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Comissão amplia benefícios da anistia 
BRASÍLIA 
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Emenda do deputado José Costa 
(PMDB-AL), aprovada ontem à tarde 
péla Comissão de Sistematização, 
vai garantir que todos os cidadãos 
tirão direito de recorrer ao Poder Ju-
diciário sobre todos os atos que se 
totnaram insuscetíveis de aprecia
ção por este poder, a partir de Io de 
abril de 1964. A emenda foi aprovada 
por 61 votos contra 27, registrando-se 
caco abstenções. 
£L Segundo defesa do próprio depu

tado José Costa, a emenda vai permi
tir que todos os cidadãos atingidos 
por atos institucionais, cassações e 
até mesmo aqueles (como cabos e 
marinheiros) que não foram anistia-

§, poderão recorrer às várias ins-
cias do Poder Judiciário e reivin-
ir os ressarcimentos a que fazem 

A proposta do deputado comple
menta dispositivo já aprovado pela 
Comissão de Sistematização no arti
go 6° parágrafo 3°, que prevê que "a 
lei não excluirá da apreciação do Ju
diciário qualquer lesão ou ameaça a 
direitos", podendo-se, com isso, res
sarcir todos aqueles que não foram 
anistiados, garantindo que eles po
dem recorrer à Justiça. 

A comissão de Sistematização 
aprovou mais dois dispositivos: um, 
do deputado João Paulo Vasconce
los (PT-MG), garantindo que ficam 
igualmente assegurados "os benefí
cios estabelecidos neste artigo aos 
trabalhadores do setor privado, diri
gentes e representantes sindicais 
' ndo, por motivos exclusivamente 

ticos, tenham sido punidos, de-
idos ou compelidos ao afasta-
íto das atividades remuneradas 
exerciam, bem como aos que fo-

i impedidos de exercer atividades 
fissionais em virtude de pressões 
nsivas ou expedientes oficiais si-

Fiuza adverte que aprovação da anistia seria um risco para a hierarquia militar 

wÀ terceira emenda foi do deputa
da José Maria Eymael (PDC-SP), 
aprovada por 55 votos contra 28, re

gistrando-se cinco abstenções: a 
emenda pretende reparação de natu
reza económica, na forma que deter
minar a lei ordinária do Congresso 
Nacional, para vigorar 12 meses após 
a promulgação da Constituição, para 
os aviadores que foram impedidos de 
exercer atividade civil após sua cas
sação através de portarias reserva
das do Ministério da Aeronáutica. 

VAIAS 
Até o começo da tarde, no encer

ramento da sessão matutina, as vo
tações das emendas sobre a anistia, 
todas rejeitadas, deram o tom do 
desfecho do assunto: a manutenção 
do texto substitutivo do relator Ber
nardo Cabral, o que foi recebido pe

las galerias com manifestações e 
vaias de descontentamento. Entre 
outros gritos de protesto, os manifes
tantes, todos ex-marinheiros, cha
maram o líder Mário Covas de trai
dor. O senador paulita foi um dos 
que votaram contra. 

Quando o plenário iniciou o exa
me da primeira emenda, de iniciativa 
do deputado Vilson de Souza 
(PMDB-SC), supunham os que esta
vam na galeria que ela seria acolhi
da. Como Souza declarou, tratava-se 
de uma emenda coletiva, resultado 
de negociações com outros parla
mentares também autores de inicia
tivas semelhantes. 

O primeiro a falar foi o deputado 

Ricardo Fiúza, para quem a aprova
ção da emenda significaria um risco 
para os princípios básicos da hierar
quia militar. A favor, maniíestou-se o 
deputado Roberto Freire (PCB-PE), 
que defendeu a emenda alegando 
que as punições tiveram motivo polí
tico, reconhecido sistematicamente 
pelo Judiciário, sempre que um dos 
prejudicados recorre à Justiça. 

Também contrariamente falou o 
deputado Egydio Ferreira Lima, as
sinalando que votar uma anistia 
completa neste momento é irrealis
mo, "uma não percepção da atual 
fase". Para ele, "temos que pagar o 
õnus de uma anistia por etapas". 

