emenda 
que previa a liberação de docu
mentos sigilosos a respeito de 
fatos econômicos, políticos, so
ciais, históricos e científicos, 
passados 20 anos de sua produ
ção. De autoria do Líder do 
PMDB na Constituinte, Euclides 
Scalco (PR), a emenda foi defen
dida pelo Deputado Pimenta da 
Veiga (PMDB-MG), que lem
brou: "Até hoje são sigilosos os 
fatos da Guerra do Paraguai ou 
mesmo do Movimento de 64". 

Em seguida, argumentou que 
a aprovação da emenda era ne
cessária para que o Brasil "não 
continue sonegando informações 
aos nossos historiadores e, por
tanto, ao próprio povo". Tam
bém alegou que a divulgação 
destes fatos resulta numa maior 
probidade administrativa, por
que as autoridades são cobradas 
pela opinião pública. Cristina 
Tavares (PMDB-PE) reforçou a 
idéia, afirmando que para se es
tudar História do Brasil hoje é 
preciso "fazer uma viagem aos 
Estados Unidos". 

O Relator Bernardo Cabral in
formou que não acatou a suges
tão porque tratou melhor da 
questão no artigo 55, sobre as 
atribuições do Congresso. Uma 
delas é estabelecer critérios pa
ra a classificação de documentos 
sigilosos e prazos para sua des
classificação. 
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