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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 49' SESSÃO, EM 2 DE 
MAIO DE 1989 

1.1-ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Pre
sidente da República 

- N• 88189 (n' 178/89, na origem), reS: 
tituindo autógrafos de projeto de lei sancio
nado. 

1.2.2 -Mensagens do Sr. Governa
dor do Distrito Federal 

- N• 28/89-DF (n' 19/89-GAG, na ori
gem), encaminhando ao Senado Federal 
Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 15/89, 
que dispõe sobre a criação da carreira Fis
calização e lnspeção, dos respectivos car
gos, fixação dos valores de seus vencimen
tos e dá outras providências. 

- N• 29/89-DF (fi' 20/89-GAG, na ori
gem), comunicando as razões da não 
apresentação das contas do Governo do 
Distrito Federal no uno de 1988, no prazo 
fixado. 

1.2.3 -Pareceres 

- N9 16/89, sobre o ProJetO-a e Decreto 
Legislativo rf 2/87 (n• 153/86, na CD), que 
aprova o texto da Convenção das Nações 
Unidas contra a tortura e outros tratamen
tos ou penas cruéis, desumanos ou degra
dantes, aprovada por consenso na XXXIX 
Sessão ( 1984) da Assembléia Geral das 
Nações UnJdas, e assinada em 23 de se-
tembro de 1985, na Sede das Nações Uni
das, em Nova Iorque. 

-N9 17/89, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n9 11/88, que aprova o texto 
da Convenção Interamericana para preve
nir e punir a tortura, concluída em Carta· 
gena das Índias, Colômbia, em 9 de de· 
zembro de 1985, por -ocasião da- XV As-:. 
sembléia Geral da Organização dos Esta-

SUMÁRIO 
dos Americanos - OEA. e assinada pelo 
Brasil em 24 de janeiro de 1986. 

-N9 18/89, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n9 13/88, que aProva õ texto 
da Convenção rt' 144, da Organização In
ternacional do Trabalho___.:._ OIT, sobre con
sultas tripartites para promover a aplicação 
das normas intemadonais do trabalho, 
adotad~u~m Genebra, em 1976, d_urante 
a 61!Reunião da Conferência lnt~madonal 
do Trabalho: -

1.2A - LeJtura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 97/89, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências .. 

1.2.5 -Comunicações da Presldlln
cia 

-Tramitação especial do Projeto de Lei 
do Senado rt' 97/89-, lido anteriormente. 

-Recebimento do Oficio n9 S/889 (n9 
40/89, na origem), do Governador do Esta
do da Bahia, solicitando autorização para 
que aquele Estado possa contratar opera
ção de crédito externo no Valor de (JS$ 
750,000,000.00, para os firis que especi
fica 

1.2.6- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 98/89, 
de autoria do Senador Ronaldo_ Aragão, 
que fixa o prazo para a entrega dos recur
sos do PIN e Proterra aos fms a que se 
rlestinam. 

1 .2.7 -Discursos do Expediente 

SENADOR POMPEU DE SOUSA -
Destruição, à bomba, do monumento 
inaugurado ontem na cidade de Volta Re
donda-R}, em homenagem aos trabalha
dores metalúrgicos mortos na greve da 
Compàhhía Siderúrgica Nacional de no
vembro último. 

SENADOR MAURO BENEV!DES -Re
posiÇão de valOres çl.e pãrcelas do produto 
da arrecadação fed~ral aos municípios. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -
Aspectos da apreciação, pelo Congresso 
Nacional, de medidas provisórias. 

L3 -ORDEM DO DIA 
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei 

do DF n9 5, de 1988, que dispõe sobf-e 
os vencimentos dos Conselheiros, Audi
tores e Membros do Ministério Público do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal. Vo
tação adiada por solicitação do SenadOr 
Jutahy Magalhães. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADORCIDSAEÓú!DECN?VAIJiO 
-Medidas provisórias. 

SE!YADOR J[/TAHY MAGALJVil::S -· 
Compra do jogador Bebeto pelo Bayem 
de Munique, através da aquisição de titulas 
da dívida externa brasileira, com 70% de 
deságio,. Pagamento dos aposentados pela 
Previdência Social. Votação de decretOs le
gis1ativos pelo Congresso Nacional. Refor
ma agrária. 

1.3.2- Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 
2-DJSCORSOS PRONONCJA

DOS EM SESSóES AI'ITERIORES 
- Do Senador Mansueto de Lavor, pro

ferido na sessão de 11-4-89 (republica- -
ção). . . 

-Do Senãdor João M.e'nezes, proferido 
na-sessão de 13-4-89 (republlcação). 

3-MESA (Relação dos Membros) 
4 - LíDERES E VI CE-LiDERES (Re

lação dos Membros) 087 
? -COMPOSIÇÃO DAS COMJS

SOES PERMANENTEs 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do SenadO Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretot Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOuZA. 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO ÇOUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

EXPEDIEIITE . 
CENTRO GIIÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mes• do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ............... ··········-······················· NCz$.9,32 

Exemplar Avulso ························---········--·I'!Cz$ 0,06 
Tiragem: 2.200-exemplares. 

Ata da 49"' Sessão, 2 de maio de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Iram Saraiva e Pompeu de Sousa 

As 14 HORAS E 30 M!NiirOS. ACHAM-SE 
PRESENTÉS OS SRS. SEi'IADORE& . . 

Mário Maia - Aluízlo' Bezerra - Nabor Jú
nior- Leopoldo Peres·~ Carlos De'CarJi
Oda<::ir Soares -O lavo ?_i~s - Almir Gabriel 
- Jarbas Passarinho - CariO$ Patrocíiik)
João Castelo - Alexandre Costa - Edison 
Lobão - João _Lpbo ...:..,-;.Chagas Rodri!Í'.les 
-AfonsO Sancho -Cid SabQia de Carvalho 
-Mauro Benevides:........:... Lavoisier Maia- Mar-
condes 'Gadelha- Humber:tq I-ucena ~~ai
murido Uni-Marco Maçiel- Ney Maranhão 
-Divaldo--Suruagy- Francisco Rolleinberg 
- Lourival Baptista- Luiz Viana --Jutahy 
Magalhães - Ruy Bacelar - Jamil Haddad 
-Itamar Franco - Ronan Tito - Mário Co
vas·- Mauro Borges- Iram Saraiva- POm
peu de Sousa - Mendes CanaJe - RaChid 
Saldanha Derzi ~ WilsOn MarliO:s' _: Affonso 
Cainargo· ~.José Richa -Jorge Bomhausen 
- Dirceu·eameiro___;. Nelson Wedekin~José 
Fogaça:_ -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
lista de presença acusa o co~parecimento 
de 45 Srs. Senadores. Havend_o número regi-
mental, declaro aberta a sessão. .. -

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nos· 
SOS trabalhoS. -

O Sr. 1 ~ Secretário prodecerá à leitura_ do 
E>pediente. · · 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Mensagem 
DO PRiSIDEl'ITE DA REPÓBUCA 

Restituindo autógrafos de projeto de 
lei sancionado: 

f'i9 88/89 (n9 17&,(89, _Q_a origem de 27 de 
abril do corrente ano, referente aO Projeto de 
Lei da Câmara n? 5 de 1989-(ri?-i.771189, 
na Casa de Origem), que dispõe sobre o Plano 

Nacional. de _Informática e Automação - Pla
nin e _confirma incentivos fiscais. 
(Projeto que se transformÕu na Lei IT' 7. 762, 
de 27 de abril de 1989.) 

··, DO GOVERNADOR 

DO DISTRITO FEDERAL 

MENsA<íEM N• 28, DE 1989-DF 
(1'10 l!Í/89 GAG, na origem) 

Brasília, il de abril de 1989 

ExCelentlssimq Senhor Pr_esidflnte do, Sena
do Federal: 

A vistã do- que dispOe o § 19 do artigr;> 16 
das Disposições_ Constitudonais Transitórias • 
e da ReSolução .no _157, do_ Senado federal, 
tEnhõ -ã hohra de submeter à elevada aprecia· 
ção de Vossa gçelência o anexo ailteprojeto _ 
de lei qUe_ dispõe sobre a criaÇão da carreira 
FiscalizaçãO, e lnspeção. 

2. Premilinarmente, impõe-se destacar ser _ 
o antepi'ojeto ora· submetido a9 :supe!lor exa
m~ de Vossa Excelênc:ia o fruto de inúmeras 
reivindicações de servidores do Quadro e da 
Tabela de Pessoal do Di~rito: federal que 
exercem as atividades de fiscalização da apli
caçãO da legislàção referente a obras; a fiscali
z.açâõ -de utilização de b~~ns públicos; e do 
<:-umprimento de normas referentes a conces
sões e permissões; a fiscalização da aplicação 
da legislação relativa a posturas e a trabalhos 
de inspeção sanitária. 

3. Impede ressaltar que a matéria foi objeto 
de análise e estudos criteriosos por parte dos 
órgãos competentes da administração do Dis
trito Federal, cujos trabalhos culminaram com 
o texto em foco. 

4 .. Assim, cumpre-me esclarec:::er que a car
reira ·que se propõe criar virá ao encontro das 
expectativas dos servidores supracitados, ao 
mesmo tempO em que se coaduna com as 
direwes emanadas do Governo Federal, no 
que diz respeiio à valorizaçao do funcionário 
e dignificação. da !unção pública bem como 

a outros prindplos que visam a valorização 
do servidor público. 

5. É de ser dito que um çlos maiores proble
mas vividos pelo Governo -do Distrito Federal. 
nos últimos anos, está intimamente ligado ao 
exercido do seu poder de polícia administra
tivo, notadamente no que concerne à fiscali
.zação de obr<l.S. Um quadro de pessoal_ desmo
tivado por várias razões, entre as quais a baixa 
remuneração em comparação A C?!!Ie;iras que 
guardam certas e profundas! semelhanças, 
tem concorrido sobremaneira para que a ad
ministração local S()fra cOnseqúê"rlçia& de.tpda 
á ordem, com comprometimento de enormes 
recursos financeiros, além de interesses públi
cos_ indeclináveis, c_Omo fazer respeitar O arde· 
namento jurídico que é posto e_m defesa da 
saúde pública, das concessõe~ e permissões 
para exploração de serviços, da regularidade 
e estética das edificações, bem como da pre~ 
servação dos espaços de uso comum do povo 
dos mananciais hídricos., sendo de d~car-se 
o tormentoso prcifilema criado para o Distrito 
Federal com as invasões_ e os lote~mentos 
irregulares ou clandestinos, desaftador, mas 
intolerável para uma administração que tem 
seu compromisSo maior com os superior~s 
interesses do povo. São problemas com mals 
de J,Jma causa, ê inegavél, mas há que se ad
mitir que a causa fundaméntãl é a Impotência 
ào poder público, gerada por uma deficiente 
remuneração dos seus agentes que têm a res
ponsabilidade de atuarem nessasáreas, de 
uma importância maiúscula para o Distrtto Fe
deral. 

6. Na -elaboração do texto em tela tomou-se 
por paradigma o do Decreto-Lei n9 2.258, de 
4 de março de 1985, que criou a carreira AUdi
toria do Tesouro do Distrito Federid, respei
tadas as peêuliaridades dessa carreira. 

7. Dessa ro·nna, os atuais ocupantes aas 
categorias funcionais de Agente de SelViços 
de Engenharia (Casses C, D e Especial -
área de fiScalização de obras), Agente de SeiVi
ços Públicos, Fiscal de Posturas e Inspetor 
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Sanitário, todas do Grupó Outras Atlvidades 
Nível Médio, e Inspetor de Saúde, do Grupo 
Outras Atividades de Nível Superior, passarão 
a integrar as categoOas de FiScal de Obras, 
Ftscal de Posturas, Fiscal de Concessões e 
Permissões e fnspetor Sanitário, de nível mé
dio, e Inspetor de Saúde, de nível superior, 
que comporão a nova Carreira. 

8. Neste caso o servidor s_erá posicionado 
no padrão de va1or mais próximo à referência 
em que estiver localizado no momento da 
transposição para o novo cargo, conforme es
cala constante do Anexo ll do anteprojeto de 
lei em feia. _ 

9. Dispõe, ainda, o anteprojeto em foco, 
sobre a continuidade da concessão da lndeni
zação de Transporte aos integrantes da Ca~
reira em comento, nas mesmas bases e condi
ções em que é concedida aos seividores do 
Plano de aassificação de Cargos de que trata 
a Lei n9 5.920, de 1973, que executam traba~ 
lhos externos. 

10. Propõe-se, finalmente a exemplo do 
que ocorreu na Carreira Auditoria do Tesóurõ~ o 

do Distrito Federal, aproveitar, em caráter ex
cepcional, no primeiro provimento dos cargos 
da Carreira Fiscalização e Inspeção, os atuais 
ocupantes de cargos efetivos e empregos per
manentes, diversos das categorias supracita
das (§§" 7), do Quadro e_ da Tabela de Pessoa] 
do Distrito Federal, que em 31 de dezembro 
de 1988 já se encontravam no exercido das 
atividades de fiscalização retrodtadas, me
diante aprovação em processo seletivo, no to
tal dos cargos vagos, após a transposição fala
da no§§ 7. 

11. O servidor que for classificado no alu
dido processo seletivo terá o seu cargo trans
posto ou transformado para o cargo da nova. 
Carreira, sendo localizado no Padrão I da 3• 
Oasse. 

12. Por outro lado, há de se salientar que_ 
a opção pelo regime jurídico estatutário _deve_-
se ao fato -das atividades de fiscalizaçao, ja 
mencionadas, s_erem da competência do Esta
do. Há de se considerar, ainda, que o servidor 
estável terá mais condições de exercer o poder 
de polícia inerente ao seu cargo. Deve::se levar 
em conta, também, que a maioria dos servi
dores que já integram as categorias funcion~is 
com as atividades de fiscalização de obras, 
posturas, serviços públicos e inspeção sa~
tária são ·regidos pelo Estatuto-dos FuncJO
nários Públicos Civis da União. 

13. Ressalvo que o Orçamento do Distrito 
Federal comporta a despesa decorrente da 
presente proposição. - -

Ao ensejo renovo à Vossa Excelência meus 
protestos do mais elevado respeito. -: Jo_a
quim Domingos R afiz. Governador do Drstnto 
Federal. 

PROJETO DE LEI DO DISTRITO FEDERAL 
N•l5, DE 1989 

Dispõe sobre a criação da Carreira Fis
calização e lnspeção dos respectivos car
gos, fixação dos valores de seus vend
mentos e dá outros providências. 

OSenado Federal decreta: 

Art. 1 ~ Fica criada, nO Quadro de Pessoal 
d6 Distrito Federal, a Carreira Fiscalização e 
fnspeç~o. -Composta dos cargos de Fiscal de 
Obras, Fiscal de Posturas, Fiscal de Conces
sões e Permissões e de lnspetor Sanitário, to
dos de nível médio, e ·de fnspetor de Saúde, 
de nível superior, conforme o Anexo I desta 
lei, com os encargos previstos em legislação 
específica. 

Art. 29 -Os vencimentos iniciais dos car
gos de lnspetor de Saúde e os de Fiscal de 
Obras, Fiscal de Posturas, Fiscal de Conces
sões e Permissões e de Inspetor Sanitário, são 
os correspondentes, respectivamente, ao da 
3• Gasse, Padrão I, índice 100, e da 3~ O asse, 
Padrão L índice 30, da Tabela de Escalona
mento Vertical, constante do Anexo III, do De
creto-Lei n9 2.258, de 4 de março de 1985. 

Parágrafo único. Aos ocupantes de cargos 
a que se refere esta lei estendem-se as dispo
sições constantes do artigo 6<:>, do Decreto-Lei 
n9 2258, de 4 de março de 1985. 

Art. 39 O ingresso na Carreira de que trata 
-o artifJo )9 far-se-á sempre no Padrão I da 
3~ Casse dos respectivos cargos, mediante 
concurso público e ascensão funcional, obser
vado o disposto nos artigos 59 e 6? desta lei. 

§ 1 o Dever-se-á exigir dos candidatos ao 
ingresso nos cargos de nível médio certificado 
de conclusão do 29 grau ou equiva1ente e no 
cargo de nível superior diploma de curso supe
rior ou habilitação legal equivalente, 

§ 2<:> A ascensão funcional e a promoção 
obedecerão a critérios seletivos, a serem esta
belecidos através de regulamentação própria, 
associados a um sistema de treinamento e 
qualificação destinado a assegurar a perma
nente atualização e elevação do nível de efi
ciência do funcionaijsmo. 

Art. 4~- Os integrantes da Carreira Fiscali
zaÇão e lnspeção serão regidos pela Lei n9 

1.711, de 28 de outubro de 1952. 
Art. 5<!-- Os atua:is ócupãrites- dos cargos e 

empregos daS Cãtegorias funcionais de Agen
te de Serviços de Engenharia (Qasses C, D 
e Especia1 -área de fisca1ização de obras), 
Fiscal de Posturas, Agente de SerViços Públi
cos, [nspetor Sanitário e lnspetor de Saúde, 
serão transpostos, na forma do Anexo n, para 
a Carreira a que se refere o artigo 19 desta 
lei. 

Parágrafo único. Atendido o disposto nes
te artigo, os cargos e empregos das_ categorias 
funcionais ali mencionadas serão extintos. 

Art. & Após a transposição de que trata 
o artigo anterior, poderão ser aproveitados, 
em caráter exc_epcional, rios cargos referidos 
no artigo 19 desta lei, os atuais ocupantes de 
cargos e empregos permanentes do Quadro 
e da Tabela de Pessoal do Distrito Federal 
que em 31 de dezembro de 1988 se encon
travam no exercício de uma das atividades 
de fiscálização inerentes aos cargos integran
tes da carrei_ra criâda por esta lei. 

§ 19 O aproveitamento de que trata este 
artigo poderá ocorrer no limite dos cargos va
gos após a transposição prevista no artigo 59 

desta lei e dependerá de aprovação em pro
cesso s_eletivo e~pecífico. 

§ 29 O servidor que obtiver a reclassifi
cação de que trata este artigo, será posicio
nado no padrão I da 3~ Classe do cargo em 
que for incluído. 

§ 3~ Ficafâ automaticamente reduzida a 
lotação das categorias funcionais ocupadas 
pelos servidores referidos no caput deste arti
go, na mesma proporção do número dos que 
forem aproveitados nos cargos integrantes da 
carreira de que trata esta lei. 

Art. 7~ Os Servidores _a que se referem os 
artigos 59 e 69 que, na data da inscrição no 
processo seletivo, comprovarem grau de es

- colaridade de nível superior, poderão optar pe
lo aproveitamento no cargo de lnspetor de 
Saúde, 3~ Oasse, Padrão IV. 

Are & A transposição e o aproveitamen
to, nos termos dos artigos 59 e 69, de servidor 
pertencente à Tabela de Pessoal do Distrito 
Federal acarretará a mudança do regime jurí
dico de trabalho. 