A relatoria, pela voz do deputado 

Bernardo Cabral, maniíestou-se pela 
manutenção do texto. A emenda foi 
rejeitada por 59 votos contra 32 e 
uma abstenção. 

A EMENDA 
A emenda Vilson de Souza con

cedia anistia aos atingidos por moti
vação política de 2 de setembro de 
1961 a Io de fevereiro deste ano, asse-
gurando-lhes: D- Promoções, como 
se estivessem em atividade; 2)- Rece
bimento de atrasados relativos a sa
lários, vencimentos, vantagens, gra
tificações, pensões; diferenças corri
gidas desde a data da punição, ca
bendo à União estabelecer um crono
grama de pagamento; 3)- Contagem 
do período de afastamento como 
tempo de serviço efetivo, para todos 
os efeitos legais. Os dependentes dos 
servidores civis e militares já faleci
dos farão jus às vantagens pecuniá
rias da pensão especial correspon
dente ao cargo. 

Os manifestantes que estavam 
nas galerias assistiram em silêncio à 
votação da emenda Vilson de Souza 
e também & do senador Jamil Had-
dad e a do deputado Brandão Mon
teiro, ambas rejeitadas. Só no final, 
quando foi anunciado o resultado da 
votação da emenda Brandão Montei
ro, por 49 votos contrários e 42-favo
ráveis, começaram os gritos e vaias. 
Também no plenário, entre os consti
tuintes, houve algumas trocas de pa
lavras duras, principalmente entre o 
líder Fernando Henrique Cardoso e o 
deputado Lyzâneas Maciel. 

Cardoso e Mário Covas votaram 
contra as emendas, o que fez com 
que quando todos já se retiravam do 
plenário uma mulher desconhecida 
jogasse papéis sobre Covas, chaman-
do-o de traidor. 

A emenda do senador Jamil Had-
dad também foi rejeitada por uma 
margem ainda maior de votos: 55 
contra 33. 

Os militares cassados tentaram 
até agredir o líder do PMDB na Cons
tituinte, senador Mário Covas. Com 
os gritos das galerias de "PMDB 
traidor". 
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Um total de 1.095 militares puni
dos por atos institucionais depoijtíie; 
1964 e já beneficiados com a lei de 
anistia de 1979 e pela emenda con^ít:.; 
tucional 26/85, além de outros sete 
ex-militares remanescentes á&Áj.-^ 
tentona Comunista de 1935, consti-
tuem-se, até agora, nos únicos bane? 
ficiários da anistia prevista no texto 
de Bernardo Cabral ontem aprovada 
pela Comissão de Sistematização.: 
Não haverá reintegração e ela só tíf£:: 
vê promoção e proventos reajusta^ 
dos a partir da promulgação'dá 
Constituição. daêh 

Assim figuram definitivamente 
fora da anistia os 1.080 marinheiros 
punidos por atos administrativos em 
1964, assim como um número peque-» 
no de cabos da Aeronáutica, sargen
tos do Exército e alguns poucos inca
pacitados física e mentalmente*,»?-:,-
gundo informou o coronel da resew»-< 
Joaquim Leite de Almeida. , 04» 

Apesar do grande esforço dosW*'' 
bistas pró-anistia, até mesmo o coro
nel Rui Moreira Lima, cassado por 
não ter participado do movimento de 
64, tio do atual ministro da Aeronáu
tica, compareceu às galerias—os pu
nidos por atos administrativos^só.. 
conseguiram, através da aprovação 
de uma emenda, receber autorização 
para que seu problema seja levado 
até o Judiciário. 

Embora a anistia aprovada te
nha sido a única aceita pelos minis
tros militares, sua abrangência não 
conseguiu agradar nem aos militares 
punidos por atos administrativos, 
nem aos próprios militares da ativa. 

Ela propiciará aos 1.095 militares 
cassados por atos de exceção e já 
beneficiados em 1979 e 1985 a oportu
nidade de promoções na reserva, 
além de alguns benefícios adicionais 
se tiverem completado mais de um 
quinquénio no tempo de serviço já 
constante em seus contracheques 
desde as outras duas anistias. 

