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precisa ser melhor definido. Do
mesmo modo, Artur da Távola
mostrou-se preocupado· com a
questão do tráfico de drogas, pois
como a proposta chegou a ser de
fendida, a punição recairia somen
te sobre o traficante, sem que a
questão maior, que é a formação
de verdadeiras máfias, fosse toca
da. "Nesse ponto, a proposta não
tinha a abrangência que o assunto
merece".

Outro ponto que foi considera
do pela maioria dos integrantes da
Comissão de Sistematização como
um avanço no campo dos direitos
individuais e coletivos foi a elimi
nação da censura. A redação final
do dispositivo foi a se~uinte: "É
livre a expressão da atiVIdade inte
lectual, artística e científica, sem
censura ou licença. Aos autores
pertence o direito exclusivo de uti
lização, publicação ou reprodução
de suas obras, transmissível aos
herdeiros pelo tempo que a lei fi
xar. É assegurada a proteção, nos
termos da lei, às participações in
dividuais em obras coletivas e à
reprodução da imagem e voz hu
mana, inclusive nas atividades es
portivas" .

Um dos constituintes que mais
lutou para que esse dispoSItivo fos
se aprovado foi Artur da Távola.
Ele mostrou-se satisfeito com a ga
rantia dada pelo texto à liberdade
de expressão, bem como à manu
tenção do direito autoral. Da mes
ma forma, o parlamentar consi
derou importante assegurar o livre
exercício das profissões mediante
habilitação específica, bem como
a própria liberdade de 'CUlto e de
opção reli~osa. .

Na opimão do Constituinte José
"Genoíno, por seu turno, o dispo
sitivo aprovado representa um dos
maiores avanços propugnados pe
la proposta constitucional até o
momento. Para José Genoíno, a
medida exclui qualquer possibili
dade de proibir a manifestação da .
atividade intelectual, artística e
científica.

Já o Constituinte Cardoso Al
ves não é favorável a uma ampla
ausência de censura. Para ele, a
censura política, artística e cultu
ral não podem prevalecer, entre
tanto, manifestou-se rigorosa
mente a favor da censura seletiva
que represente a defesa da moral
e dos costumes.

Para o Constituinte Gerson Pe
res, não deve haver censura, en
tretanto ele acredita que o Estado
deveria exercer a função de regu
lamentador daquilo que prejudi
casse o desenvolvimento social,
moral e cultural. No entendimen
to do parlamentar, o Estado não
deve, todavia, vetar, mas apenas
destinar um horário apropriado
para um programa, por exemplo,
ou delimItar, no caso de espetá
culo, a faixa de público que está
preparada para assistir uma deter
minada peça ou filme.

O Constituinte Inocêncio Oli
veira, por sua vez, acredita que
o dispositivo que elimina a censura
é um avanço, contudo o parlamen
tar acha conveniente que haja uma
certa vigilância sobre o conteúdo
que é veiculado nos programas de
rádio e de televisão. Já no caso
dos espetáculos, Inocêncio Olivei
ra não vê necessidade de qualquer
forma de controle, pois é uma ini
ciativa particular do indivíduo de
ir Oll não a uma peça ou uma boa
te. "Minha preocupação é com os
princípios morais e étICOS da famí
lia que não podem ser atingidos
de forma alguma".

por serem eles crimes de natureza
diferente". Terceiro e último ar
gumento: "A tortura é um fato
clinicamente verificável, facilmen
te contestável. O terrorismo é uma
apreciação, às vezes, sujeita à sub
jetividade. De modo que é prefe
rível tratá-lo num outro capítulo
ou artigo e reservar para esse 
que é um passo importantíssimo
que estamos dando - essa conde
nação cabal e absoluta à tortura".

A Constituinte Cristina Tava
res, do PMDB de Pernambuco,
por sua vez, disse acreditar que
um tratamento diferenciado pre
cisa ser dado à questão tanto do
terrorismo como ao tráfico de dro
gas. "Pretendo defender que tais
assuntos devem ser tipificados no
Código Penal, seja o relativo à
droga, seja o atinente ao terro
rismo, que têm velocidades e espe
cificidades, evitando que esses
dois assuntos fiquem cristalizados
em um texto constitucional, mas
pelo contrário, possam atender às
modificações sociais e econômi-
cas".