Art. 9o Os funcionários aposentados na 
vigência da Lei n9 3.780 de 12 de julho de 
1960, do DecretiJ..Lei, n9 274, de 27 de feve
reiro de 1967, ou de aco[do com o disposto 
na Lei n<:> 6.683, de 28 de ag6stô de .1979, 
cujos cargos tenham sido transforanidOs ou 
dado origem, em qualquer época, aos dos 
integrantes das categorias funciona1s de Ag~n
te de Serviços de Engenharia (na área de fisca
lização de obtas - Oasse C, D e Especial), 
FIScal de Posturas, Agente de Serviços Públi
cos, lnspetor Sanitário e lnspetor-~e Saúde, 
nos termos da Lei n" 5.920, de 19 de setembro 
de 1973, bem como os aposentados n~s cate
gorias funcionais acima referidas, na VIg~ncia 
desta última lei, terão seus proventos reVIstos 
para inclusão dos direitos e vantagel)S ora con
cedidos aos servidores em atividade, inclusive 
qUanto a posicionamento e denominação, a 
partir da publicação desta lei. 

Art. 10. Nenhuma redução d~ ~~cil_llen
_to poderá resultai- da aplicação do disposto 
_nesta lei, devendo, quando for o caso, ser asse.. 
gurada ao servidor a diferença, como vanta
gem pessoal nominalmente identificável, a ser 
absorvida nas promoções subseqüentes. 

Art. 11. A lndenização de Transporte pre
vista no art. & do Decreto~L.ei n9 1.544, de 
15 de abril de 1977, será paga aos integrantes 
da Carreira Fiscalização e Inspeção, nos ter
mos da legislação específica. 

Art 12. Os concursos em andamento na 
data da publicação desta lei, para ingresso 
nas categorias funcionais mencionadas no ar
tigo 59 serão válidos para atendimento ao dis
posto no artigo 39• 

Art. 13. O Governo do Distrito Federal 
baixará os atas necessários à regulamentação 
desta lei. 

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 15. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasili~. de de 1989. - 168• da Inde-
pendência e 1019 da República. 
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ANEXO l 

(Art. 12 da _Lei nll de de de 1989) 

I ~- - - - . --

! C A R R E I R A _'f_ISCALIZA ç • o E l N S P E ç • o 

l C A R G O 
~ .DENOMINAÇXO C L A 5 S E S E Q U A N T r a AD E D E C A R.G O s 
- . 

-

I 
'ESPECIAL r• CLASSE 2' CLASSE 30 ~LASS'& 

FISCAL DE, OBP,_Jl,._:;i_ 34 85 102 121 

s 
c 

FISCAL DE POSTURAS 30 76 

I 
91 108 "" "' ,., 

colic_essO:::::; I I w FISCAL !:'=: E 

I~ PERM:tSSOES 30 75 

I 
90 !OS 

! INSPETOR SANITÁRIO 15 37 45 53 
l 

.. ~ I 28 ~ INSPETOR OE SAQOE os 20 24 

"' w 

"' I 
:> 

I "' ,., 
w I .;: 

I z 

1\ N E X b li. 

de de de 1989} 

-· 
S!'!'U.\Çi"\0 ANTERIOR SI'l'TJAÇJ\.0 NOVA 

(GRUPO OUTR,\S •\TIVIPADES OE NÍVCL MÉDIO) CARREIRA FISCALIZAÇAO E l:NSPEÇAO 

I CATEGORIA F-UNCIONAL I REFER€:NCIA PADRÃO I CLASSE CARGO 

AGE~TE OE SERVIÇOS OE ENG'E:NHARl1 NM-32 IV . riSCAL DE OBRAS l NM-31 III 

FISCAL OE POSTURAS NM-30 II l• 

NM-29 I FISCAL PE POS~URAS ~-~ ..., 
M 

"' 
AG'&NTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

I 
.·.' 

NM-28 IV FISCAL m;: CONCESSOES E PmMISSOES 
1 si NM-27 rri 2' c, 

NN-26 II I 
I 

I I 
INSP~OR SANIT~RIO 

NM-25 INSPETOR SANI~~RIO . 
I r -

NM-24 III 

N~-23 II ,. 
NM-17 a NM-22 I 
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ANEXO II 

(J\rt. 5!! di'\ I.el nt' de de de 1989) 

SI~UAÇÀO hNTERIOR S:t'l'UJ\ÇÀO NO V .I\ 
(GRUPO OUTRJ\S '1\TTVIDJ\DES iJE NfVI::L SUPt::RIOR) CARREIRA FISCALIZAÇAO E INSPEçAo 

CA'l'I::GORJ./1 l•'UNC!ONJ\L 

INSPE'tOR DE SAÚDE 

(í1 Comissão do Distn"to Federal) 

MENSAGEM 1'1• 29, DE 1989-DF 
(1'1• 20/89-GAG, na origem) 

Brasilia, 2 de maio de 1989 

Senhor Presidente: 
Estabelece o art. 28 da Lei n9 ::!.538, de 

22 de novembro de 1968~ 

"Art. 28. O Tribunal dará parecer 
prévio em 60 (sessenta) dias, contados 
da data da entrega, sobre as contas que 
o Prefeito do Distrito Federal deverá pres
tar anualmente, ao Senado Federal. 

§ 1 ~ As contas do Prefeito do Distrito 
Federal deverão ser entregues, concomi
tantemente, ao Senado Federa! e ao Tri
buna! de Contas, até o dia 30 de abril 
do ano seguinte. 

§ 29 Vetado. 
§ 3~ O Tribuna] deverá apresentar ao 

Senado Federal minucioso relatório con
clusivo sobre os resultados do exercído 
fmanceiro, louvando-se, no caso de não 
apresentação das contas no prazo legal, 
nos elementos colhidos ao exercer a audi-

l(l::l''l:!ltf::Nt.:!A l'hUitAU 

NS-25 VI 
NS-24 v 
NS-23 IV 
NS-22 III 
NS-21 II 
NS-20 I 

NS-19 VI 
NS-18 ·v 
~W-17 '" 
NS-16 III 
NS-15 II 
NS-14 I 

NS-13 IV 
NS-12 III 
NS-11 II 

NS-05 • NS-10 I 

torla fírlallceirá e o-iÇaffientária e nos seus 
assentamentos.'' 

Com a promulgação da nova Constituição 
Federa] em 5 de outubro de 1988, o prazo 
foi antecipado para o dia 15 de abril por iniciar
se a sessão legislativa, _anualmeJlte, erh 15 de 
fevereiro, e à vista do que dispõe o a:rt. 5? 
da Resolução n" 157, de 1988, do Senado 
Federal. 

As contas do Governo, segundo_ as dispo
sições do art. 4~ do Ato Regimental n9 9/80, 
do Tribunal de COntaS do_Distrito Federal, de
verão cOnter: 

1-balanços da Administração Direta e de
monstrações referentes ao exercício financei
ro· 
n-balanço consolidado dos resultados da 

Administração Direta, lndireta e fundações; 
DI- d~monstraçóes da execução do orça

mento-programa conforme a classificação 
constante ela lei orçamentária; 

IV- demonstração da execução financeira 
dos programas de trabalho, em nfvel de proje
to. com a indicação dos recursos aplicados, 
ano a ano, em cada item, e do estágio de 
implemeiltação de cada um; 

CLA:.:!::t:: CARGO 

-,, 
" < 
"' ,.. 
., 

INSPETOR DE SAIJDE c 
;. , 
o , 

2!! 

I J 

3• 

V-relatório sobre as atividadeS--g~e~~~ · 
mentais no exerdclo, acompanhado de ele
mentos contábeis e estatísticos que permitam 
a aná1ise dos resultados dos proggramas de 
trabalho. 
- O balanço consolidado, referido no item D, 

entretanto, não poderá ser concluído em tem
po hábil para remessa ao Senado Federal e 
ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 
razão de atraso na remessa dos balanços da 
Fundação Cultural do Distrito Federal, Com~ 
panhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 
~ N.ovacap, Proflora S/A - Florestamento 
e Reflorestamento e Sodedade áe HabitaçOes 
de Interesse Social Ltda. 

Por ~sas_razões, não foi possível a apresen
tação das contas dO Governo do Distrito Fede
ral no prazo fucado. 

Esclareço a Vossa Excelência, porém, que 
a Secretãna de FinanÇas está desenvolvendo 
todos os esforços ao seu alcance para ser 
procedida a entrega das contas até o dia 15 
de maio vindo_uro. 

Agradecendo a atençãO de Vossa Excel~
da sobre o assunto, aproveito o ensejo para 
renovar protestos de e leva da estima e conside 
ra~o. - Joetqw'm _Domingos _Roriz, Gover
·nador do Distrito FederaL 
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Pareceres 
PARECER N• 16, DE 1989 

Da ComíssBo de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional sobf~ 07irojelo de De
creto Legislativo nP 2. de 1987 (nP 153, 
de 1986- na CD) que "aprova o texto da 
CanvenÇNO d857'/ãÇóeS Unidades contra 
a tortufll e outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes, apro~ 
vada por consenso na XXXIX SesSão 
(1984) da Assembléia Geral das Nações 
l.inklas, e assínada em 23 de setembro 
de 1985, na Sede das Naç6es Unidas, 
em Nova Iorque. 

Relator: Senador Albano Franco 
Em cumprimento ao di~sto. no art. 49, 

inciso I , da Constituição Federal, o Senhor 
Presidente da República submete à apreciação 
do Congresso Nacional o texto da convenção 
das Nações Unidas contra a tortura e outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes, aprovada por concenso na XX
XIX sessão (1984) da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, e assinada em 23 de seterribro 
de 1985, na sede das Nações Unidas, em Nova 
Iorque; 

A mensagem presidencial se acompanha 
de Exposição de Motivos do ministro das Rela· 
ções Exteriores que é favorável à adesão de 
nosso Pafs ao texto, ora sob análise, tendo 
em vista "a tradisão juridicowdiplomática bra
si1eira, que sempre atribuiu grande importân
cia aos tratados internacionais no campo dos 
direitos humanos, de natureza precipualmente 
e ética". 

A leitura do texto penden~e_ de aprvação no 
Senado Federal revela que seu objetivo prin
cipal é fazer com que cada Estado Parte tome 
medidas eficazes de caráter legislativo, admf
nistrativo, judicial ou de outra natureza, a ftm 
de impedir a prática de atas de tortura em 
que qualquer território sob sua jurisdição. 

A ratificação do texto implfca para cada sig
natário a obrigação de fazer constar, em sua 
legislação penal, os ates de tortura como cri
mes, que devem ser punidos de modo ade
quado à sua gravidade. 

Do mesmo teor, é o dever para o Estado 
Parte à ·convenção, de assegurar que· o ensino 
e a informação sobre a proibição da tortura 
sejam plenamente incorporados no treinaw 
menta do pessoal civil ou militar encarregado 
da aplicação da lei, do pessoal médio, dos 
funcionários públicos e de quaisquer outras 
pessoas que possam participar da custódia, 
interrogatório ou tratamento de qualquer pes
soa submetida à prisão, detenção ou reclusão. 

O importantl! ato internacional instituiu um 
comitê contrã a tortura. composto -de peritos 
de elevada reputação moral e reconhecida 
competência em matéria de direitos humanos, 
os quais exercerão as suas funções a titulo 
pessoal. 

O mencionado comitê, no caso de __ vir a 
receber infonnaçóes relativas à prática de tor
tura no território de algum estado signatário 
da Convenção, poderá convfdáw]o a cooperar 
no exame das referidas informações e a trans
mitir-lhe as observações que julgar pertinen
tes. 

O comitê poderá, além disso, designar um 
ou vários de seus membros para que proce
dam a uma investigação confidencial sobre 
o problema, devendo, anualmente apresentar 
relatório sobre suas atividades aos Estados 
Partes e à Assembléia Geral das Nações Uni
--das. 

É de esclarecer ainda que, a qualquer mo
memto, todo esta9o signatário pode declarar 
que reconhece a competência do Comitê para 
receber e examinar as comunicações "em que 
um Estado Parte alegue que outro Estado Par
te-não vem cumprindo as obrigações que lhe 

_impõe a Convenção". ______ _ 
Do exposto. conclui-se que o documento 

retoma disposições de alguns textos humani
tários tradicionais para dar-lhes mais consis
tência e possibilidade de aplicação prática, as
segurando,inclusive à vítima de um ato de tor
tura, o direito à reparação e a uma indenização 
justa e adequada da parte do Estado trans
gressor que lhe deve a mais completa reabiliw 
tação pessoal. 

Urge, portanto, complementar o nosso or· 
denamento jurídico incorporando~lhe esta im
portantíssima convenção internacional que, 
na llhha de outros documentos da ONU. de
mostra que os reconhecimentos de direitos 
iguais e inalienáveis a todos os membros da 
família é o verdadeiro fundamento da liberda
de, da justiça e da paz no mundo. 

ConseqUentemente, somos pela aprovaçao 
da presente convenção na forma do anexo 
projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 27 de abril de 1989. 
- Humberto Lucena, Presidente. - Albano 
Franco , -Relator. - Jo§o Lobo - Alfredo 
Campos -Afonso Sancho -José Agripino 
-Itamar Franco - Nabor Júnior- Edison 
Lobio- Oragas Rodrigues_ -Saldanha Der· 
zi. 

Publicado no DCN (Sessão 11) de 3.5.89. 

PARECER N• 17, DE 1989 

Da ComiSsão de Relaçóes Exten'ores 
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de De~ 
creto Legislativo n<> 11, de _1988 (Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 145-A, de 1986, 
na orfgeln), que "aprova o texto da Con
venção /nteramerlcana para Prevenir e 
Punir a Tortura, condu/da em Cartagena 
das lndias, Colômbia, em 9 de-dezerilbro 
de 1985. por ocasi_ão da XV Assembléia 
Geral da Or9imizaçã~ dos Estados Ameri
canos- OE4., e assinada pelo Brasil em 
24 d~ janeiro de 1986". 

Relator: Senador Itamar Franco 
Envia o Excelentíssimo Senhor Presidente 

da República à apreciação legislativa, com fulw 
era no art. 44, inciso I, da Constituição Federal, 
o texto da "Convenção lnteramericana para 
Prevenir e Punir a Tortura, concluída em Carta
gena das Índias, Colômbia, em 9 de dezembro 
de 198.5, Por ocasião da XV Assembléia Geral 
da Organização dos Estados Americanos -
OEA, e assinada pelo Brasil em 24 de janeiro 
de 1986 ... 

Acompanha a Mensagem Presidencial Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Es-

tado das Relações Exteriores, na qual se enfa
tiza que, nos termos da Convenção, os aderen
tes se obrigam a prevenir e sancionar a tortura 
em qualquer de suas formas, por funcionários 
públicos ou por pessoas por eles ifistigadas, 
não se admitindo situações excepcionais que 
justifiquem sua prática, como estado .de guer
ra, de sítio oususpetlSão de garantias constitu
cionais, instabilidade política interna ou situa
ção de emergência ou calamidade pública. 

Faz constar, ainda, o Senhor Chanceler, de 
sua Exposição de Motivos, que a ratificação 
pleiteada pelo Executivo constituirá compro
misso <;!diçional.na~u::sfe.~:.ctS naciQnal e interna
cional, de efetiva proteção contra ~-~olaçâo 
dos direitos humanos, contribuindo., igual
mente, para a projeção da conquista e cristali
zação da imagem do Brasil como respeitador 
e garantidor dos direitos humanos. 

Estruturada em 24 artigos, a Convenção 
que ora apreciamos se insere no que podemos 
considerar como o sistema internacional e re
gional da defesa dos direitos humanos, funda
mentada na Carta da Organização das Nações 
Unidas, na carta de Organização dos Estados 
Americanos, na Declaração Universal dos Di
reitos do Homem e na Declaração Americana 
dos Direitos e Deveres do Homem, aliás como 
consta do seu próprio preâmbulo. 

Além de criar a obrigação multilateral de 
prevenção e punição da tortura, art. 19, o Teito 
Convencional define, com boa precisão técni
ca, o que seja tortura, em seu arl 29, delimí
tando responsabilidade e desconstituindo, 
desde logo, "obediêilcia devida" como causa 
d~ exclusão de culpabilidade, em artigos sub
seqüentes. 

Como podemos inferir, não se trata de um 
documento retórico, de linguagem evasiva e, 
logo, de pouca possibilídade de aplicação efe
tiva. Ao contrário, os dispositivos são objetivos 
e claros, gerando obrigações de todo defini
das, como deve ser o texto internacional que 
aspire à efetividade. 

Na ocasião em que aprovamos no texto 
constitucional medida das mais efetivas em 
relação à imprescritibilidade e inafiançabilida~ 
de do crime de tortura, a admissão legislativa 
da presente Convenção é das mais oportunas, 
pelo que somos--pela sua aprovação, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo sob exame. 

Concluindo, não poderíamos deixar de re~ 
gistrar que as obrigações resu1tantes da apro
vação do presente instrumento internacional 
exigem a implementação de medidas norma
tivas no âmbito interno. Dada a relevância do 
tema e para assegurar a eficaz proteçáo de 
um dos mais elementares direitos humanos 
-o de respeito à lhtegridade tisica e psíquica 
do homem- apresentamos nesta data à con
sideração dos ilustres pares da Câmara Alta 
dois projetas de lei, o primeiro tipificando cri
minalmente o delito de tortura e o segundo 
declarando nulas as provas obtidas mediante 
o emprego de tão hedionda prática. 
- -Sala das Comissões, 27 de abn1 de 1989. 

- Humberto Lucena, Presidente - ftam11r 
Franco; Relator -João Lobo- Afonso San
cho -José Agripino -Alfredo CamPos -
Nabor Júnior- Chagas Rodrigues- Edison 
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Lobão - Saldanha Derzi - Albano Franco 
-Itamar Franco. 

Publicado no DCN (Sessão D)_de_3.5.89. 

PARECER 1'1• 18, DE 1989 

Da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de De
creto Legislativonr 13, de 1988 (n" 17-A, 
de 1988-CD), que ''aprova o texto da Con
venção n~ 144, da Organização lntema
donal do Trabalho - OTT. sobre con
sultas trfpartites para promover a apDca
ção das normas internacionais do traba
lho, adotada em Genebra, em 1976, du
rante a 61' Reunllfo da Conferêflcia Inter
nacional do Trabalho': 

Relator: Senador ChagaS Rodrigues 
Trata-se de legislação destinada a Pfe!Ceder 

à aprovação e ratificação, de acordo com o 
disposto na Constituição Brasileira em seu ar
tigo 49, n9 I, da Convenção n9 144, adotada 
pela Conferência Internado na! do T raba1ho 
por ocasião de sua 61 ~ Re_união, realizada em 
02.06. 76 ein "Génebra, no âmbito da Organi
zação Internacional do Trabalho. 