Quanto ao pessoal de 1935, ape
nas o Exército teria beneficiários; 
cerca de sete, embora Luiz Carlos 
Prestes possa não estar incluído por 
ter pedido demissão do Exército, re
cusando qualquer anistia posterior. 

A Marinha, cuja posição inicial 
era de que a anistia acabava com a 
emenda 26/85, obteve ganhos finan
ceiros com a emenda aprovada «n-, 
tem comparativamente com a do pri
meiro substitutivo de Cabral, que es
tendia os benefícios aos punidos por 
atos administrativos. Em vez deípa-
gar e promover 1.080 marinheirog t̂e** 
rá de ajustar a posição de 79 oficiais, 
e 131 graduados. Dos oficiais apenas 
17 encontram-se em condições dêiS-
ceber promoção, uma vez que 62 dos 
atingidos já atingiram o último pos-
to considerado para efeito de prome* 
ção — o de coronel, no Exército, «d 
Aeronáutica, ou capitão-de-mar»e^ 
guerra, na Marinha. - • 

No Exército são 240 oficiais e%8 
graduados. Desses, 186 já chegafam 
à promoção de coronel permitida pe
la lei — pois promoção a general, 
conforme argumentam os militares,' 
é escolha do presidente da Repúbli
ca, fugindo portanto aos ditames da 
lei de anistia. E, finalmente, na Aero
náutica são 131 oficiais e 313 subofi-" 
ciais e sargentos, além de dois fãl-
feiros. '•"-"* 

A promoção desses militaresSias 
três forças, segundo a anistia ontem 
aprovada, seguirá a carreira de seus 
companheiros de turma, atualmánte 
na ativa. 

Os ónus financeiros para o Te
souro Nacional são elevados, visjo 
que um coronel da ativa hoje receie 
mensalmente cerca de 60 mil cruza
dos e só na Marinha e no Exército 
eles podem chegar a 39. 

As Forças no entanto só faíão 
esses cálculos depois da votaçã^â' 
nível de plenário. 
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Código de 
defesa do 

consumidor 
A Comissão de Sistematização 

da Constituinte concluiu seus traba
lhos, à noite, aprovando, por 80 votos 
contra 8, a elaboração de um código 
de defesa do consumidor. 

Essa foi uma iniciativa da depu
tada Raquel Cândido (PFL-RO), que 
subiu à tribuna para defender gua 
emenda e para reclamar do deputa
do Pimenta da Veiga (PMDB-MO), 
porque pouco antes ele pusera sxa 
dúvida o acordo de liderança -aue 
permitira a votação. 

"Venho aqui para defender a mi
nha emenda—disse Raquel Cândido 
— apesar da má vontade de determi
nado deputado de Minas Gerais, por
que queria ter a paternidade^da 
emenda. Eu posso dizer quem feí*d •>• 
pai. Foi o deputado Samir ActaSa 
(PMDB-SP). Mas não subi aqui para 
descer a essas coisas menores..."" 

A emenda, a ser acrescentada á$ ' 
Título IX na forma de mais um arti
go, diz: "O Congresso Nacional eia-" 
borará, dentro de 120 dias da promul
gação da Constituição, código de de
fesa do consumidor, que incluirá as 
normas referentes às disposições 
constitucionais sobre o assunto". 

E os municípios vão adotar o sis
tema parlamentar antes dos Esta
dos? Essa foi a pergunta insistente
mente feita pelos deputados Gerson 
JKíS?J£D S"P A ) e L u l z Salomão 
(FDT-Rj), mas ficou sem resposta E 
a emenda Nelson Carneiro garantiu 
que nos estados o novo sistema só 
entrará em vigor depois de termina
do o mandato dos atuais governado
res. Mas permaneceu o parágrafo 2o 

do art. 9° das Disposições Transitó
rias do substitutivo, que determina 
as câmaras municipais que votem as 
respectivas leis orgânicas dos muni-" 
«pios "no segundo semestre de 1989 
(...) respeitado o disposto nesta Cons
tituição e na Constituição estadual" 