DIREITOS DO HOMEM

Cristina Tavares, fez questão de
lembrar igualmente a própria Car
ta de Direitos do Homem, da Or
ganização das Nações Unidas,
quando diz: "O direito da insur
reição contra regimes autoritá
rios". Desta forma, segundo pen
sa Cristina Tavares, esse tipo de
terrorismo precisa ser tratado de
forma diferenciada por ser de cu
nho ideológico.

Outro parlamentar que consi
derou boa a aprovação do dispo
sitivo sobre a tortura sem a inclu
são do terrorismo e do tráfico de
drogas foi o Constituinte Artur da
Távola, do PMDB do Rio de Ja
neiro. O parlamentar considera
que não houve, em momento ne
nhum, descaso da Assembléia Na
cional Constituinte para com os
dois assuntos, entretanto a forma
com que foi proposta, englobando
também a tortura, na opinião de
Artur da Távola, ameaçava com
prometer o tratamento diferencia
do que as questões merecem. Pri
meiramente, de acordo com o par
lamentar, o terrorismo, por exem
plo, tem característica política e

caracterizou como terrorismo to
do processo tendente a obter de
terminado objetivo político, me
diante o recurso ao terror desper
tado por atos de violência. Nesse
ponto, aliás, Roberto Balestra in
clui a própria tortura e a sabota
gem. O Constituinte considerou
Importante lembrar o papel do Es
tado como responsável pela prote
ção do indivíduo contra o crime
de tortura, mas igualmente contra
crimes praticados pelo terrorismo
contra a coletividade.

O Constituinte José Maria Ey
mael, também do PDC, mas de
São Paulo, acredita que se a tortu
ra é uma ofensa praticada contra
o indivíduo, o "terrorismo é alma
gêmea, porque é a tortura da so
ciedade como um todo. Não inte
ressa de onde venha o terrorismo,
não interessa qual a sua orienta
ção. Qualquer forma de terroris
mo, - tanto aquele que destruiu
as bancas de jornais, que destruiu
parte do Riocentro, como aqueles
que se voltaram contra qualquer
outra forma de instituição - é
uma agressão brutal à sociedade.
E nós não podemos estabelecer fi
guras distintivas de agressão: ao
mdivíduo, representada pela tor
tura, e à sociedade, representada
pelo terrorismo".

Plínio Arruda Sampaio, do PT
de São Paulo, crê que o dispositivo
sobre a tortura ficou melhor sem
a inclusão do terrorismo e do tráfi
co de drogas. Primeiroargumen
to: "Já aprovamos a condenação
do terronsmo quando estudamos
as relações internacionais do Bra
sil". Se$undo: "Queríamos que o
dispositIVO tratasse apenas da tor
tura e não do tráfico de drogas

Iização da tortura de uma forma
específica, sendo dado, inclusive,
o tratamento de crime lesa-huma
nidade, com um caráter impres
critível. Entretanto, o parlamen
tar considerou um erro, a exclusão
do terrorismo e do tráfico de dro
gas do mesmo dispositivo.

O Constituinte Cardoso Alves,
do PMDB de São Paulo, disse que
a tortura é um crime hediondo e
que merece um tratamento especí
fico, entretanto, também ele gos
taria de ver contemplado dentro
deSse mesmo dispoSItivo o terro
rismo e o tráfico de drogas. Na
opinião de Cardoso Alves, o terro
rismo por si só já tem um caráter
mais angustiante, pois se reveste
do aspecto de torturas de seres
inocentes, que têm suas vidas cei
fadas ou grandemente afetadas
pelo terror.

Roberto Balestra, Constituinte
pelo PDC de Goiás, acrescentou
outros dados para apoiar sua deci
são de incluir o terrorismo no mes
mo dispositivo que trata da tortu
ra. "O terrorismo é um modo de
coagir, ameaçar ou influenciar ou
tras pessoas ou de impor-lhes a
vontade pelo uso sistemático da
força, do terror." O parlamentar
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muitas pessoas e o patrimônio pú
blico. Com a exclusão do terro
rismo desse dispositivo, Gerson
Peres acredita Q.ue os praticantes
desse tipo de cnme serão benefi
ciados de penas menores e não es
tarão sob os rigores impostos aos
praticantes de tortura.

No caso do tráfico de drogas,
Gerson Peres acredita ser de vital
importância que se estabeleça
uma legislação punitiva rigorosa.
"O tráfico de drogas é um impor
tante agente financiador de causas
de desestabilização de Gover
nos".