Consoante Jição de Arnaldo Süssekind, em 
seu "Direito Internacional do Trabalho", o nos
so País adota a teoria do monism_o jurídico, 
competindo ao CongreSso Nadona1 deliberar, 
privativa e soberanamente, sobre a aprovaçãq 
de qualquer tratado internacional celebrado 
pelo Presidente da República, ou adotado por 
organismo internacional de que seja niembro 
o nosso País. Ensina Pontes de Miranda que 
o exame do tratado pelo Congresso Nadonal 
é, via de regra, para se aprovar ou não. Se 
o Poder Legislativo sugere alterações, deve 
o Presidente da República interpretar que o 
tratado não logrou aprovação, sa1vo se .o pró
prio instrumento internacional facultar as re
servas. Estas encontram-se disciplinadas na 
Convenção de Viena sobre o Direito dos Trata
dos, de 1969, que errúS:eii artigO 19 preceitua: 

"Art 19. Um Estado poderá formu
lar uma reserva no momento de assinar, 
ratificar, aceitar ou aprovar um tratado 
ou de aderir ao mesmo, a menos: 

a) que a reserva esteja proibida pelo 
tratado; 

b) que o tratado disponha que unica
mente podem ser feitas determinadas re
seNas, entre as quais não figure a reserva 
de que se trata; ou 

c) que, nos casos previstos nas alíneas 
a e b, a reserva seja incompatível com 
o objetivo e o fim do tratado." 

EntretantO, a práticã seguida pela orr, e 
consagrada pela Comissão de DireitÕintema
cional da ONU (ONU, "Asamblea General, Do
cwnentos Oficiales- Sexto Período de Sesio
nes", NewYork, 1953, Suplemento nl>Q9, pág. 
05), é a de que a ratificação com reservas 
é inadmissível. Deveriam estas, segundo lem
bram os autores, ser .autorizadas ao ensejo 
da aprovação da Convenção pela Conferêi1da, 
invocando-se, para tanto, o art. 19, § 39 da 
Constituição da OIT, que dispõe que, "ao ela-

borar qualqUer convenção ou recomendaÇão 
de aplicação geral, a Conferência deverá ter 
em conta aqueles países onde o clima, o de
seli.voMmenio incompleto da organização in
dustrial ou outras circunstâncias particulares 
tomem essencialmente diferentes as condi
ções de trabalho, e deverá propor as modifi~ 
CaÇões qUe considere necessárias de acordo 
com as condições peculiares desses países". 

Há ocasiões em que a convenção interna
cional do trabalho prevê que o Estado-mem
bro da orr poderá formalizar declaração no 
sentido de que a ratificação não alcançará cer
tas disposições do instrumento internacional, 
ou que a sua vigência será retardada; de toda 
forma, a possibilidade de formulação dessa 
declaração deverá estar prevista no bojo da 
própria convenção internacionaL 
-"O trãtado ora sub examine, istO é, a Conven

ção n? 144, estabelece, para os Estados que 
a ratificarem, a obrigação de ~'pôr em prática 
procedimentos que assegurem consultas efe
tivas, entre os representantes do governo, dos 
empregadores e dos trabalhadores, sobre os 
assuntos relacionados com as atividades da 
OrganiZaÇão Internacional do Trabalho a·pro
p6sito.de: 

a) as respostas dos governos aos questio
nários relativos aos pontos incluídos na ordem 
do dia da Conferênc!a Internacional do Tra
balho; 

b) as propostas que de~em ser apresen
tadas às a~toridades competentes relativas à 
observância· das recomendações. e conven~ 
ções, de acordo com oart.19 da Constituição 
da Organizã"ção Internacional do Trabalho; 

C) o reexame, a intervalos apropriados, das 
convenções não ratificadas e de recomenda
ções, em relação às quais ainda não foram 
eStüdãdãs- ãs medidas qUe poderiam ser to· 
madas para promover sua aplicação prática 
ou sua eventual ratificação; · 

d) as questões que passam ser levantadas 
nos telat6rios a serem comunicados à Secre
taria Jntemadonal do Trabalho, em virtude do 
art 22 da Constituição Internacional do T ra
balho; 

e) as propostas de denúncia de conven
ções ratificadaS. 

Portanto, consagra a referida Convenção o 
princípio do tripartismo, característica mar
cante da Organização Internacional do Traba
lho, que a distingue dos demais organismos 
internacionais in~g.rantes do sistema das Na
ções Unidas, e que lhe empresta incontestável 
vigor, conferindo direitos e responsabilidades 
equivalentes às três partes, isto é, órgãos go
vernamentais, representantes dos trabalhado
res e representantes dos empregadores. Cons
tituem os dois últimos, no dizer de Valticos, 
as forças vivas da produção, cuja participação 
no proceSSo decisório da Organização lhe 
confere Urriã"autOridade maior. Foi, como as
sinala Arnaldo SüSsekind, a ConvenÇão n9 144 
que ampUou consideravelmente o campo de 
aÇ:ão do tripartismo da OIT, irradiando para 
o ·campo naciorial mecanismos tripartidos de 
c6i1Slilfá relativamente-a-·queSfões fundamen
taJs pertinentes à atividade da orr. 

Foi o texto da referida Convenção eX8mi
nado tanto pela Comissão Tripartite instituída 
pelo Senhor Miriistro de Estado do Trabalho 
através da Portaria n~ 3229, de 15 de julho 
de 1987, quando pela Comissão de Direito 
do Trabalhador, tendo recebido de ambas pa
recer faVorável ao encaminhamento para exa
me pelo Cohgresso com vistas à sua ratifi
cação. 

Támbém consultadas a esse respeito, pro
nunciaram-se favoralmente à ratificação a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI}, a 
Confederação NacioriaJ "dãs Profis.sões Ube
·rais (CNPL), a Confederação l'iãdonal do Co
mércio (CNC) e a ConfederaçãO Nacional dos 
Trabalhadores da Indústria (CNTI}, assinalan
do não se fazei necessária, pcira taJ, alteração 
na legislação vigente. · · · 

Conforme estatui ·a art 19 da Constituição 
da OIT, os Estados-membros da Organização 
contraem a obrigação formal de submeter às 
autoridades competentes os instrumentos 
.aprovados durante .as Conferências Interna
cionais do Trabalho, no prazo de 12 ou 18 
meses após o encerramento da Conferência. 

Tal como pode ser constatado, encontra-se 
o Brasil em consideráve1 atraso qua:ilto ao 
cwnprimento das disposições. contidas no ar
tigo 19 da Constituição da OIT no que diz 
respeito à Convenção n~ 144, adotada durante 
a 61' Reunião da Conferência lnternaciqnal 
do Trabalho, em 1976. 

Nessas condições, e reportando-nos ao Re.· 
latório elaborado pela Assessorta para Assun· 
tos Internacionais do Ministério do Trabalho, 
segundo o qua1 vem o Governo brasilerio rigo
rosamente, consultando as entidades repre
sentativas sobre todo e qualquer assunto que 
.demande resposta à Or9ariização. Internacio
nal do Trabalho, e à ponderação contida no 
Parecer apresentado pelo representante da 
Conferência Nacional dos Trabalhadores da 
Indústria, Dr. Ubirac:YTorres CuOco, que aSSi
nala o fato de que, embora não tenha sido, 
até a presente data, ratificada-a Convenção, 
" ... -Cabe ponderar que a mesma vem sendo 
colocada em prática, hã bastante tempo, no 
Brasil, principalmente no GovernO -atual, que 
se tem mosir~do~ 4esejoso de ~uyir ~ ~epre
sentações de .empregados e de empregadores 
sobre assuntos de ihteresse tornum, inclusive 
O chamado "Pacto "SOcial", e pelas razões ex
postas, pronunciamo-nos favoravelmente à 
ratificação da presente Convenção e à criação 
de um organismo tripartíte permanente que 
assegure a rea1ização das consultas. 

Sala das Comlssões 27 de abril de 1989. 
- Humberto Lucena, Presidente - ChaiJas 
Rodrigues, Relator - João Lobo - .Afonso 
Sancho - .Alfredo Campos- Albano Fran
co-José.Agrlplno -Itamar Franco-Nabor 
Júnjor- EdiSóiJ Lobão- Chagas Rodrigues 
-Saldanha Derzl. · 

Publicado no DCN (Sessão II) de 3 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O 
expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva)-Do 
Expediente liâó,· consta o ProJeto de Lei do 
DF n? 15, de 1989, que dispõe sobre a criação 
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da carreira Fiscalização e Inspeção, dos res
pectivos cargos, fixação dos valores de seus 
vencimentos e dá outras providências. 

Nos temos da Resolução n" 157~ de 1988, 
a matéria será despachada à ComissãO- do 
Distrito Federal, onde poderá receber emen~ 
das, após sua publicação e distnbuição em 
avulsos, pelo prazo de 5 dias úteil;>. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So
bre a mesa projeto de lei que será lido pelo 
Sr. ]9-Sécretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"97, DE 1989 

Dispõe sobre a proteção do consumi
dor e dá outras providênr;ias. 

O Congresso Nacion-'1 decreta: 

TÍfULO l 
Da Defesa do Consumidor 

CAPITULO! 
Disposições Gerais -

Art. 19 A presente lei e$!<$el(:!ce normas 
de proteção e defesa do co~umidor nos ter
mos do artigo 59, inciso XXXII, C 170, inciso 
V, da Constituição e artigo 48 de suas Dispo
sições Transitórias. 

Art. 29 O Consumidor é toda pessoa física 
ou jurídica, nacional ou estrangeira, que ad
quire ou utiliza bens _o~ serviços, como desti
natário final. 

Art. 39 Fornecedor de bens ou serviços 
é qualquer pessoa n~cional ou estrangeira, 
que seja industrial, importador, exportador, 
empresário, comercianU;, agricultor, pecuaris
ta, prestador de seiViços de qualquer natureza, 
a título individual ou sodetário, bem como 
o Estado e outros Q_rganismos públicos_,_inte
grantes da administração direta ou indireta, 
concessionárias de s_erviçQ_ público e demais 
entidades, privadas ou públicaS, qUe desen
volvam atividades de produção, montagem, 
importação, exportação, distribuição ou co
merdalização de bens ou prestação de servi
ços, inclusive os de natl,l_reza bancária, fman
ceira, de .crédito e securitária. 

Art. 4" A Política Nacionãl do Coilsumo 
tem por objetivo o atendimento das necessi
dades dos consumidores, o respeito à sua dig
nidade, saúde e segurança, a transparêncía 
e harmonia das relações de consumo, a prote
ção de seus interesses econOmiços, bem co
mo a melhoria de sua qualidade de vida, aten
didos, os seguintes principias: 

I - reconhecimento da w1nerabDidade do 
consumidor no mercado de consumo; 

II- ação governamental no sentido de pro
teger efetivamente o consumidor, quer direta
mente, quer incentivando a criação e desen
volvimento .-:te associações _que o represen
tem, bem como assegurando a preSença, no 
mercado de consumo, de bens e serv[ços com 
padrões adequados de qualidade, segurança, 
durabilidade e desempenho; 

UI- hannonizas:-ão dos interesses dos parti
cipantes das relações de consumo e compati-

bi_llzaç:ão da proteção do consumidor e a ne~ 
c:essldade de desenvolvimento económico e 
tec:n_ql6gfco, de modo a viabilizar os prülcíPios 
nos qu8iS se funda a ordem económica (art. 
170, da Constituição), sempre com base na 
boa-fé nas relações entre consumidores e for':' 
necedores; 

IV- 'inform-aÇão e educação_ de fornece
dores e consumidores, quantq aos seus direi
tos e deveres, com vistas_ à melhoria do mer~ 
cada de consuino; 
-V- incentivo à ~ação pelos fornecedores 

de mecanismos_ efici_entes de _controle d,e_qua
lidade e segurariça de bens e serviços,' assim 
como de mecanismos alternativos de solução 
de conflitos de consumo; 

VI - coibição e repressão eficientes de to
dos Os a_busos praticados no mercado de con
sumo, inclusive a concorrência des1eal e utili
zação de inventos e criações _industriais, das 
marcas_ e nomes comerciais e signos distin
tivos, que pOssam cá-usàr pr'ejuízos aos consu
midores; 

W- radonallzação e melhoria dos serviços 
públicos; 

VIII - estudo constante das modificações 
do mercado de consumo; 

-lX - estabelecimento de instâncias admi~ 
nistrativas Capazes de conhecer e deliberar, 
sem õnus pata o consumidor e de forma cêle~ 
bre, a respeito das reclamações apresentadas. 

Att.-- 5<? _ A Política Nacional do ConSumo 
será eXecutada, com base nos- princípios do 
artigo anterior, pelos órgãos federais, esta
duais e municipais que, direta- ou indiretamen
te, intervenham no regramento e fiscalização 
do mercado de co.nsumo. 

CAPITULOU 
Dos DireJtos BásJcos dos COnsumidores 

Art. 6~ São direitos básíc::os dos consumi-
dores: - -
1-A proteção da vida, saúde e segurança 

contra os riscos _provocados por práticas no 
fornecimento de Qens e serviços considerados 
perigoSoS ou nOcivos; 
-- II-A informação adequada e clara sobr_e 
os diferentes bens e servir;os, com espedfi~ 
cação correta de quantidade, caracteristicas, 
qualidade e preço, bem corno sobre os riscos 
que apresentem; 

lir-A educação e divulgação sobre o c_on
sumo adequado dos bens e serviços, assegu~ 
radas a liberdade -de escolha e a igualdade 
nas c::onfrataÇões; 

IV -Aproteção contra a publicidade enga
nosa, métodos comerciais agressivos Ou des
leais, bem como contra práticas e cláusulas 
abusivas no fornecimento de bens e serviços; 
V-A modificação das cláusulas contra

tuais que estabeleçam prestações despropor
cionais ou sua revisão por fatos supervenien
téS que ~ tqmem excessivamente onerosas; 

VI-A efetiva prevenção e reparação por 
danos pessoais, morais, coletivos e difusos; 

Vil- O Acesso aos órgãos judiciários e ad
ministrativos; -com Vistas à prevenção ou repa
ração de danos individuais, coletivos ou difu
sos, assegurada a proteção jurídica, adminis
trativa e técnica, aos necessitados; 

VIU- A facilitação da defesa de seus direi
tos, inclusive com inversão, a seu favor, do 
ónus da prova, quahdo verosSfiDil a alegaçãO 
do consumidor, segundo as regras ordinárias 
de experiência: 

IX-A participação e consulta na formu
lação das políticas que" os afetem diretamente, 
e a representação de seus interesses por inter~ 
médio das entidades públicas ou privadas de 
proteçâo ou defesa_do consumidor; 

X-Aadequada e eficaz prestação dos S!=!f-

viços públicos em geral. 
Art. 79 Os direitos previstos -nesta lei não 

excluem outroS -decorrentes de tratados ou 
convenções internacionais de que o Brasil seja 
signatário, da legislação, interna ordinária, de 
regulamentos expedidos pelas autoridades 
administrativas competentes, bem como dos 
que derivem dos princípioS gerais do_direito, 
analogia, costumes e- "eqüidade. 

CAPÍTULO UI 
Da Proteção ao Consumidor e 

da Reparação dos Danos 
SEÇÃOJ 

Da Pr<Jteção à Saúde e Segurança 

Art. 89 Os bens e serviçoS cOlocados no 
mercado de consumo não acarretarão riscos 
à saúde ou segurança dos coilsurriJdoreS. ex~ 
_ceto os considerados normais e previsiVeis em 
decorrência 4e sua _natureza -e fruiçãO; obri
gando-se os fo_rnec:~âores,_ em qualquer hipó~ 
tese, a dar as informações necessâri~s e ade
quadas· a s~u respeito. 

Parágrafo único. Em qualquer hip6tese, a 
responsabilidade pela" reparaÇão dos danos 
causados seni objetiva, in~ependendo de pro-
va de culpa do forneCedor. 

Art. 9? O fornecedor de bens e se(Viços -
potencialmente nocivos à saúde ou perigosos 
deverá,_ nos rótulos e mensagens publicitarias, 
informar, de maneira ostensiva •. a respeito de 
sua nocividad~ 9U periculosidade, sem pre~ 
juízo da adoção de outras me4idas de segu~ 
rança cabíveis em cada caso concreto. 

Art. 1 O. O fom~çedor de bens ou serviços 
que, poste-riormente à sua Introdução-no mer· 
tado de ~nsumo, tiver conhecimento da no
<::Mdade, periculosidade ou riscos qUe apre
sentem._ deverá coinUnicar o fato imediata
mente àS autoridades competentes e aos con-
sumidores, mediante anúncios publidtários. 

Parágrafo único. Os anancios publicitá
rioS a que se refere o caput serão veiculados 
na imprensa escrita, falada e televisada às ex
pensas do fornecedor do bem ou serviço. 
'--Art 11. Obemouserviçoque,adequada
mente utilizado ou fruído, apresentar alto grau 
de nocividade ou periculostdade será retirado 
do merCado pelos respectivos fomecedore&,_ 
sem prejuízo da responsabilidade pela repara
ção de eventuais danos. 

SEÇÃOil 
Da Responsabilidade por J?anos 

Art.--12. O fabricante nacional ou estran~ 
geiro, o importador e o cÕmerciçmte respOn
dem pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos decorrentes de 
projeto, fabricação, construção, montagem,, 
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fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acondidonamento de seus bens, bem como 
por infonnações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua utilização. 

§ 19 Para os ~eitos deste artigo, equipa
ram-se aos consumidores todas as vítimas do 
evento. 

§ 29 O fabriCante Ou importàCior só se exi
me de responsabilidade s_e provar que o dano 
é imputável, exclusivamente, à culpa do c-on
sumidor ou de tercelro: 

§ 39 Àquele que efetivar o pagamento terá 
díreito de reaver dos demais responsáveis, em 
ação regressiva, o respectivo montante segun
do sua participação no evento dan_oso. 

Art. 13. O fornecedor de serviços respon
de pela reparação dos danos cau&:Idos aos 
cOhsurnidores por defeitos relativos à presta
ç~o dos setv:iços, bem como por iilforrnações 
insuficientes ou inadequadas sobre a sua frui· 
ção. 

§ 19 Para os efeitos deste artigo, equipa
ram-se aos consumidores as vitimas do even
to. 

§ 29 Ofomecedor-deserviçossóseexime 
de responsabiUdade de provar que o dano é 
Imputável, exclusivamente, à culpa do consu
midor ou de terceiro. 

§ 3~ Quando o serviço prestado c:ausar 
dano irreparável a bem de qualquer natureza 
do consumidor, a indenização corresponderá 
ao seu valor de reposição integral. 

§ 4~ A responsabilidade _dos profiSsionais 
liberais será apurada mediante verificação de _ 
culpa. 

SEÇÃOUI 
Da Responsabilidade por 

Vídos dos Bens 

Art 14. O fabricante, nacional ou estran
geiro, o importador e o comerciante de bens 
de consumo duráveis ou não duráveis respon
dem solidariamente pelos vícios de qualidade 
que os tomem impróprios ou inadequados 
ao consumo a que se destinam ou lhes dlmi
nl:l8 o valor, assim como por aqueles decor
rentes da disparidade com as indicações cons-
tantes do recipiente, da embalagem, rotula
.gem ou mensagem publicitária, podendo o 
conswnidor exigir, alternativamente, e à sua 
escolha: 

a) substituição do bem por outro da mes
ma espécie, marca ou modelo, em perfeitas 
condições de uso; 

b) a restituição imediata da __ quantia paga, 
monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 

c) o abatimento -proporcional do preço. 
§ 1" No caso de fornecimento de bens 

in natura será responsável perante o condu
midor o fornecedor imediato. 