Gastone Righi, Constituinte pe
lo PTB de São Paulo, considerou
igualmente importante a crimina-

Jamil Haddad

ve ser o objetivo principal da legis
lação, pois afinal, o toxic6mano,
aquele que faz uso da droga, não
pode ser considerado um crimino
so; ele é simplesmente um doente.

O Constituinte Gerson Peres,
do PDS do Pará, não tem opinião
muito diferente. Se~undo ele, a
questão da tortura fOI colocada de
modo adequado, contudo, a Co
missão de Sistematização cometeu
um grave equívoco não incluindo
no mesmo texto o tráfico de dro
gas e o terrorismo. O terrorismo,
defende Gerson Peres, é um ins
trumento utilizado para desesta
bilizar os Governos; é uma prática
hedionda, uma vez que prejudica

Aluizio Camposlnoc~ncio de Oliveira

em regime fechado. E o retorno'
à barbárie, à pena de Talião: 'den
te por dente, olho por olho'. É
uma regressão na evolução cultu
ral da humanidade".

Já Lysâneas Maciel, Constituin
te do PDT do Rio de Janeiro, no
entanto, não concorda com esse
ponto de vista, pois para ele "é
preciso punir exemplarmente
aqueles regimes e aquelas autori
dades que têm por hábito utilizar
a vi~lência e a tortura para obter
resultados políticos e esmagar a
revolta da consciência contra si
tuações de injustiça".

TERRORISMO PREOCUPA

Entretanto, um ponto criou al
guma polêmica durante a aprova
ção desse dispositivo. Foi a retira
da do texto final do terrorismo e
do tráfico de drogas. O Consti
tuinte Inocêncio Oliveira, do PFL
de Pernambuco, mostrou-se preo
cupado com a questão do terro
rismo, pois ele, no entender do
-parlamentar, está num grau acima
da tortura por ser uma prática que
pode prejudicar uma coletividade.
Além disso, segundo Inocêncio
Oliveira, no caso do tráfico de dro
gas, é preciso coibir o ato crimi
noso que é realizado por quem
usufrUI de uma prática ilegal de
comércio para obter lucro. Para
Inocêncio Oliveira, esse é que de-

quem mandou executar a tortura
passa a ser responsável por ela;
quem a executa e quem a pode
evitar. Portanto, esse texto é per
feito" .

José Genoíno lembrou inclusive
a declaração assinada pelo Gover
no brasileiro perante a Assem
bléia Geral das Nações Unidas 
a Convenção Internacional contra
a Tortura -, que foi aprovada pe
lo Congresso Nacional e que esta
belece exatamente essas condi
ções.

REGIME FECHADO

Outra melhoria acrescentada à
proposta inicial foi apresentada
pelo Constituinte Aluízio Cam
pos, do PMDB da Paraíba. No
texto inicial do dispositivo era es
tabelecido que o cumprimento da
pena em caso de crime de tortura
seria feito integralmente em regi
me fechado. Na opinião do parla
mentar, esta medida retirava to
talmente a possibilidade de recu
peração do condenado. "O conde
nado pode, durante o curso de sua
pena, ter um comportamento que
Justifi<lue a sua graduação e até
a substituição ou acumulação com
penas maIs brandas, chegando
mesmo a estabelecer-se a presta
ção social alternativa." Dessa for
ma, acredita Aluízio Campos,
quem se recuperou no curso do
cumprimento da pena e pode ser,
de acordo com os princípios que
regem o direito penal, beneficiado
por comportamento indicativo da
própria recuperação.

O Constituinte Egídio Ferreira
Lima concorda com a colocação
de Aluízio Campos. O represen
tante do PMDB de Pernambuco
lembrou que em todo o artigo já
se tratam com suficiente rigor os
responsáveis pelo crime de tortu
ra. "Mas maIs grave do que isto
é querer que a pena seia cumprida

Paulo Pimentel

tras ou bancos de dados de entida
des particulares, públicas ou de ca
ráter oficial. Esse mesmo habeas
data poderá ser concedido tam
bém para a retificação de dados.
Em não se preferindo fazê-lo por
processo sigiloso, judicial ou ad
ministrativo.

"Ninguém será submetido a tor
tura, a penas cruéis, ou a trata
mento desumano ou degradante.
A lei considerará a prática da tor
tura crime inafiançável, imprescri
tível e insuscetível de graça ou
anistia, por ele respondendo os
<lue, podendo evitá-lo ou denun
CIá-lo, se omitirem". Esse foi o
texto final aprovado pela Comis
são de Sistemàtização, e que foi
resultado de aprimoramentos in
troduzidos durante as discussões.