§ 29 Consideram-se impróprios ao uso e 
consumo: 

a) os bens cujos prazos de validade estejam 
vencidos; 

b) os bens alterados, avariados, falsifica
dos ou, por qualquer outra razão, em desa
cordo com as normélS regulamentadas de fa
bricação, distribuição ou apresentação. 

c) os bens que, por qualquer motivo,se 
revelem inadequados ao fim a que se desti
nam. 

§ 39 A substituição do bem por outro de 
espécie, marca ou mótlelo diverSos, somente 
~á fe.itçqnediante complementaç~o ou resti
tuição de eventual diferença de preço. 

Art. 15. O fabricante, o importador e o co
merciante respondem solidariamente pelos ví
cios de qualídade do bem, sempre que, respei

-tadas _as _variações decorrentes de sua natu
reza, seu conteúdo líquido for inferior às indi
cações do recipiente, da emba]agem, rotula
gem ou de mensãgetn publicitária, podendo 

. o conJiYIDid.Qr exigir, alternativamente e à sua 
escolha: 
- a) substituição do bem por oi.rtro da mes
ma espécie marca ou niodelo, sem os aludi
dos vicias; 

b) a restituição imediata da quantia paga 
monetariamente atualizada, sem_ prejuízo de 
eventuais perdas e_danos; 

c) o abatimento proporciona] do preço. 
Parágrafo único, Quando o ihstrumento 

empregado na pesagem ou ·medição não esti
ver afeljdo segundo os padrões oficiais, a res
ponsabilidade é exclusiva do fornecedor ime
diato, 

SEÇÃOIV 
Das Responsabilidades por 

Vídos do Serviços 
Art. 16. O fornecedor de serviços re:.;pon

de pelos vicias de_ qualidade ou de segwança 
que os tomem impróprios ou inadequados 
ao consumo ou lhes diminuam o valor, poden
do o conswnidor exigir, alternativamente e à 
sua escolha: 

a) a reexecução dos serviços, sem custo 
addonal e_ quando cabível 

b) a restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 

c) o abatimento proporcional do preço. 
§ 1" A reexecução dos serviços poderá 

ser confiada a terceiros devidamente capaci
tados, por conta e risco do fornecedor de ser
viços. 

§ 29 Consideram-se impróprios ao con
sumo os serviços prestados em desacordo 
com as respectivas normas regulamentares. 

Art. 17. Quando o fornticimento de servi
ço tiver por objetivo a reparação de qualquer 
b_em, considerar-se~ implicíta a obrigação de 
empregar componentes de reposição novos 
e originais, sem prejuízo da livre negociação 
das partes. 

Art. 18. Os órgãos públicos, por si ou 
suas empresaS, concessionárias, permissioná
rias ou sob qualquer outra forma de empreen
<limento, são obrigados a fornecer serviços 
adequados, eficiente_s ,e ~eguros. 

Parágrafo único. - Nos caso de descwnpri
mento, total ou parcial, das obrigações referi~ 
d~s neste artigo, serão_ as_ pessoas jurídicas 
compelidas a cufupri-las e a reparar os danos 
cãüsados, na forma prevista no Titulo DI. 

SEÇÃOV 
Da Prescrl~ão 

Art 19. Prescreve em um ano o direito 
de _reclamar pe~os vínculos aparentes ou de 

fácil constatação dos bens fi: SE;:rviços, conta~ 
dos da et)t!'ega efetiva dos bens ou do término 
da execução dos seiviços. - · · 

§ 19 A reclamação forma_liza perante ór
gão ou entjdade c_om. ~tri.bu,i_ções de defesa _ 
do consumidor. interrompe a_ prescrição. 

§ 29 Quando QS. bens ouoserviços forem 
forneci4os mediante termo de garantia, a con
tagem do prazo previsto no presente artigo 
inicia-se a partir-do seu término. 

§ 39 _ A reclamação, comprovadament~ 
formulada pelo consumidor perante o fofne~ 
cedor de bens e serviços suspende a presc1i
ção até a resposta negativa, que deve se-rtrãns~ 
mttida de-fO{ma inequívoca . 

§ 4~ Trahtando-se de vicio oc:ulto, o prazo 
prescricional inicia-se no momentO erri- Que 
ficar evidenciado o defeito. 

Art 20. A prescrição do direito á repara
ção pelos danos causados por defeitos dos 
bens ou serviços, prevista neste Capítulo; rege
se pelo artigo 177 do Código Civil, iniciandO-se
a contagem ·do prazo a partir da mariifestação 
do dano. 

SEÇÃOVI 
Da Cobrança de Dividas 

Art 21. Na cobrança de débitos o-consu· 
midor inadiplente não será exposto, injustifica
damente, a ridículo, nem será submetido no 
seu trabalho ou seu lar, a qualquer tipo~ de 
constrangimento ou ameaça à sua integridade 
fisiCa 

Parágrafo único. As infrações ao disposto 
neste artigo,- além de perdas e _danos, indeni
zação por danos morais e outras sanÇões Cab-í~ 
veis, ficam sujeitos à multa natureza econó-
mica dos infratores, cominada pelo juiz na 
ação proposta por qualquer dos legitimados 
à defesa do consumidor em juízo. 

SEÇÃOVJI 
Dos Bancos de Dados e 

Cadastros de Consunúdores 

Art. 22. O consumidor, sem prejuízo do 
disposto no art. 70, terá aces·so aos cadastroS, 
fichas. registras e dados pessoais e -de -consu~ 
mo arquivados sobre ele, bem como sobre 
as suas repectivas fánteS. -

§ 1 ~ Os cadastros e dados de conswni
dores devem ser redigidos em linguagem de 
fácil compreensão, não podendo conter infor
mações relativas a periódo superior a cinco 
anos. 

§ 29 A abertura de cadastro e dados pes
soais de consumo não solkitado deverá ser 
comunicado por escrito ao consumidor. 

§"-3~ Os efros e·omfssões cadastrais serão 
corrigidos e sanados a pedido do consumidor, 
devendo ser comunicados aos eventuais desti~ 
natários das informações incorretas. 

§ 4~ Consumada a prescrição relativa à 
cobrança de débitos do consumidor, não se
rão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de 
Proteção ao Cfédito, quaisquer informações 
que possam impedir ou dificultar novo acesso 
ao crédito jUQto, aos fornecedores. 

§ 5~ As iil'frações ao disposto neste artigo, 
amplicam-se as mesmas sanções previstas no 
parágrafo único do artigo anterior. 
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.SECÇÃO VIII 
Da Extensão Subjctfva 
Da ResponsabUldade 

Art. 23. os 'sóCfos~gerenre:s-e -administra~ 
dores não· respondem pessoalmente pelas 
·obrigações imputadas à empresa, exceto, nos 
casos de culpa, insolvência ou encerramento 
das respectivas atividades, pelas indenizações 
previstas nas Secções ll, DI e N deste Capítulo, 

CAPITULO IV 
Das Práticas Comerciais 

SECÇÃO! 
Da Oferta e PubUcldade 

Art. 24. Toda informação ou publicidade 
veiculada por qualquer forma ou meio de co~ 
.municação com relação a bens e serviços ofe .. 
recidos ou.apresentados_obriga o fornecedor 
e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

Art_ 25._ A oferta e_ apresentação do fome
cimento de bens ou serviços devem aSsegurar 
informações con:etas, c:laras e ostensivas so~ 

, bre as suas caracteristicas e qualidade, bem 
como sobre os riscos que apresentem à saúde 
e segurança dos consumidores. 

Parágrafo único. É proibida toda publici~ 
dade, por qualquer meio, capaz de induzir o 
consumidor a_se comportar de forma preju· 
dlcia1 ou perigosa á sua saúde ou segurança. 

Art. 26~ Quando o fomecidor de bens ou 
serviços se utilizar de publicidade enganosa, 

· o consumidor poderá pleitear indenlzação por 
danos sofridos, bem como a abstenção da 
prática do ato, sob pena de execução espe
cífica, para o caso _de inadimplemento, sem 
prejuízo de sanção pecuniária cabível e de 
contra-propaganda, que pode ser imposta ad
ministativa ou judicialmente. · 

§ 1 ~ É enganosa qualquer modalidade 
de informação ou comunicação de caráter pu
blicitário, mesmo por omissão, capaz de gerar 
características, qualidade, quantidade, pro
priedades, origem e .quaisquer outros danos 
sobre bens e seMços. 

§ 29 O ônUS da prova da veracidade e cor
reção da informação ou camunicação publici
tária cabe ao fornecedor. 

§ 39 A contra-propaQarida a que se refere 
o caput será custeada pelo fornecedor dos 
bens ou serviços. __ _ _ _ ___ _ _ 

Art 27. Seofom&edor-aebensouseM_
ços recusar cumprimento à oferta, apresen
tação ou publicidade, o consumidor poderá, 
alternativamente e à sua livre escolha: 

a) exigir o cumprimento forçado da obriga
ção, nos termos da oferta, apresentação _ou 
publicidade; 

b) aceitar outro bem ou prestação de servi
ço equiva]ente; 

c) rescindir o contrato, com direito à resti
tuição da quantia eventualmente antecipada, 
acrescida de correção monetária e perdas e 
danos. 

Art. 28. O tenno de garantia ou equiva
lente deve esclarecer em que consiste a mes
ma quantia, bem como a forma e o lugar 
em que pode ser exercitada, sendo entregue 
ao consumidor devidamente preenchido pelo 

fome<::edor, no ato da aquisiÇão do bem ou 
serviço. • 
Art. 29. Os fabricantes e irnporladores_deve
rão assegurar a oferta de componentes e pe
ças de reposição enquanto não cessar a fabri
cação ou importação do bem. 

Parágrafo único. Cessada a fabricação,- a 
oferta deverá ser mantida por período razoável 
de tempo, nunca inferior a 5 (cinco) anos. 

Art. 30. O consumidor pode desistir do 
Contrato, no prazo -de 7 (sete) dias contados 
de sua assinatura ou recebimento do bem ou 
serviço, sempre que a contratação ocorrer fora
do estabelecimento comercial, especialmente 
por telefone ou reembolso postal. 

§ 1 '? Se o consumidor exercitar o direito 
de arrependimento previsto neste artigo, os 

_ ya]Q['es eventualmente pagos, a qualquer titu
lo, durante o prazo de reflexão, serão devo!M 
vidas, de imediato, monetariamente atualizaM 
dos. _ __ -

§ 2_9 Em caso de Venda por telefone ou 
reembolso postal o nome e enderenço do fa
bricante deverão constar na embalagem e na 
publicidade utilizada. 

§ 39 O_ fornecedO-r do bem ou serviço é 
responsável pelos atas d_e _seus representantes 
autohômos ou não. 

-SEÇÃOII 
Das Práticas Abusivas 

Art 31. É vedadO ao foneCedor de bens 
ou serviços: 
I- condicionar o fornecimento de bem ou 

de seJViço ao fornecimento de outro bem ou 
-serviço; 

II- recurar atendimento às demandas, dos 
consumidores, na exata medida de _suas dis- . 
ponibilidades de estoque, e, ainda, de confor

_midade com os usos .e _constumes; o 

lll- enviar ou entregar ao consumidor, sem 
solicitação prévia, qualquer bem, ou fornecer 
.qualquer serviço, ressalvada a remessa de 
amostras grátis; 
- IV-prevalecer-se da fraqueza_ ou ingorân~ 

cia do consumidor, tendo em vista sua idade, 
saúde, conhecimento ou condição social, para 
impingirMlhes seus bens ou serViços; 

V- executar seJViços Sem a prévia elabo
ração de orçamento e autorização expressa 
do consumidor; 
· VI- repassar informação depreciativa refe

rente a ato praticado pelo consumidor no exer~ 
cicio çle seus direitos; 
'·Vil-colocar, no mercado de consumo, 
qualquer bem ou serviço sem observância das 
normas previstas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas; 

VIII- praticar quaisquer outros atas defini
dos em lei corno condutas abusivas. 

Parágrafo único. OS bens remetidos ou 
entregues ao consumidor, na hipótese prevista 
no inciso 11~ equipararam-se às amostras grá
tis, inexistindo obrigação de pagamento. 

Arl 32. O fornecedor de serviços será 
obrigado a entregar ao c-onsumdiro orçamen
to prévio âiscriminando () vaJor da mão-deM 
obra, dos materiais e equipamentos a serem 
empregados, as condições de pagamento, 

bem como as datas de início e término_ dos 
serviços. ' . . . 

§ 19 Salvo estiJ)Ulaçào effi -cOittrárlo, o· va
lor orçado terá validade pelo prazo de 1 O (dez) 
dias, contados da sua elaboração. 

§ 2? Uma vez a"pfovãdo Pelo consúffiidor 
- o prçamento obriga os contra entes e somente 

pode ser alterado median·te livre negodação 
da_s partes. · 

§ 3~ o const..imídOC nao responde Por 
quaisquer ônus ou a_çrêsçirnos decorrentes da 

_ contr~tação de serviços de terc_eiros, não PreM 
vistas no orçamento prévio. · · 

Art. 33._ No caso de fornecimento de bens 
ou de serviços sujeitos ao regime de controle 
ou de tabelamento de preços, os fornecedores 
deverão respeitar os limites oficiais sob pena 
de, não o fazendo, responderem pela restitui
ção da quantia recebida em excesso, moneta
riam-ente atualizada, podendo o consumidor 
exigir, -à sua escolha; o" desfazlmE:ntO do_ negó
ciO Seni prejuízO de outras sanções cablveis. 

Art. 34. - As irifraçóes ao ·dispoSto nesta e 
na Secção anterior, além das perdas e danos, 
indenização por danos morais, perda dos juros 
e outras sanções cabíveis, ficam sujeitas à 
multa de natureza civil, proporcional à gravi
dade da infração e à _condição econômica do 
infrator, cominada pelo juiz na ação proposta 
por qualquer dos légitimados à defesa do con
sumidor em juízo. 

CAPiTULO V 
Da Prot,eçiio C<>ntratu;d 

SEÇÃOI 
Das Cláusulas Abusivas 

Art. 35. Os contratos que regulam as rela
ções de consumo não_ obrigarão os consumi~ 
dores se não lhes for dada a oportunidade 
de tomar conhedmento prévio de se_y _conteú
dO, ou se os respectivos instrumentos forem 
redigidos de modo a dificultar a compreensão 
de seu sentido e alcance. 

§ 1 ~ As cláusulas contratuais serão inter
pretadas de maneira maisTavorável ao consu
midor. 

§ 29 As declarações de vontade constan
tes de escritos particulares, recibos e pré-con
tratos relativos às relações de consumo vincu
lam o fornecedor ensejando inclusive eXeCu
ção específica, nos termos do art. 68 e pãrâ-
grafos. - · 

Art. 36. São nulas de pleno clireito as cláu
sulas contratuais relativas aO fornecimento ·qe 
bens e serviços que: 
I- impossibilitem,- eXonerem ou atenuem 

a responsabilidade do fornecedor por danos 
ou vícios de qualquer natureza dos bens ou 
serviços fornecidos; 

D- subtraiam ao consumidor a opção de_ 
reembolso da quantia já paga, nos casos pre
vistos nesta lei; 

III- transfiram responsabilidade a tercei
ros; 

IV- invertam o ônus da prova em prejuízo 
do consumidor; 

_y- estabeleçam obrigações ~quas, lesi
vas, ou, de qualquer modo, abusivas aos inte
resses dos consumidores. 



Maio de 1989 DIÁRIO DO CO!iORESSO NACIONAL (Seçio U) Quarta-feira 3 1651 

Parágrafo único. O Ministério Públiéo, me
diante inquérito _civil, pode efetuar o controle 
administrativo abstrato e preventivo das condi
ções gerais dos contr_átos abusivos. 

Art. 37. , No fornecimento de bens ou ser
viçoS que envOlva outorga de crédito ou con
cessão de finanéiamento aO ·conSumidor, o 
fomecedor_de.'Lerá, entre outros requiSitoS, "in· 
formá-lo previamente sobre: 

a) preço do bem Ou serViÇo em moeda cor-
rente nacional; · 

b) montante dos juros de mora e da taxa 
efetiva anual de juros ·compostos; 

c) acréscimos legalmente previstos; 
d) número e periodicidade das p~stações; 
e) soma total a pagar, com e sem financia

mento. 

§ 19 As IJ1ultas_ Qe mora decor,ren,tes_ do 
inadimplemento de obrig.aç;io no_ seu ter:mo 
não poderão ser superiores a 1 0_% do _valor 
da prestação_nos lO_ (d~_} primeiros_ dias de 
atraso, nem a 20% nos dias subseqüentes. 

§ 2~> Fica assegurada ao consumidor _a li
quidação antecipada do débito, total ou par
cialmente, mediante redução proporcional 
dos juros, e demais acréscimos. · 

§ 3? O fornecedor ficará slJjeito a multa 
e perda dos juros, além d~ outras sanções 
cabíveis, se descumprir o disposto neste ar-
ligo. . ' 

Art. 38. Nos contratos de compra e venda 
de móveis ou imóveis me(iiante pagamento 
em prestações, bem como nas alienações fi
duciárias em garantia, consideram-se n?Jo es
critas as cláusulas que estabeleçam a perda 
total das prestações pagas em beneficio do 
credor que, em razão do inad_implemento, plei
tear a rescisão do co·ntrato e a retomada do 
bem aJienado. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista nes
te artigo, o devedor inadimplemente terá direi
to à restituição das parcelas quitadas à data 
da rescisão contratual. _ desçontada ~ v;l.nta
gem econôm!ca auferida com a fruição. 

SEÇÃOU 
Dos Contratos de Adesão 

Art. 39. Os contratos de adesão serão re
digidos em tennos claros e com caracteres 

' .ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua 
· compreensão pelo consumidor. 

Parágrafo único. "É facultado a qualquer 
consumidor ou entidade que o represente re
querer ao Ministério Público que ajuíze a com
petente açâo para ser declarada a nulidade 
de claúsula contratuaJ que contrarie o disposto 
na presente lei ou de qualquer forma não asse_
gw-e o justo equilíbrio entre direitos e obriga
ções das partes". __ 

Arl 40. Contrato de adesão é aquele cu
jas cláusulas tiverem sido aprovadas por algu
ma autoridade ou redigidas unilateralmente 
pelo forne_cedor de _bens ou serviço~._{>_~m que 
o consumidor possa discutir ou modificar 
substanciaJmente seu conteúdo. 

Parágrafo único, O Ministério Público, me
diante inquérito civil, pode efetuar o controle 
tKlministrativo abstrato e preventivo das condi
ções gerais dos contratos de adesão. 