O Constituinte Paulo Pimentel,
do PFL do Paraná, por exemplo,
foi responsável pela inclusão do
trecho final desse dispositivo. Se
gundo o parlamentar, "todos de
vem ser contra o tratamento desu
mano, a tortura, como forma irre
gular de se buscarem depoimentos
e confissões em qualquer fase polí
tica ou mesmo na esfera criminal".
De acordo com ele, a tortura tem
de ser necessariamente abolida
por completo. Dessa forma, Paulo
Pimentel considerou ser necessá
rio punir todos aqueles que de
uma forma ou de outra contri
buam para 9ue um ato de tortura
se cometa. ' É necessário impedir
que alguém possa dela participar,
mesmo pela omissão, pois a omis
são é tão criminosa quanto a
ação".

José Genoíno, do PT de São
Paulo, é da mesma opinião. Para
o parlamentar, se a tortura é um
cnme de lesa-humanidade, é ne
cessário que o texto constitucional
estabeleça todas as condições, to
dos os elementos e todos os cuida
dos para que esse crime não possa
ser cometido. "Na medida em que
o texto responsabiliza os mandan
tes, os executores e os que poden
do evitá-Ia não o fazem, está confi
gurada aí uma totalidade, porque

O Capítulo dos Direitos Individuais
e Coletivos, apesar de representar
apenas um artigo dentro das dis
cussões do Título 11 do Projeto de
Constituição que versa sobre os
direitos e liberdades individuais,
mostrou a disposição dos integran
tes da Comissão de Sistematização
de aprovar medidas exeqüíveis e
que sejam o ponto inicial de uma
constante reflexão sobre os limites
da ação do Estado sobre os indiví
duos. Segundo Inocêncio Olivei
ra, vice-líder do PFL, "o impor
tante neste instante é que a Comis
são de Sistematização precisa se
deter calmamente sobre cada pon
to para que as propostas aprova
das pelos 93 constituintes facilitem
o andamento do projeto constitu
cional na etapa seguinte dos traba
lhos, que será o debate e votação
no J?lenário da Assembléia Nacio-

.nal .
E as principais conquistas nesse

capítulo "Dos Direitos Individuais
e Coletivos" mostram uma grande
preocupação com o possível abuso
do poder do Estado frente ao indi
víduo e à sociedade como um to
do. Um dos temas que mereceram
ampla discussão dentro da Comis
são de Sistematização foi a ques
tão da tortura. A proposta foi
apresentada pelo Constituinte Ja
mil Haddad, do PSB do Rio de
Janeiro, desde o início dos traba
lhos da Assembléia Nacional. Pa
ra o parlamentar, esta foi uma
conquista importante e que res
ponde a uma ampla aspiração na
cional no sentido de que o Estado
respeite a integridade do indiví
duo, mostrando inclusive respeito
a convenções internacionais das
quais o Brasil é signatário.

Jamil Haddad considerou im
portante como complementação
do artigo referente à.tortura a ins
tituição do habeas data. Por esse
instrumento jurídico: fica !lSseglcl
rado ao brasileiro d conhecimento
de informações e referências ~s
soais, bem como dos fins a que
se destinam, sejam essas mesmas
informações pertencenfes a regis-

Sem tortura,
sem segredo,
semcensura
A consagração do princípio de que ninguém pode ser torturado,

mas se o for, o crime terá severa punição; a garantia de que todo
e qualquer cidadão vai ter o direito de saber tudo o que os órgãos
de informação e de cadastro sabem, ou pensam saber dele; o direito
de viver numa época civilizada onde a expressão artística seja um
ato sagrado de criação sobre o qual não paire a ameaça da tesoura
da censura - estas são conquistas há muito ansiadas e agora inse
ridas no projeto constitucional, por decisão da Comissão de Sistema
tização. A preocupação demonstrada pelos integrantes da Comissão
é o de oferecer à apreciação do Plenário da Constituinte um projeto
que seja factível, não se prendendo à fantasia de direitos utópicos
mas, ao mesmo tempo, fugindo de ranços do autoritarismo. Os
debates sobre esses temas foram intensos. O tratamento dado às
drogas, por exemplo, despertou críticas, já que foi entendido por
alguns como algo que foge à realidade de combater rigorosamente
o tráfico. No todo, sobressai a observação de que muita coisa está
mudando no campo dos direitos individuais no Brasil.
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