CAPfrULO VI 
Das S~ções Administrativas 

Art. 41. A União, os Estados,e o Distrito 
Federai, em caráter concorrente e nas suas 
reSpectivas áreas de atuação administrativa, 

-baixarão normas relativas à produção, indus-
- trialização, distribuição, publicidade e consu-

mo de bens e.servi.ç_o. , _ 
§ 19 _A União, os Estados, o Distrito Fede

Fal e os Municípios fiscalizarãO e Controlarão 
o mercado de consumo no interesse da Rre
servação da vida, saúde, segurança, informa
ção e bem estar do consumidOr, baixando as 
normas que se fizerem necessárias. 

§ _ 2:~> Os órgãos federais. estaduais e mu
nicipais com atribuições para fiSCalizar e con
trolar o mercado de consumo manterão co

. missões pennanerites para a elaboração, revi
. são e atualização das normas referidas no pa
rágrafo anterior, sendo obrigatória a partici

. pação dos consumidores e fornecedores, 
§ 3? _ Os órgãos oficiais poderão expedir 

, notificações aos fornecedores para que, s_ob 
pena de desobediência, prestem informações 
sobre questões de interesse do consumidor. 

Art. 42. As infrações das normas de defe
sa do consumidor ficam sujeitas, confoime 
o caSo; as seguintes sanções, sem prejuízo 
das de natureza civil e penal: 

a) muJta; 
b) apreensão do bem; 
c) inutilização do bem;-
d) suspensão de fornecimento-de bem OIJ 

serviço; 
e) revogação de concessão ou permissão; 
f) cassação de licença do estabelecimento 

ou de atividade; 
!i) caSsação de registro do bem junto ao 

órgão ct5mpeteríte; -
h) interdição, total ou parcial, de estabele

cimento ou de atividade empresarial; 
i) intervenÇão administratiVa; 
j) suspensãO temporária de atividade em

' presaria]; 
,1) imposição contra-propaganda; 
m) cassação da concessão quando a em

presa explorar serviço público, 
Parágrafo único. As sanções previStas 

neste artigo poderão ser aplicadas comula
tivamente. 

Art. 43. A pena de multa, graduada-de 
acordo com a gravidade da infração, a vanta
ge~ auferida e à condição enconômica do 
fornecedor, será aplicada mediante procedi
mento _administrativo no qual se assegurará 
ampla defesa. 

Parágrafo único. A multa a que se refere 
9_ caput será em montante nunca inferior a 
300 (trezentas) vezes o valor do Bôns do Te
souro Nacional BTN) e não superior a 600.000 
(seiscentas mil) vezes o valor do Bônus do 
Tesouro Nacional BTN) 

Art. 44. __ As penas de apreensão, de inutili
zação de bens, de suspensão do fornecimento 
de bem ou serviço e de revogação da conces
são ou pennissão de uso serão aplicadas pela 
administração quando forem constatados ví
cios de qualidade ou de quantidade, bem co-

mo nas hipóteses de periculosidade e de im
propriedade do bem ao uso a que se destina. 

Art 45. · As penas de cassação de alvará 
de licença, de interdição e de suspensão tem
porária da.BtMdade, bem cOmo a de interven
ção administrativa serão aplicadas ·quando" o 
estabelecimento industrial, comercia] ou. pro
frssionaJ reincidir na prática das infrações de 
maior gravidade, previstas em lei. 

parágrafo único. A pena de cassação da 
concessão será aplicada à concessionária de 
serviço público quando violar obrigação legal 
ou contratual. 

Art. 46, A impoSiÇão ·de contra-propagan
da será comiriaâa quando O fornecedor incor
rer na prática de publicidade enganosa, nos 
termos do disposto no art. 26, e seú. parágrafo 
1~', desta lei, sempre às expensas do infrator. 

§ 1" A retificação será divulgada pelo res
ponsável no mesmo veículo de comunicação 
utilizado com as mesmas c.aracterlsticas- em· 
pregadas, no ·que se refere à duração, espaço, 
local e horário. - - · 

§ 2" A contra-propag·anda será apUcada 
pelos órgãos· públicos competentes de prOte
ção ao consumidor, mediante procedimento 
adminsítrativo, assegurando~se-lhe ampla de
fesa, mas somente será publicada por expres
sa determinação do Ministério de Estado da 
respectiva área de atuação administrativa. 

§ 39 Enquanto não promover a contra
propaganda; o fornecedor, além de multa diá
ria e outras -sanções, ficará fmpedido-de efe. 
tuar, por qualquer meio, publicidade de seus 

·bens e seiviços .. 

TfrULOll 
Das lnfraç6es Penais 

Art 47. Colocar no mercado, fornecer ou 
expor para fornecimento bens impróprios ao 
consumo: 

Pena- reclusão de dois a cinco anos e 
multa. 

Parágrafo único. Se o crime é culposo: 
Pena- Detenção de um ano a dois ános 

ou multa. 
Art 48. Omitir dizeres ou sinais ostensi

vos sobre a nocividade ou periculosidade de 
bens, nas embalagens, nos invólucros ou pu
blicidade: 

Pena- Reclusão de um a quatro anos e 
multa. 

§ 19 Incorrerá nas mesmas penas CJ!lem 
dc;xar de alertar, mediante_ recomendações 
escritas ostensivas, sobre a periculosidade do 
serviço a ser prestado. 

§ 2?. Se o crime é culposo; 
Pena- Detençáo de seis meses a dois anos 

ou multa. 
Art 49. Deixar de comunicar à autoridade 

competente, aos consúmidores e ao públiCo 
em geral, a nocividade ou periculosidade de 
bens cuj_o conhecimento seja posterior à sua 
colocação no mercado: 

Pena- Reclusão de um a cinco anos e 
multa. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de retirar do mercado, ime
diatamente, quando determinado pela autori-
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dade competente, os bens nocivas·ou perigo
SÓS, na forma deste artigo. 

Art. 50. EXecutar serviçO potendalmenté 
nocivo à saúde um perigoso, contraliãrl.do de~ 
terminação de autoridade competente: 

Pena- Reclusão de dois a ciilco anos e 
multa. 

Art. 51. Fazer afirmação falsa o engano
sa, ou omitir informação sobre a natureza, 
carcterística, qualidade, quantidade, seguran
ça, desempenho durabilidade, preço ou ga
rantia de bens ou serviços: 

Pena- Reclusão de um a cinco anos e 
multa. 

Pã.ráQrafo úniCo. Incorrerá nas mesmas 
penas quem: 
I- fizer ou promover publicidade que sabe 

ou deveria saber ser enganosa; 
R- fizer ou promover publicidade de bens 

ou seiVi.ços de modo a dificultar a identiicação 
do fornecedor; 

ru- fller ou promover publicidade que sa
be ou deveria: saber. ser capaz o de induzir o 
consumidor a· cOmportar~se-à e forma preju
dicial ou perigosa à sua saúd_e ou segurança. 

Art.- 52. Fazer ou promover publicidade 
sabendo-se incapaz de atender à demanda: 

Pena- Reclusão de um a cinco anos e 
mu1ta. 

Art 53. Deixar de organizar ,dados fáticos, 
técnicos e_clentíficos que dão ba_se à publici--:. 
dade, assim como impedir ·ou dificu1tara seu 
acesso aos consumidores:_ -

Pena-Reclusão de um a três anos e multa. 
Art 54. Estipular em- coqtrato qUalquer 

vantagem indevida: _ _ 
Pena- Detenção de seis meses a dois __ anos 

e nlulta. 
Parágrafo único. Se a vantagem é obtida: 
Pena- Detenção de seis meses a dois anos 

e multa. 
Art. 55. Einpregar, na reparação de bens, 

peças ou componentes de reposição usados, 
sem autorização do consumidor: 

Pena- Reclusão de um a quatro anos e 
multa. 

Art. 56. Utilizar, na cobrança de dívidas, 
de violência ou grave ameaça, afumações fal
sas, incorretas ou eng"anosas ou de qualquer 
outro procedimento que exponha o consu
midor, injustificadarnente, a ridículo ou inter
fira com o seu trabalho, descanso ou lazer: 

Pena- Reclusão de um a quatro anos e mul
ta. 

Art 57. Impedir ou dificultar o acesso do 
consumidor às informações que sobre ele 
constem em cadastros, banco de dados, fi
chas e registras; 

Pena- recluSão de um a quatro anos e 
multa. 

Parágrafo único. lnc:Õi-rerá nas mesmas 
penas quem deixar de informar o consumidor 
sobre a inserção de inform~ções sobre sua 
pessoa em cadastros. banco d_e da_!ios, fichas 
ou registres, quando não solicitadas por ~scri
to por ele. 

Art. 58. Inserir informações sobre consu
midor constante de cadastro~ ?anca de dados,. 
fichas ou registras que sabe ou deveria saber 
serin~ 

Pena- Reclusão de um- a quatrO anos e 
multa. 

Parágrafo único. TncOrrerã nas mesmas 
j)ei1ãSqllerri deixar de cOrrigir, imediatamente, 
informação nas circunstâncias previstas no 
caput deste· arl:iQo. 
--Ãrl-5"9".- -oebcilr Ck eiitregar' ao· conSumi
dor -o termo de garãrttiá adequadamente 
preenChido e com espedficação dar~ de seu 
coriteúdO: 

Pena-Reclusão de um a três anos e multa. 
Art. 60.' Semprejuízo~daspreViS_tas-noCó

-~go Pen'al, São-CiR:imstâitC:ias (Jue· sempre 
agr;avam as e penas pre"vistas nesta lei: 
_I- sererU ~_CdmeS cometi4os em época . ºe grave criSe êconômica ou por ocasião de 
calamidade; 
n-provocarem os crimes grave danQ indi-

VldiiaJOu coletivo; . . 
lli-serem os crimes cometidos mediante 

c:iiSSimüiãÇãO"da natureza ilicita do procedi· 
nl~nto;·-- · 

IV- serem os crimes Pfãticados .em opera
ções que ellVolvarn alimentos, medicamentos 
ou quaisquer outros bens ou serviços essen~ 
ciais. 
_ Art. 61. Aplica-se o disposto no art. 258 

d9 Código Penal aos cri_mes de perigo comum 
previstos neste Título. · · 
~ 6_2. Além c!os efe!tos da e.ond~naç~o 

previstoS pelo Código Penal, constitui efeito 
da condenação por· crime defmido_ nesta l_ei 
~ interdiç~Ó. ç.~ ~~rddo: d~ ãtiVidãde que de
penda de autorização do e.oder Púbbfico ou 
habilitação específica. 

-Art. 63. O montante da fiança. nas infra
ções, de que trata esta lei, será faxado pelo 
juiz entre 1.000 (um mil)-~ 15,0_00 (quinze 
rTtll} vezeS o valor do Bônus do Tesouro Naciorial (BTN). . . . . . . . . 

Art. 64. -~ Nõ proceso_ Penai àtlriente acis 
crimes preVistoS riestã lei, bem Como a outros 
C:rimi;!S e cón_trav~nções que enyolvam rela~ 
~ões de consumo, poderão intervir, como aS.. 
sistentes do MinistériO Público, os demais legi· 
limadOs- ini:HC8aos no arL 66, aOs quais tam
b'ém é facultado propor açãÕ penal subsidiária, 
~a denúncia não for oferecida ~o prazo legal. 

TÍTULO III 
Da Defesa do Coõsumidor em Juízo 

CAPfTULO I 
Disposições Qerals 

M 65. A dereSã dos intefesses e dir-eitos 
_dos consumidores e das vitimas poderá ser 
-exercida em juiZo individualmente ou a título 
-toletivo. · - -

Parágrafo único. A defeSa_ colétiVa será 
eXercida quando se tratar_ de: 
- 1- interesses ou direitOs difusos, assim en
tendidos, para efeitos desta lei, os transindi
viduals, de natureza indiVísível de que sejam 

- 1ifulcires pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstância de fato; - -
- 11- inte-resses ou dlreitQS_ col~tivoS, a$Sim 

entendidos, para efeitos desta lei, os transindi
viduais, de natureza indivisível de que seja titu
lar grupo, cãteQdria ou classe de pessoas liga-

dás entre sLou_com a parte contrária por um!'l 
relação jurídica base; -

TI1- interesses ou direitos individuais ho· 
mogêneos, assiin entendido_s os decorrentes 
de origem comum. _ , . 

Art. -66: -Para os fins do art. 65L parágrafo 
úfiiCó, são legitimados concorrentemente: 
1-o Ministério_ ~úblko; 
H -a União, os Estados, os Municípios,· -o

Distrito federal e 0!:1 Territórios; 
11r...:. a:s entidads e órgã~s da adrl)i0i$:tração 

pública, direta ou inç:liret~ ainda que sem per
sonalidade jurídica, especifiCarn_ente destina
dos a defesa dos interesses e direitos prote
gidos por esta lei; 

IV- as- associaÇões le~ah;nente- constituí
das há pelo menos· um ano ·e qUe -iilduam 
entre seus fins insfifucfonais a defesa dos inte
resses e direitos protegidoS por" esta lei, dis
perisada a autoriZação assemblear. 

§ 19 Admltfr:-s·e-á" o litisCõnsórc.rO-faCulta
tivo entre -os Ministérios Públicos da UniãÕ e 
dos Estados na defesa dos int~resseS e.direiios 
de- c;iue cuida e$ lei. -- -
- -§ 29- Os órgãOS PúbliCos leQitirriados po
derão tomar· dos interésSãdos comproh'fiSSo 
de:_ ajustamento de sua conduta às eXi_gêriciéis 
leQais, mediante càrriinaÇõeS que terao eficá-
cia de título ex~cutivo extrájudi<::ial. . · 

Art. 67. Para a delesâ dOs. direitoS e inté
resSe5 protegidos j>or esta lei são admissíveis 
todas ·as espédêS dê ãçõe-s CapaZeS de propí
dar Sua adequada -e efetiVa tutela: - · 

Arl 68. Na ação que tenha pcir-objeto- ó 
cumprimento dê "obrigação de fazer ou nãO 
fazer, o juiz concederá a tutela específica da 
obrigação ou determinará providênciaS_ qUe 
assegurem o resultado prático equivalente ao 

·do 8dimplemento. 
- § 19- A conversão da obrigação em pêi'âas 
e· danos somente será admissível se por ela 
optar o autor ou se impossível a tutela eSJ)é· 
cífica o"u" a obteriÇ.Ei:õ âo i'~ultado prático cdr-

" ·respondente. ' • 
§ 29 À indenizaçãó por pei"das ê ·danos 

se fará sem prejuíZo da mi11ta (art. 287, do 
CPC). . ~ . . . .. 

§ 3~" Sendo relevante o fundamento da 
demanda e havendo justificado receio de inefi
cácia do provimento final, é )(cito ao juiz conce
der a tutela liminarmente ou após justificação 
previa, citado .o réu. 

§ 49 O juiz poderá, na hipótese do § 3? 
ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se 
for sufidente ou compatível com a· obrigação, 
fixando prazo raz.oável para o cumpnfnerito 
do preceio. 

§ so Para a tutelã específica ou para ã ob
tenÇãO do resultado prático e_quivalente, pode
rá o juiz de_terminar as medida$ necessárias, 
tais como_ busca e apreensão, remoção d-e 
coisas e pessoas, destãzimento de obra, impe
dimento de ativf_dade nociva, ·além da_ requi-
Sição de força-policial. - -

Art. 69. Contra atas ilegais ou abusivas 
de pessoas físicas ou jurídicas que lesem direi
to líquido e certo, individu.a_l ou_ coletivo, pre
vi:sto nesta lei, caberá ação que se regerá pelaS 
normas da lei do mandado de _segurança. 
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Art 70. Aplica-se o habeas data à tutela 
dos direitos e interesses dos conswnidores, 
ainda que o arquivo ou banco de dados per
tença a pessoas ou entidades de direito pri
vado. 

Art. 71. Consideram-se necessitadas, pa
ra efeitos de assistência jurídica (arts. 59, inciso 
LXXIV e 134 da Constituição Federal), as asso
ciações legitimadas pelo art. 66, inciso lV, des
ta lei. 

Arl 72. - Nas ações _coletivas de que trata 
esta lei não haverá adiantamento de custas, 
emolumentos, honorários periciais e quais
quer outras despesas. 

§ 19 O juiz condenará o autor a pagar ao 
réu os honorários advocatícios, arbitrados na 
conformidade do § 49, do art. 20, do CPC, 
quando reconhe<:er que a pretensão é mani
festamente infundada. 

§ 29 Em caso de litigância de má-fé, a 
associação autora e os d.iretores responsáveis 
pela propositura da ação_serão solidariamente 
condenados ao décuplo das custas, sem pre~ 
juízo da responsabilidade por perdas e danos. 

Art. 73. As nomias deste títu1o aplicam~ 
se, no que for cabível, a outros cHreitos ou 
interesses difusos, coletivos e individuais ho~ 
mogêneos, tratados coletiyamente_. 

Art. 74. Aplicam~se às ações previstas 
neste título as normas do Código de ProcE:lsso 
Civil e da Lei n9 7.347, de 24 de julho de 
1985, inclusive no que respeita ao inquérito 

. civil, naquilo que não contrariem suas_ dispo
sições. 

CAPITULOU 
Das Ações Coletivas para a Defesa de 
Interesses Individuais Homogêneos 

Art 75. Os legitimados de que trata o art 
66 poderão propor, em nome próprio e no 
interesse das vítimas ou seus sucessores, ação 
civil coletiva de responsabilidade pelos danos 
individualmente sofridos, de acordo com o 
disposto nos artigos seguintes. 

Arl 76. O Ministério Público, se não ajui~ 
zar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. 

Art. 77. Ressalvada a competência da 
Justiça Federal, é competente para a causa 
a justiça local: 

I-no foro do Distrito Federal, para os da
nos de âmbito nacional; 
n-no foro da capita1 do estado, no do dis

trito federal ou no da capital do territ6rio, para 
os danos de âmbito regional, apUcando-se as 
regras do CPC aos casos de competências 
concorrentes; 

m-no foro do lugar onde ocorreu ou deve 
ocorrer o dano, quando de âmbito local. 

Art 78. Proposta a ação, será publicado 
edital a firri de que os interessados possam 
intervir no processo c.ómo litlsconsortes. A pu
blicação será feita, Wl'la vez, no órgão oficial 
e em dois jornais de grande circulação na 
localidade do foro competente e será necessa
riamente acompanhada de ampla divu1gação 
pelos meios idôneos de comunicação. _ 

Art. 79. Em caso de procedência da ação 
a condenação será genérica, fixando a respon
sabilidade do réu pelos danos causados. 

Art. 80. Transitada em julgado a sentença 
condenatória, será publicado edital, observado 
o disposto no art 78. 

Art. 81. A liquidação áa sentença, promo
vida pela vítima e seus sucessores, será por 
artigos, podendo ser proposta no foro do do-
micíllo do Jiquidante, a quem cabe provar, tão 
só, o nexo de causalidade, o dono e seu mon-
tante. _ ~ _ 

Art. 82. A- eXecuÇãO jx)derá ser coletiv~ 
sendo promovida pelos legitimados de que 
trata o art. 66 desta lei e ábrarigeli.do as vítimas 
cujas indênizaÇões já tiveram sido fiXadas em 
sent.ença de liquidação, sem prejuízo do ajuí-
zamento de outras execuções. 

§ 19 A execução coletiva far~se--á. com ba
se em·_certidão das sentenças de liquidação, 
da qual deverá constar a ocorrência ou não 
do trânsito em julgado. 

§ 2'i É competente para a execução o juí
zo: 

1-da liquidação ou sentença ou da ação 
condenatória no caso de execução individual; 

D-da ação condenatória, quando coletiva 
a execução. 

Art 83. Em caso de concurso de créditOs 
decorrentes_ 4a co:p.dtmação prevista na Lei 
n9 7.;347~de24 de julho_ de 19$.5, edasindeni
zações pelos prejuízos individuais resultante_s 
do mesmo evento danoso,_ estas últimas_ terãô 
prererêncía no pagaffiento: _ · · --

Parágrafo único. Para efeito do dispostó 
neste artigo, a destinação d.a importância reco
lhida à_Jundação_de_que trata o titulo IV desta 
lei, ou aos fundos estaduais _de proteção ao 
consumidor, ficará sustada enquanto penden
tes de declsão de segundo grau as ações de 
indenização pelos danos individuais, salvo na 
hipótese de o patrimônio do devedor ser mani
festamente suficiente para responder pela in
tegralidade das dívidas. 

Art. 84. Decorrido o prazo de um ano sem 
habilitação de interessadqs_em n(lmero com~ 
patível com a gravidade do dono, poderão os 
legitimados do artigo 66 promOver a liquida; 
ção e execução da indenização devida -

Parágrafo único. O produto da indeniza~ 
ção devida, nos termos do parágrafo anterio(, 
reverterá para a fundação de que trata o título 
IV desta lei, sendo o dano de âmbito nacional, 
ou para os fundos estaduais de proteção ao 
consumidor. 

CAPfrULOIIl 
Das Ações de ResponsabUidade 

do Fornecedor ~e Bens e serviços 

Art. 85. Na ação de responsabilidade civil 
do fornecedor de bens e serviços, sem prejuízo 
do di~posto nos capítulos I e O deste título, 
será observada as seguintes normas: 

1-a ação pode ser proposta no domia1io 
do autor: 
II-se o réu "alegar que o fáto danoso é 

imputável exdusivamente à culpa de terceiro, 
poderá o autor requerer a citação deste último 
para integrar o contraditório como litiscon
sorte passivo, vedada ao réu a denunciação 
da lide; 

III- o réu que houver contratado seguro 
de responsabilidade poderá chamar ao pro-

cesso o segurador, vedada a integração do 
contraditório pelo instituto de Resseguros do 
Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar 
procedente .a .ação condenará o réu nos ter
mos do art. _80, do Código de Processo Civil 
Se o réu houver sido declarado falido, o sindi
co será intimado a informar a existênc;:;ia de 
seguro de responsabilidade, .. facultando--se, 
~;;m caso afirmativo, o _aju.izainento de açã.o 
de indehização diretamente contra o segura
dor, vedada a denunciação da lide ao lnstituto 
de Resseguros do Brasil e diSpensado o litiS
consórcio obrigatório com este; 

IV- se as provas produzidas demonstra
rem a alta perlculosidade do bem que provo
cou o dano, bem como grave imprudência, 
negligência ou imperícia do fornecedor na 
aceitação de projeto industrial, 'OU na fabrica
ção, montagem ou acondicionamento do 
bem, poderá o juiz, de ofício, aberto o prazo 
de I O (deZ} diaS à áianifestaçãó do réU, conde~ 
ná~Jo, ao pagamento de multa de valor equiva
lente a, no mínimo; 35.000 (trinta e dnco mil) 
e, no· máximo~ de 140.000 (cento e quarenta 
mil) Bônus do Tesouro Nacional (B.T.N.), em 
favor da Fundação de que-trata o Título-IV 
desta lei ou dos fundos estaduais de proteção 
ao consumidor. __ 

Art. 86. Os legitimados a agir na forma 
desta lei poderão propor ação visando a com
Pelir o Poder Público competente a proibir em 
todo o territ6rio ri8d0nã.l, a pro_dução, divulf:Ja
ção, distribuição ou venda, ou a determinar 
alteração na composição, estrutura, fórmula 
ou acondicionamento de bem, cujo uso ou 
consumo regular se revele nocivo à saúde pú
blica e à incolumidade pessoal. 

§ 19 Os fornecedores poderão ingressar 
no feito como assistentes. 

§ 29 Deferida a prova pericial, os laudos 
do perito e dos assistentes técnicos serão en
tregues diretamente_em_cartório, no prazo má
ximo-e improrrogável de 60 (sessenta) dias 
a contar do termo final para a apresentação 
de quesitos (art 421, § 1', do CPQ. · 

§ 3"' O retardamento pela autoridade 
competente, por mais de 60 (sessenta) dias, 
do cumprimento de decisão judicial em ação 
de que trata este artigo, configura crime de 
responsabilidade nos_ termos da lei. 

CAPITULON 
Da Coisa Julgada 

Art 87. Nas ações coletivas_ de que trata 
esta lei, a sentença fará coisa julgada: 

1-erga omnes, exceto se a ação for julga
da improcedente por insuficiência de provas, 
hip6tes_e em que qualquer legitimado poderá 
intentar outra ação, com idêntico fundamento, 
valendo-se de nova prova, na hipótese do inci
so I do parágrafo único do art 65; 
Jl- ultra_ p(!rtes, mas limitadamente ao 

grupo, categoria ou classe, salvo improcedên· 
cia por insuficiência de provas, nos termos 
do inciso anterior, quando se tratar da hipótese 
prevista no inciso li do parágrafo único do 
~65; -

m-erga omnes, apenas no caso de pro
cedência da aç:ão, para beneficiar todas as 
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Vt1irri.as e seus-sUcessOres. na hipótese do ind-
so m do parágrafO do art. 65; - _ 

§ 19 A coisa julgada prevista nos inctsos 
I e ll não prejudicará os interàSse$ e d,ireitos 
individuais dos íntegrantes_ da coletivid_ade, do 
grupo, categoda ou classe. 

§ 29 Na hipótese prevista no inciso Jfi, em 
caso ·de improcedência da. ªç_ãQ, os interes
sados que não tiverem interVido no processo 
como litisconsortes poderão propor ac;ão de 
indenização a titulo individual. 

§ 3"' A coisa julgada de .que cuida o art. 
16, combinado com o art. 13" da Lei n~ 7.347, 
de 24 de julho de 1985, não prejudicará as 
ações de indenização por danos pessoalmente 
sofridos, propostas individualme:nte ou na for
ma prevista nesta lei mas, se procedente a 
ação, beneficiará aS vítimas e seus sucésstites, 
que poderão proceder à liquidação e à execu
ção, nos termos dos arts. 81 a 84 d.esta lei. 

§ 49 Aplica-se o disposto no parágrafo an
terior à sentença penal condenatória. 

Art 88. As a_ç;Õt:;S coletivas, previstas flOS 
Incisos I e II do parágrafo único do art. 85, 
não induzem_titispendência para as ações indi· 
viduais, mas a coisa julgada erga omiJeS ou 
ultra partes a que aludem os incisos II e Iii 
do artigo anterior nãÕbeneficiará os autores 
das ações individuais, se nãó for dada ciência 
nos autos do ajuizamento--de ~ção-coletiva. 

TíTULO IV 
Da Fundação Instituto 
Nacional do Consumo 

Arl 89. Aca o Poder Exe-cUtivo autoriza
do a instituir a Fundação denom_inada Funda
ção Ins_titutQ Nac\o.nal do Ç_õhslfrpo-;: em subs-
tituição ao Conselho Nacional de Defesa do 
Consumidor, vinculada ao Ministério da Justi· 
ça, a qual se regerá por esta le-i e por estatutos 
aprovados por decreto. .- . 

Art. 90. --A Fundação terá prazo indeter
minado de duração, sede e foro na Capital 
da República e_ adquirirá personalidade jurí
dica a partir da ins<::riçãci de seu ato institutivo 
no registro competente, com -o -qual serão 
apresentados os estatUtos. e o· respectivo de
creto de aprovação. 

Parágrafo único. O Poder Público Federal 
será representado nos atos de instituição pela 
Advocacia Geral da Pnião ou órgão que se 
encontre no exe_rcício d_as suas funçõe~. 

Art 91. São finalidades básicas da Fun
dação: 

1-planejar, elaborar, propor, coordenar e 
executar_ a_ política nadonal_de proteção ao 
consumidor; 

O- receber, analisar, ava1iar e encaminhar 
consultas, denúncias ou sugestões apresen
tadas por entidades representativas ou pes
soas juridtcas de direito público ou privado; 

m- prestar aos consumidores orientação 
permanente sobre seus direitos e garantias; 

IV- informar, concientizar e motivar o con
sumidor atrav!'!> dos diferentes meios _de co
municação; 

V- promover medidas judiciais cabíVeis na 
defesa do consumidor;_ 

VI-levar ao çonhecimentO dos órgãos 
competentes as infrações de ordem adminis· 

trativa que violarem interesses difusos, coleti
vos ou individuais dos consumidores e, me
diante representação,_ ao Ministério Público, 
crimes e contravenções penats; 

VII- solicitar o concurso de órgãos e enti
dades da administração centralizada da União, 
Estados ~ Munldpios, bem como auxiliar a 
fis(:àlizaç-ªo de preços abastecimento, quali
dade, quantidade e seguran~a de bens e ser
viços; 

VJll- íncentivar, inclusive com recursos fi
nanceiros e outros programas especiais a for

-ma:çâo cfe entidades de defesa do COOSUJ"Didor 
pela população e 'pelos órgãos públicos esta· 
duais e municipais; 

IX- requiSitar bens em quantidade sufi
ciente _para fins de estudos e pesquisas, com

. posterior comprovação e divulgação de seus 
resultados; 

X- encarJliriiiár·ánteprÕjétOs de-lei, por in
termédiO do Ministério da JuStiça,_ ao Con
gresso N.acional, bem como ser ouvido com 
relação ã Pi-o}êtos de fel (JG.e Versem sobre 
preços; quãltaaâe.-quantidade e-segurança de 
bens e serviços; 

XI- desenvolver outras ativídades compa
;g"yeis ç.om sua~ fina1idades. 

Parágrafo único. A fundação atüará direta
~niente óU-por tntertnédio de institUições públi
Cas ou privadas nacionais e IntEmacionais, 
inedianfe "côri.vêlüOS é êOritfãtos dé cOncessão 
de auxílio. 

Art 92. - O- patriniônio dã fundação será 
constituído: 
I-pela dotação inkial correspondente aos 

recursos destinados ao Conselho Nacional de 
Defesa do Consuffiidor, nO Orçamento da 

_União; 
n-pelos bens e direitos que lhe s_ejam doa

dos por pessoas fiSicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado; 

lii-pelos bens que: vier a ad_quirir a qual
quer título. 

Parágrafo úriico. _Ein caSo de éxtinção da 
·fundação, seus bens e direitos passarão a inte
grar o patrimônlo da União. 

Art. 93. A fundação contará com os se-
guintes recursos: -

I-a dotação consignada anualmente no 
Orçamento da União; 

II- os recursos advindes da aplicação des
talei_decorrentes de decisõesjudjciais de natu
reza penal, de infraÇõ:es administrativas refer

. das no. Capítulo VJ, Titulo I, desta lei e outras 
que tratem de matéria ali previstas; 

ID-os reCursos que constituam, no âmbito 
do consumidOr, o fundo de que trata o Decreto 
Federal n<:> 93302; de 16 de janeiro de 1986; 

IV- as doações, legados, auxílios e contri
buições de entida_des públicas e privadas e 
de pessoas tisicas; 

V- as rendas de seus bens patrimoniais, 
de serviços e de natureza eventual; 

VI- outros recursos decorrentes_ de !:Qntra-
- tos e convênios. -

ParágrafQ_ úiiíco.- ,_A fndação Poderá rece
ber doaçõeS, legadoS, awa1ios e contnbuições 
par constituiç.ãO:.de figldos específicos. 

M 94-. --São órgãos da fwldação: 
I- o Conselho Curador, órgão deliberativo; 

II- órgão executivo, com presidente, dire
toría _executiva e diretorias ai:ljuntas. 

Parágrafo único. Os estatutos estabeleCe
rão a· organização administrãtiva básica_ da_ 
fundação. - -- -

Art. 95. O Conselho Curãdor será com
posto pelo_s merObr-os do CQQ~elho Na"cional 
de Defesa do Consumidor, aplicando-se, 
qu.anto a estes, o disposto nos arts. 4<:>, s~. 
69 e 79, .do Decreto n9 94.508, de 23 de junho 
de ]987, ·· · 
-~Parágrafo único. O Ministro da Jllstiça se-
rá seu presidente nato. ___ _ 

Arl 96. o presidente do--6ri;rãi:i executivo 
será eleito pelo Conselho Curador. 

Parágrafo únicO. Os estatutos da funda
ção estabelecerão a Iorma de substituição do 
presidente, em seus impedimentos. 

Art _97. o· regime jurídico _i)essQal da fun
âãção obedecerá ao previsto no art.-37-da 
COnstituição. 

Ali 98. l'y. fundação gozará de isenção de 
tributos fe;derãis e das-~~inas j:>rerroQ-ativas 
da Fazerida Nacional em relação aos atos judi
ciais e extrajudiciais qUe praticar. 

Art. 99. o- Poder Público federal fará à 
fundação a cessão dos bens móveis. e das 
in~aç:ões. 

Art. 100. Caberá ao Ministro da Jus6ça. 
dentro de 60 (s_esse:nta) dias pro!Tlover a cons
tituição ~ a instalação da fl!l_l4_ação. 

TíTULO V 
Disposições Finais . 

Art. 101. O preâmbulo da Lei n<:> 7.347, 
de 24 de julho de 1985, passa a ter a_segujnte 
redação: 

Disciplina a ação civll pública de responsa· 
bllidade por danos causados ao meio ambi~ri
te, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisa
gístico, assim como a qualquer outro interesse 
difuso ou coletivo, _e_dá out(as providências_. 

Arl 102. Acrescenta-se o seguinte inciso 
IV ao art. 19 da Lei nt 7.347, de 24 de julho 
de 198õ: 

"IV- a qualquer outro_intereS$e difi.I_SO 
ou coietivo." 

Art. 103. O indso II, do art. 5-:>, da Lei ti~ 
7.347, dê 24 de julho de 1985, passa a ter 
a segUinte redação: 

--"II-inclua, entre suas finalidades iOs
b'tUclonais, a·proteção ao me~o <:I~Pbiente, 
ao consumidor, ao patrimõ!Uo-·artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico, 
ou a qualquer outro interesse difuso . ou 
coletivo." 

Art. 104, O§ 3•, do art,5', da Lei n'7 347, 
de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte 

'tedação: 

"§ 3<> Ern caso de desistêncía infun
dada ou -abandono da ação por assada

-çáo legitimada, o Ministério Público ou 
outro legitimado assumirá a titulãrut~de 
ativa." -
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Art. 105. Acrescent_ern-se os seguintes§§ 
4" e 5?_ ao a_rt. 5", da Lei n" 7.347, de 24 de 
julho de 1985: 

"§ 49 Admitir-se-á lltlscons6rcio fa~ 
cultativo entre os Ministérios Públicos da 
União e dos Eslados na def~a dos inte
resses e direitos de que cuida esta_ lei 

§ 59 Os órgãos públicos legitimados 
poderão_tome.r dos interessados comp1"9· 
misso de ajustamento de sua conduta às 
exigências legais, mediante comioações 
que terão eficácia de titulo e}(ecutivo ex-
trajudicial." - -

Art. 106. O art. 15 da Lei n9 7.347, de 
24 de_ julho de 1985, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) 
dias do trânsito em julgado da sentença 
condenatória, sem que a associaÇão ãu
tora lhe promova a exe<::u.~ão, deverá fazê
lo ·a Ministério Público, facultada igual ini
ciativa aos demais legitínlados." 

Art. 107. Acrescente-se à Lei n9 7.347,_ de 
24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, 
renumerando-se os _seguintes:: 

"Art._ 21. Aplicam-se à defesa dos di· 
re.itos e interesses difusos, coletivos e indi
viduais, no que for cabível, os dispositivos 
da legislação que trata da proteção do-
consumidor." 

Art 108. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 109. São revogadas as disposições 
em contrário. 

Justificação 

A Constituição promulgada em outubro de 
1988 inscreveu entre ós direitos individuais 
e coletivos a garantia de que o Estado assegu
rará a defesa do consumidor. 

Por outro lado. o arl 48 do Ato das Dispo
sições Transitórias çiet.erminou qLte o Con-
gresso Nacional, no_ prazo de cento e vinte 
dias, elaborass_e \lm código de defesa do con
sumidor de sorte a dotar o ordenamento jurf
dico de normas materiais capazes de asse--_ 
gurar a efetiva implementaçãO do preceito 
programático. -

No campo do direito processual, desde 
1985, com a promulgação da Lei no 7347, 
existe instrumento idôneo à prciteção dos inte
resses dos_ consumidores. Em princ:ípio, ·cabe 
ao Ministério Público velar pela observância 
dos preceitos legais tutelares _da saúde, segu
rança e bem-estar da população. Não está 
entretanto vedada a iniciativa às entidades 
constituídas para a proteçáo dos i_nteresses 
difusos nem às pessoas fiSic_as indj_vidualmen
te. 

No entanto, as normc;ts de direito material 
hoje existentes são incompatíveis <:-om as ne
cessidades do momento. O ~ema da proteção 
ao consumidor vem sendo objeto de estudos 
e debates nas mais diversas instâncias. No 
àmbito do Ministério da Justiça, foi criada co

.missão especial, integrada por juristas de re
nomado saber e experiência, destinada a ela-

borar anteprojeto especifico. Dos trabalhos le
vados a termo, 1o;:;.;.:!tou texto publicado no 
Diário Offcia/ da União de 4 de janeiro do 
corrente ano (págs. 241 e seQuirrfes). 

.A presente iniciativa tem por escopo trans
formar em projeto de lei a minuciosa proposta 
de regulamentação da matéria, lançando as
sim ao "debate congressual tema de capital 
importância e que, por imposição da Lei Maior, 
está a demandar urgente disciplina normativa. 

Algumas aJterações foram introduzidas no 
texto orrginal apresentado pela comissão refe
n"da. Basicamente, destinam-se elas a atualizar 
e· ape-rfeiç_oar a tutela legal de tão relevante 
assunto. . 

_Sala d® Sessões, em 2 de maio de 1989. 
--'-Jutahy Magalhães. 

DOCaMENTO A OOE SE REFERE O 
AUTOR DO PROJETO EM SaA JOST/Fl-
0\Çí\"O: 

. MINI:>TÉRIO DAJU~ÇA 
Gabinete do Ministro 

PORTARIAN•7DE3 DE JANEIRO DE I989 

6 Mirllstro de Estado da Justiça, uSando 
de suas atnbuições legais e objetivando reçe
ber conbibuições da comunidade, imprescin
díveis ao aprimoiamento_ das proPostas legis
tivas, resofve: 
I-Determinar a pubUcação do anteprojéto 

do C6cligo de Defesa do COn~uJ!Iidor, elapo
md_c;> pela comissão designapa pelo Conselho 
Nacional de Defesa do Consumidor- CNDC! 
.MJ, integrada pelos Doutore_& Ada Pellegrlni 
Grinover,Josê Oerakto Brito Filomena, Dailiel 
Roberto Fink, Kazuo Watanabe e Zelmo De
nari. 

ii--C-Presente ameprojeto será aprecíado 
pelo Conse_Iho nacional de Defesa do Consu
midor na Reunião ExtraOrdinária do dia _11 
~de janeiro de 1989. _ -

DI-As sugestões deverão ser encaminQa
das ao Ministério da Justiça, no seguinte ende
reço: 

Ministério" da Justiça 
Cõti.Selho Nacional de Defesa do ConSu-

midor -
Esplanada dos Ministérios 
70064 - Brasilia-DF. 
IV- Esta portaria entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Paulo Brossard_ de Souza Pir)to 

(01. n• 3/89) 

Apresentação 

A Constituição Federal recém promulgada, 
além de consagrar_ a defesa do consumidor 
como obrlgação do Estaq.o, também estabe· 
Ieee o imperativo da elaboração de um C6digo 
de Defesa do Consumidor .. 
_ O Conselho Naciõnal de Defesa do Consu

midor, órgão do Ministério rla Justiça, agente 
do Poder Exerutivo da União, deliberou cons
tituir ComLssãO Especial para a redação de 
um -ªnteprojeto, já amplamente divulgado, 
agora submetido em sua versão final à apre
dação do Conselho,_ acompanhado cie expow 

sição de motivos, após minucioso exame das 
inúmeras crítiCas e sugeStôes- apreseritadas. 

O resultado do trabalho da C:õi"níssãó Colúi~ 
gura serviço-Púbfíco re(e\ranté.- Registra-se, 
portanto, especial agradecimento a seus emi
nentes membros: Prof. Ada Pellegrini Grino\rer, 
Dr. José Geraldo Brito Filorri.eno, Dr. Daftiel 
Roberto Fink, Pes. Kazuo Watanabe e Prof. 
Zelmo Denarí. - · 

Com a elaboração deste anteprojeto, o Con
selho Nacional d_e Defesa do Con_suinidor 
CumPre maís urnãs de suas metas: ª_de bl,I.Scar 

· institucionaliz_ãr direitos que pOssam estimular 
e·_quaJificã{ãVidã dos cidadãos_. A publicação, 

-para corihedmEmto do Conselho e demai~ in-
teressados;_ . _ . _ . . . . _ _ 

Brasil ia, 29 de dezembro de 1988. -Flavio 
Flores da Cunha Bierrenbach, PreSidente do 
CNDC/MJ.. . 
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TITULO! 

Da Defesa do Consumidor 

CAPITULO! 

Disposições Gerais 

Art. 1" A presente lei estabelece normas 
de proteção e defesa do consumidor, de or
dem pública e interesse_ social, nos termos 
do art 59, inciso XXXII, 170, inciso V, da Consti
tuição Federal e art. 48 de suas disposições 
transitórias. 

Art 2 9 Consumidor é _tp_da pessoa física 
oujur'ídica que adquire ou utiliza bens ou servi
ços, como destinatário tinal. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumi~ 
dor a coletividade de pessoas, ainda que inde
ter:mináveis, que se encontre sujeita ou pro· 
pensa a intervir nas relações de consumo. 

Art. 39 ForneCedor de bens e serviços é 
qualquer pessoa, que seja industrial, impor
tador, comerciante, agricultor, pecuarista, 
prestador de serviços de qualquer natureza, 
a título individual ou sodetário, bem como 
o Estado e o_utros organismos públicos, des~ 
centralizados ou não, empresas póblicas, de 
economia mista, concessionárias de serviços 
público e outras entidades privadas ou púbü~ 
cas que desenvolvam atividades de produção, 
montagem, imp-ortação, distribuição -ou co· 
merdalização de bens e prestação de seiViços. 
inclusive os de natureza___bancária, financeira, 
de crédito e_ securitária, salvo os decorrentes 
das relações de caráter trabalhista. 

Art. 4ç A Política __ Nacional do Consumo 
tem por objetivo o atendimento d~ nec;essiw 
dades dos consumidores, o respeito. à sua dig
nidade, saúde e segurança, a transparência 
e harmonia das relações de consumo, a prote
ção de seus interesses económicos, bem co
mo a melhoria da su_a qualidade de vida, aten
didos os seguintes princípios: 

1- reconhecimento da_ vulnerabilidade do 
consumidor no mercado de consumo; 

D-ação governamental no sentido de pro
teger efetivamente o consumidor que, direta
mente, incentivando a criação e desenvol\1\
mento de associações que os repreSentem, 
bem como assegurado a presença, no mer· 
cado de C"'nsumo, de bens e serviços com 
padrões r fuados de qualidade, segurança, 
durabilidaa~:: e desempenho; 

DI- harmonização dos interesses dos parti
cipantes das relações de consumo e compati
bilização da proteção do consumidor e a ne
cessidade de desenvolvimento económico e 
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios 
nos quais se funda a ordem económica (art 
170, da Constituição Federal), sempre com 
base na boa-fé nas relações e_ntre c:onsyrni
dores e fornecedores; 

IV- Informação e educação de fornecedo
res e consumidores, quanto aos seus direitos 
e deveres, com vistas à melhoria do mE!rcado 
de consumo; 

V- incentivo à criação pelos fornecedores 
de mecanismos efidentes de controle_de qua
lidade e segurança de bens e selViços, assim 
como de mecanismos alternativos de solução 
de conflitos de consumo; 

VI-:- coibição e repressão eficientes de to
dos os abusos praticados no mercado de con
sumo, inclusive a· concorrência desleal e utili
zação de Inventos e criações industriais, das 
marcas e nomes comerciais e signos distin
tivos, que possam causar prejuízo aos consu
midores; 

VII- racionalização e melhoria dos serviços 
públicos; -- -- --

VIII- estudo constante das modificações 
do mercado de consumo, 

Art. 59 -A Pofíti_Ól Nacional de Consumo 
será execUtada, oom base nos princípios do 
artigo anferior, pelos órgãos federais, esta
duais e municipais que, direta ou indiretamen
te; íntervenham no regramento e fiScalização 
do mercado de consumo; 

0\PITGLOII 
- Dos Direitos Básicos 

dos Consumidores 

Art. 6~ - São direitos básicos dos consumi
dores: 

. - I "7""" A proteção da vida, saúde e segurança 
contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de bens e serviços considerados 
perigosos ou nocivos; 

II-A informação adequada e clara sobre 
_os diferen~ bens e serviços, com especifi
cação- correta de" quantidade, características, 
(Jualidade ·e preçO, bem ·como sobre os riscos 
que apre.s;entem; 
· _ m-~educação e divulgação sobre o con
~timo adeq~ado_dos bens e serviços, assegu
radas a ]iberdaae de escolha e a igualdade 
nas contratações; 

_ lV-A proteção contra a publicidade enga
nosa, rnetódos comerciais agreSSivos ou des

_lea_\:;;_,__bem como contra práticas e cláusulas 
abusivas no forriecimento de bens e serviços; 

V -A modificação das cláusulas contra
tuais que estabeleçam prestações despropor

·-donais ou ~ua reviSãO por fatos supervenien
.. tes que as tõmem excessivamente onerosas; 

VI-A efetiva prevenção e reparação de da
nos individuais, coletivos e difusos; 

VII- O acesso aos órgãos judiciários e ad
ministrativos, com vistas à prevenção ou repa
ração de danos individua1s, coletivos ou difu
Sos, asseguradà- a prOteção jurídica, adminis
trativa e técnica aos necessitados; 

VIII- A facilítação da d_efesa de seus direi
tos, incluSive com inversão, a seu favor, do 
õnus da ·prova, quando verossímil a alegação 
.d.o ç:ons;:u_mldor, segundo as regras ordinárias 

·_de experiência; 
IX-A participação e consulta na formu

lação das políticas que os afetem diretamente, 
-~a representação-de seus interesses por inter
médio das entidades públicas ou privadas de 
proteção ou defesa do consumidor; 

X-A adequada e eficaz prestação dos ser
viços públicos em geral. 

Art.- 79 Os direitos previstos nesta lei não 
excluem outros dec;or~ntes de tratados ou 
convençõeS internacionais de que o Brasil seja 
signatário, da legislação interna ordinária, de 
regulamentos expedidos pelas autoridades 
administrativas competentes, bem como dos 

que derivem dos princípios gerais do direito, 
analogia, costumes e equidade. 

CAPITULO !li 
Da Proteçã.o ao Consumidor 
e da Reparação dos Danos 

SEÇÃOJ 
Da Proteçâo à Saúde e Segurança 

Art. & Os bens e serviços colo_cados no 
mercado de consumo não acarretarão riscos 
à saúde ou segurança dos consumidores, ex
ceto os considerados normais e previsíveis em 
decorrência de sua natureza_ e fruição, obri
gando-se os fornecedores, em quãlquer hipó
tese, a dar as informações necessárias e ade-
quada a seu respeito. · 

Art 99 O fornecedor de beris e serviços 
potencialmente nocivos à 'saúde ou perigosos 
deverá, nos rótulos e mensagens publicitárias, 
informar, de maneira ostensiva, a respeito de 
sua nocividade ou periculosidade, sem pre
juízo da adoção de outras medidas de segu
rança cabíveis em cada caso concreto. 

Art 1 O. O fornecedor de bens e serviços 
e serviços que, posteriormente à sua introdu
ção no mercado de consumo, tiver conheci
mento da nocividade~ periculosidade ou riscos 
que apresentem, deverá comunicar o fato ime
diatamente às autoridades competentes e aos 
consumidores, mediante anúncios publicitá
rios. 

Art. 11. O bem ou serviço que, adequada
mente utilizado pu fruído, apresentar a1to grau 
de nocividade ou periculosidade será retirado 
do mercado pelos respeCtivos fornecedores. 
sem prejuízo de responsabilidade pela repara
ção de eventuais danos. 

SEÇÃOJJ 
Da Responsabilidade por Danos 

Art. 12. O fabricante e o imporuidof fes-
pendem pela reparação dos danos aos consu
midores por defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, construção, mOntagem, fórmulas, 
manipulação, apresentação ou acondiciOna
mento de seus bens, bem como por informa
ções insuficientes ou inad_equadas sobre sua 
"utilização. 

§ 19 Para os efeitos deste artigo, equipa
ram-se aos consumidores todas as vítimas do 
evento. 

§ 2° · O fabricante oU importador s6 se exi
me de responsabilidade se provar que o dano 
é imputável, exclusivamente, à culpa do -con
sumidor ou de terceiro. 

§ 39 Aquele que efetivar o pagamento terá 
direito de reaver dos demais responsáveis, se
gundo sua participação no evento danoso. 

Art 13. O fornecedor de serviços respon
de pela reparação dos danos causados aos 
conswnidores por defeitos relativos à presta
ção dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua frui:: 
ção. 

§ 19 Para os efeitos deste artigo, equipa
ram-se aos consumidores todas as vítimas'do 

·evento. --
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§ 29 O fornecedor de serviços só s_e exime 
de responsabilidade se provar que o dano _é 
imputável, exclusivamente, à culpa do consu
midor ou de tercefro. 

§ 39 Quando o serviço prestàdo causar 
dano _irreparável a bem de qualquer natureza 
do consumidor, a indenização corresponderá 
ao seu valor de reposição integral. 

§ 49 A responsabilidade dos profissionais 
liberais será apurada mediante vetific~ão de 
c:ulpa. 

SEÇÃOIII 
Da responsabJUdade por vfclos 

dos bens 

Arl 14. Ofabricante,oimportadoreoco
merciarite de bens de c;:onsumo duráveis ou 
não duráveis respondem solidariamente pelos 
vícios de qualidade que os tomem _impróprios 
ou inadequados ao consumo a que se desti
nam ou lhes diminua o valor, assim como 
por aqueles decorrentes da disparidade com 
as indicações consta,ntes do redpiente da em
balagem, rotulagem ou mensagem publicitá
ria, podendo o c:onsumidor exigir, alternati
vamente e à sua escolha: 

a) substituição cj.o bem por outro_ da mes
ma espécie, marca ou modelo, em perfeitas 
condições de uso: - __ ~--~ ~ __ 

b) a restituição imed.-iata da quantia paga, 
monetariamente atualizada, sem prejuiz<? de 
eventu.,Js perdas e danos; 

c) o abatimento proporcional do preço. 
§ 1 ç, No caso de .fornecimento de bens 

in natura será responsável perante o consu
midor o fornecedor ímedíato. 

§ 29 Consideram-se impróprios ao-uso e 
consumo: _ 

a) osd>ens cujos prazos de validade estejam 
vencidos; 

b) os bens alterados, avariados, falsificados 
ou, por qualquer outra razão, em desacordo 
com as normas regulamentares de fabricação, 
distribuição ou apresentação. _ 

§ 3? A substituição do bem por outro de 
espécie, marca ou modelo diversos somente 
será feita mediante complementação ou resti
tuição de eventual diferença de _preço. 

Art. 15. O fabricante, o importador e o co• 
merciante responder solidariamente pelos vf
cios de qualidade do bem, sempre que, respei· 
tadas as variações decorrentes de sua natu
reza, seu conteúdo líquido for inferior às indí
cações constantes do recipiente, da embala
gem, rotulagem ou de mensagem_publicitária, 
podendo o consumidor exigir, alternativamen· 
te e à sua escolha: 

a) asubstituição d9 bem ~r outro da mes
ma espécie, marca ou modelo, _sem os aludi
dos vfcios; 

b) a restituição imediata da quantia paga, 
monetariamepte atualizada. sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 

c) -o abatimento proporcional do preço. 
Parágrafo único. Quando o instrumento 

empregado na pesagem ou medição não esti• 
ver aferido segundo os padrões oficiais, a res
ponsabilidade é exclusiva do fornecedor ime· 
diato. 

/ 

. .. SEÇÃON 
Da Responsabilidade pOr \tidos 

Dos Serviços 

Art. 16. O fornecedor de serviços respon
de pelos vidas de qualidade ou de segurança 
que os tomem impróprios ou inadequados 
ao consumo ou lhes diminuam o valor, poden
do o consumidor exigir, alternativamente e à 
sua escolha: _ . . . . 

a) a reexecução dos serviços, ~em Custo 
adicional e quando cabíveis; 

b) a restituição_imediata da quantia paga, 
monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 

c) o abatimento proporcional do preço. 
§- l~'_ A reexecução dos serviços poderá 

ser confiada a terceiros devidamente capaci
tados, por conta e risco do fornecedor de _ser· 
viços. 

,_§ 29 Consíderam-se impróprios ao con
sumo -os- serviços prestados em desacordo 
com as re:spectivas normas regl,llamentares. 

Art. 17. Quando o fornecimento de servi
ço tiver por objeto a reparação de qualqUer 
bem, considerar-se-á implLcita a obrigação de 
empregar comporlenteS de reposição novOs, 
sem prejuízoS da livre negociação das partes. 

Arl 18. Os ór~ãos públkos, por si Ou 
suas e_rnpresas, c_oi1cessíonárías, permfsstoná
rias o~ sob qualquer outra fonna de empre_en
dimento _são obrigados a fónlecer serviços 
adequados! efidentes ~ segUros.~ _ ~ 

Parágrafo único. Nos caSos- de descUm-
- primento, total ou parcial, das obrigações refe

ridas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 
compelidas a cumpri-Ias e a reparar os danos 
causa~ os, na forma J?revi~ _no Título lU. 

SEÇÃOV 
Da Prescrição 

Art. 19. Prescreve em 180 (cento e oit~n
ta) dias o direito de reclamar pelos vícios apa
rentes ou de fácil constatação dos bens e seM~ 
ç.os, contados da entrega efetiva dos bens _ou 
do término da execução dos serviços. · 

§ 19 A reclamação formalizada perante os 
órgãos ou entidades com atribuições de defe· 
sa do consumidor, SllSpende o prazo prescri
cional por 90 (nOventa) dias. 

§ 21' Quando os bens ou serviços forem 
fOrnecidos mediante termo de garantia, a con
tagem do prazo previsfo no presente artigo 
iriicia-_se a partir do seu término. _ 

§ 39 A reclamação ·comprovadamente 
formulada pelo consumidor perante o forne
c~dor de bens e serviços suspende prescrição 
até a resposta negativa, que deve ser trans
mitida de forma inequívoca. 

§ 4"' Tratando-se de_ vício oculto, o prazo 
presciidonal inicia;.se no momento em que 
ficar evidenciado o defeito. 

Art. 20. A prescrição do direito à rePara
ção pelos danos causados por defeitos_ dos 
bens ou serviç_ç.s, prevista no Capítulo anterior, 
rege-se pelo art. 177 do Código Civil, inidãn
do-se a contagem do prazo a partir da mani
festação do dano. 

SEÇÃOVI 
Da Cobrança de Dívidas 

Art. 21. Na cobrança de débitos, o consu
midor inadimplente não será, exposto, injustifi
cadamente, a ridículo, nem será submetido 
no seu trabalho ou no S~!J lar, a qualquer tipo 
de constrangimento ou ameaça à sua integra
lidade tisica. 

Parágrafo único. AE infrações ao disposto 
neste artigo, além de perdas e danos, indeni
zação por danos morais e outras sanções ca,bí
veis, ficam sujeitas~~ multa de nat~re:za_ eçÇJI)Ô· 
mica dos infrato~~ cominada pelo juiz na aÇão 
proposta por qualquer dos legitimados à defe
sa do consumidor em juízo. 

SÉÇÃOVIT 
Dos Bancos de Dados e Cadastros 

.. · ·De Consumidores 

-Art. 22. O consumidor, sem prejuízo do 
disposto no ;:~.rt. 70, terá acesso aos çq_Qa_st:Ips, 
ficllas, regiStras e dados pessoais e de consu
mo arquivados sobre ele, bem corno sobre 
as _suas respectivas fontes. ·- . 

§ 1"' Os caâi:istros _e dados de consumi
dores devem ser redigidos em_linguagem de 
fácil compreensão; não podendo conter infor
mações relativas a períodos superiores a cinoo 
anos. 

§ 29 A abertura de cadastro e dados pes
soais de consumo não ~olicita9a deve~á ser 
comunicada, por escn'to ao COrl$UTTJidor. -· 

§ 3° Os .. etfõS ~ omissões cadastrais serão 
corrigidos e sanadOs a pedid~ do corls!Jfoj_d_or, 
devendo ser comunicada? aQS eye_ntuais desti
natários das informações inçpn;:etas. 

§ 49 Consumada a prescrição relativa à 
cobrança de débitos do consumidor, não _se
rão forne<::idas, .pelos respectivos Sistemas de 
Proteção ao Crédito, quaisquer informações 
que possam impedir ou dificultar novo acesso 
ao crédito junto ,aos fornecedores._ 

§ 59 ~ infraç_ões ao disposto-_rieste ãrtigo 
aplicam-se_ as mes.rnas sanções previstas no 
parágrafo único do artigo anterior. 

SEÇÃOVIII 
Da Extenção Subjetiva 
da Responsabilidade 

Art. 23. ~Os Sócios-gerentes e açlministra
dores não respondem pessoalmente pelas 
obrigações imputadas à empresa, exceto, nos 
casos de insolvência ou encerramento das res
pecti~ ativida'des, pelas indenizações pi'eVls
tas nas Seções II. IIJ e IV deste Capitulo. 

CAPITULO N 
Das Práticas Comerciais 

SEÇÃOI 
Da Oferta e PubUcidade 

Arl 24. Toda informação ou publicidade 
vetculad~ por _qualquer forma ou meio de co
municação com relação a bens e serviços ofe
recidos ou apreSentados obriga o fornecedor 
e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

Art. 25. A oferta e apreSentação no fome
cimento de bens ou serviços devem assegurar 
informações corretas, claras e ostensivas so
bre as suas caracterís~~as e qualidade, bem 
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como sobre os riscos que apresentem à saúde 
e segurança dos consumidores._ ,~ _ 

Parágrafo único. .t: proibido toda public-i~ 
dade. por qualquer meio, capaz de induzk o 
consumidor a se comportar de forma preju
dicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

Art 26. Quando õ fornecedor de bens ou 
serviços se utilizar de publicidade enganosa, 
o consumidor poderá pleitear indenizaç:ão por 
danos sofridos, bem como a abstenção da· 
prática do ato, sob pena de execução espe-
dflca, para o caso de inadimplemento, sem 
prejuízo da sanção pecuniária Cabfvel e de 
contra-propaganda, que pode ser imposta ad· 
JTÜnisti'atiVa oU Judicialmente. 

§ ]9 É enganoSa qualquer modalidade de 
informação ou comt..micação de caráter pubü
citário, mesmo por omissão, capaz de gerar 
dúvidas ou induzir em erro-o consumidor a 
respeito da natureza, características, qualida
de, quantidade, propriedades, origem e quais
quer outros danos sobre b~_ns_ e serviços. 

§ 29 O ônus de prova de veracidade e cor
reção da informação ou comunicação publici
tária cabe ao fornecedor. 

Art. 27. Se o fomecedõi de bens ou servi
ços recusar cumprimento à oferta, apresen
tação ou publicidade, o consurnidor poderá, 
alternativamente e à sua livre escolha: 

a) exigir o cumprimento forçado da obriga· 
çio, nos terrnos da oferta, apresentação ou 
publicidade; 

b) aceitar outro bem ou prestação de servi
ço equlvolente; 

c} rescindir o contrato, com direito à resti
tuição da quantia eventualmente antecipada, 
acrescida de correção monetária e perdas e 
danos. 

Art. 28. O termo de garantia ou equiva
lente deve esclarecer em que consiste a mes
ma quantia, bem como de forma e o lugar 
em que pode ser exercitada, sendo entregue 
ao consumidor devidamente preenchido pelo 
fornecedor, no ato da aquisição do bem ou 
seNiço. -_ - --- - -

Art 29. os fabricantes e importadores de
verão assegurar a oferta de componentes e 
peças de reposição enquanto Mo cessar a 
fabricação ou importação do bem. 

Parágrafo único. Cessadas a fabricação 
ou importação, a oferta deverá ser mantida 
por período razoável de tempo, na forma da 
Jeí. 

Art. 30. O consumidor pode desistir do 
contrato, no prazo de 7 (sete) dias cantados 
de sua assinatura ou recebimento do bem ou 
seiViço, sempre que a contratação ocorrer fora 
do estabeledment~omercial, especialmente 
por telefone ou reembolso postal. 

§ 1 '? Se o consumidor exercitar o direito 
de arrependimento previsto neste artigo, os 
valores eventualmente pagos, a qualquer títu
lo, durante o prazo de reflexão, serão devo!· 
vidos, de imediato, monetariamente atualiza
dos. 

§ 29 Em caso de venda Por telefone ou 
reembolso postal o nome e endereço do fabri
cante deverão constar na embalagem e na 
publicidade utilizada. 

§ 3~ O fornecedor do bem ou serviço é 
responsável pelos ates de seus representantes 
autônomos ou não. 

SEÇÃOII 
oas Práticas Abusivas 

Art. 31. É_ vedado ao fornecedor de bens 
ou serviços: 

1-condicionar o fornecimento de bem ou 
de serviço ao fornecimento de outro bem ou 
serviço; -

U- recusar atendimento às demandas dos 
consumidores, na exata medida de suas dis
ponibilidades de estoque, e, ainda, de confor~ 
mid.ade com as usos e costume; 

DI- enviar ou entregar ao Consumidor, sem 
solidtação prévia, qualquer bem, ou fornecer 
qualquer seJViço, ressalvada a remessa de 
amostras grátis; 

IV-prevalecer-se da fraqueza ou ignorân
cia do consumidor, tendo em vista sua idade, 
sa~úde, conhecimento ou condição social, para 
impingir-lhe seus bens ou serviços; 

V- executar serviços sem a prévia elabo
ração de orçamento _e autorização expressa 
do consumidor; 

VI- repassar informação depreciativa refe
rente a ato praticado pelo con-sumidor no exer
cido de seus direitos; 

VII- colocar, no mercado de _consumo, 
qualquer bem ou serviço sem observância das 
normas previstas pela Associação Brasileira 
de _Normas T êcnlcas; 

VIII- praticar quaisquer outros atas defmí
dos em lei como condutas abusivas. 

~arágrafo único. Os bens remetidos oo 
entregues ao consumidor, na hipótese prevista 
no_in,dso UL equiparam-se às amostras grátis, 
ine&stindo obrigação de pagamento; 

Art. 32. O fomêcedor de serviços será 
obrigado a entregar ao consumidor orçamen
to prévio discriminando o valor da mão-de
obra, dos materiais e equipamentos a serem 
empregados, as condições de pagamento, 
bem como as datas de início e término dos 
_seJViços. 

§ 19 Salvo estipulação em contrário, ova
lor orçado terá validade pelo prazo de 10 (dez) 
dias, contados da sua elaboração. 

§ 2'1 Uma vez aprovado pelo consumidor 
o orçamento obriga os contraentes e somente 
pode ser alterado mediante livre negociação 
das partes. 

-§ 39 O consumidor não responde por 
quaJsquer ônus ou acréscimo~ decorrentes da 
cot;J.tratação de serviços de terceiros. não pre
vistas no orçamento prévio. 

Art. 33. No CaSo de fomec:imento de bens 
ou de serviços sujeitos ao regime de controle 
ou de tabelamento de preços, os fornecedores 
deverão respeitar os limites oficiais sob pena 
de, não o fazendo, responder~m pela restítW
çã~_da quantia recebida em excesso, moneta
riamente atualizada, podendo o consumidor 
exigir, à sua escolha, o desfazknento do negó
cio, ~rn prejuízo de _outras sanções cabíveis. 

Art. 34. As infrações ao disposto nesta e 
na seção anterior, além das perdas e danos, 
indenização por danos morais, perda dos juros 
e outras sanções cabíveis, ficam sujeitas à 

multa de natureza civil, proporcional à gravi· 
dade da infcaçáo e à condição econômíca do 
infrator, cominada pelo juiz na açáo proposta 
por qualquer dos legitimados à defesa do con-
sumidor em juízo. -

CAPÍHJLOV 
Da Proteção Contratual 

SEÇÃOi 
Das Cláusulas Abusivas 

Art 35. - -Os coritl-ãtos que regulam as rela
ções de consumo não obrigarão os consumi
dores se náo lhes for dada a oportunidade 
de tomar conhecimento prévio de seu conteú
do, ou se os respectivos instrumentos fOrem 
redigidos de modo a dificultar a compreensão 
de seu sentido e alcance. 

§ }9 As cláusulas contratuais serão Inter
pretadas de maneira mais favorável ao consu
midor. 

§ ~ As declarações de vontade .constante 
de escritos particulares, recibos e pré-contra
tos relativos às relações de consumo vinculam 
o fornecedor enseja_ndo inclusive execução es
pecífica, nos termos d() art 68 e parágrafos. 

Art. 36. São Oula·S de pleno direito as cláu~ 
suJas contratuais relativas ao fornecimento de 
bens e serviços que: 

1-impossibilitem, exonerem ou atenuem 
a responsabilidade do forneceQor por danos 
ou VÍdos de quakfu_er natureza dos bens ou 
serviços fornecidos; 

O-substraiam ao consumidor a opção de 
reembolso da quantia já paga, nos casoS pre
vistos nesta lei; 

JJi -transfiram responsabilidade a tercei
ros; 
N- invertam o ónus da prova em prejuízo 

do consumidor; 
V- estabeleçam obrigações iniguas, lesi~ 

vas, ou, de qualquer modo, abusivas aos inte-
resses dos consumidores. 

Parágrafo único. O {vlinisté_rio Público, me
diante inquén'to dVJ1, pode efetuar o controle 
administrativo ábstrato e preventivo das condi
ções gerais dos contratos abusivas. 

Art. 37. No fornecimento de bens ou ser
viços que envolva outorga de crédito ou con
cessão de financiamento ao consumidor, o 
fornecedor deverá_, entre outros requisitos, in
formá-lo previamente sobre: 

a) preço do bem ou serviço em moeda cor
rente nacional; 

b) montante dos juros de mora e da taxa 
efetiva anual de juros compostos; 

c) acréscimo legalmente previstos; 
d) número e periodicidade das prestações; 
e) Soma a pagar, com e sem fmadamento .. 

§ }9 As multas de mora decorrentes do 
inadimplemento de obrigação no seu termo 
não poderão ser superfores ;r 10% do valor 
da prestação nos 10 (dez} primeiros dias de 
atraso, nem a 20% nos dias subseqüentes. 

§ 29 Fica assegurada ao consumidor a li
quidação antecipada do débito, total ou par
cialmente, mediante redução proporcional 
dos juros, e demais acréscimos. 
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§ 3' O fornecedor ficará sujeito a multa 
e perda dos juros, além de outras sanções 
cabíveis, se descumprir o disposto neste _ar
tigo; 

Art 38. Nos_contratos de compra e venda 
de móveis ou imóveis mediante pagamento 
em prestações, bem como nas alienações fi. 
duciárias em garantia, consideram-se não es
critas as cláusulas que estabeleçam a perda 
total das prestações pagas em benefício do 
credor que, em razão do inadimplemento, plei
tear a rescisão do contrato e a retomada Qo 
bem alienado. 

Parágrafo único. Nas hipóteses prevista 
neste artigo, o devedor i_na_çl_irnplente terá direi
to a compensação ou à restituição das parce
las quitadas à data àª rescisão contratual, des
contada a vantagem _econômica auferida com 
fruição. 

SEÇÃOII 
Dos Contratos de Adesão 

Art 39. Os contratos de adesão serão re
digidos em termos dares e com_ caracteres 
oste'nsivos e legíveis, de modo a facilitar sua 
compreensão peJo consumidor. 

Art. 40. Contrato de adesã,_o é aquele cu
jas cláusulas tiverem sido aprovadas por algu
ma autoridade ou redigidas unilateralmente 
pelo fornecedor de bens ou serviços, sem que 
o consumidor possa discutir ou modificar 
substancialmente seu c::onté~do. 

Parágrafo único. O,Minist~rl9 PúbHço, ~e
diante inquérito cívil, pode efetuar o controle 
administrativo abstrato e preventivo das condi
ções gerais dos contratos de adesão. 

CAPITULO VI 
Das Sanções- A.dmfnlstratfvas 

Art 41. A União, os Estados e o Distrito 
Federal, em caráter concorrente e nas suas 
respectivas áreas de atuação administrativa, 
baixarão nolillas relativªq -ª- produção, indus
trialização, distribuição, publicidade e consu
mo de bens e serviços. 

§ 19 A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios fisCalizarão e controlarão 
o mercado de consumo no interesse da pre
~rvação da vida, saúde, se::;~urança, informa
ção e bem estar do CQnsumidor, ba~ndo as 
normas que se fgerert) necessárias_. -

§ 29 Os órgãos federais, estaduals e~ mu
nicipais com atribuições para fiscalizar e con
trolar o mercado de consumo manterão co
missões permanentes para a elaboração, revi
são e atualização das normas referidas no pa
rágrafo anterior, sendo obrigatória a partici
pação dos consumidores e fornecedores. 

§ 39 Os órgãos--oficiais poderão expedir 
notificações aos fomec:~dores para que, sob 
pena de desobediência, prestem informações 
sobre questões de interesse do consumidor. 

Art 42. As infrações das normas de defe
sa do consumidor ficam sujeitas, conforme 
o caso às seguintes sanções, sem prejuízo das 
de natureza civil e penal: 

a) multa; 
b) apreensão do bem; 
c) inutilização do bem: 

d) syspenção de fornecimento de bem ou 
s~ço:: •. - - - . 

e) _revogação de c_onSessãO oú permiSsão· 
de uso; · -- -

i) cassação d~ licença do estabelecimento 
de atividade; - -

g) cassação de registro do bem junto ao 
ó_rgão competente 

h) interdição, torai ou parcial, de estabele
cim~n~o ou de atividade ~mpresarial; 

1} intervenção administrativa; 
j1 suspenção temporária de atividade em

presarial; 
I) imposição de contra-proposta; 
Parágrafo Unico. 1\s sanções previstas 

·nes-te- ãrtigo põaerão ser aPlicadas comula
tivª-mente. 

Art. 43. A pena de multa, graduada de 
acordo com a gravidade da infraçâo, a vanta
gem auferidaS e â condição económica do 
fornecedor, será aplicada mediante procedi· __ 
menta administrativo nos telillos da lei. 

Art. 44. As penas de apreensão, de inutili
--zação de bens, de suspensão do fornecimento 
de bem ou serviço e de revogaçã.o da conces
são ou permissão de uso serão aplicadas pela 
administração quando forem constatadas ví
cios de qualidade ou de quantidade, bem co
mo nas hipóteses de pertculosidade e de im· 
propriedade do bem ao uso a que se destina. 

Art 45. As penas de cassação de alvará 
de licença, de interdição e de suspenção tem
porária da- atMdade, bem como a de interven

.ção administrativa serão aplicadas _quando o 
estabec:::imento industrial, comercial ou profis
sional reincidir na prática das infrações de 
maior Qfa.Vídade, previstas em lei. 

Art 46. A imposição de contra-propagan
da será cominada quando o fornecedor Lncor- · 
rer na prática de publiddade enganosa, nos 
termos do disposto no art. 26, e seu parágrafo 
1?, desta lei, sempre às eXpensas do infrator. 

§ 19 A retificação será divulgada pelo res
p011Sãvel no mesmo veículo de comunicação 
utilizado com as mesmas caracteristicas em
pregadas, no que se refere à duração eSpaço, 
lOcal e horário. 

§ 2~ A contra-propagarida será aplicada 
plOS õgãos públicos competentes de proteção 
à:o consumidor, mediante procedimento ad
ministativo, aSsegurando-se-lhe ampla defesa, 
·mas sofnen1e será publicada por expressa de
·terffi_inação dp Minjstro_ de Estado da respe_c-
tivã área de atuação administrativa. -

§ 39 Enquanto não promover a contra
pi-óPãganda, o fornecedor, além de multa diá
ria e outras sanções, ficará impedido de efe
tuar; POr qualquer meio, publicidade de seus 
bens e serviços. 

TfrULOll 
Das lnfrações Penais 

Art 47. Colocar no mercéido, fornecer ou 
«W'Or Para fornecimentO bens imprópriOs ao 
consumo; 
- Pena - Rêclus3o de-dois a cinco ai"! os e 
multa. 

Parágrafo único. ......... Se o crime é cuJposo: 
_pe_na - Detenção de um ano a dois ano~ 

ou multa. 

Art. 4& Omitir diz~res ou sinaf~ oste~gj~ 
vos sobre a nocividade ou pericu1osidade de 
bens, i"ias embalagens, nos invólucros ou_ pu
bl_icidade. 

Pena :- Redusão de um -~ .9uatrO ffi:los e 
multa.· · ·; -· · 

§ 19 _ Incorrerá nas mesmas -pei'las quem 
deixar de alertar, mediante recomendações 
escritas ostensivas, sobre periculosidade do 
serviço a ser prestado. 
- § ~ Se o crime é culposo: 

Pena- D_eten~ão de seis mes_es a dóis anos 
ournulta.' - -- - ,- -· ·~ 

Art.- 49. Deixar de comunicm- à autoridade 
competente, aos consumidores e ao público 
em gera], a nocividade ou~ pericu1osidade de 
bens cujo conhecimento seja p-osterior à- sua 
colocação no me.rcacto: . 

Pen:a - Reclusão de um 'a cinco anos e 
multa._ -

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de retirar do mercado, ime~ 
díatamente, quando determinado pela autori
dade competente, os bens nocivos ou perfgo
sos, na forma cteste artigo. _ _ _ _ 

Art. 50. Executar serviço potencialmente 
nocivo à saúde ou perigoso, contrariândo de
. telillinação de autoridade c;omPetente: -

Pena - Reclusão de dois a cinco anos e 
multa. · · ~ 

Art ~ 1. fazer afilillação falsa oU· enganO· 
sa, ou omitir informação sobre a natureza~ ca
ractelist_ica. ql!alidade, quantid~de, segurança 
desempenho, durabilidade, preç:o ou_ garantia 
de bens ou serviços. . 

Pena-Re~lusão de um cinco anos e mUlta, 
Parágrafo único. Incorrerá nas mesrri"aS 

penas quem: 
1- fiÚr ou promover publicidade que sabe 

ou deveria saber ser enganosa; 
n- fizer_ ou promover publicidade de bens 

ou serviços de. moQ_o_ a dificultar a identificaç-&o 
do fornecedor; · 
lll- frzer ou promover publicidade que sa

-be ou deveri"' saber s_~r capa~ de induzir o 
consl,lffiidor a comportar-se de forma preju
dicial ou perigosa à sua saúde ou segul'ãriça. 

Art. 52. Fazer Oü promove-r publicidade 
sabendo-se incapaz de atender à demanda. 

Pena- Reclusão de um a cinco a_nQs e multa. 
Art. 53. Deixar de organizar dados fáti~s. 

técnicos e cientificas que dão base à publici
- dade1 assim_ como impedir ou dificultar seu 

acessO aos consumidors: · 
Pena-Reclusão de-um a três anos e multa. 
Art. 54. Estipular em contrato qualquer 

vantagem indevida: 
Pena - Detenção de seis meses a dois anos 

e mu1ta. 
Parágrafo único. Se a vantagem -é obtida: 
Pena de reclusão de um a cinco anos e 

multa. 
AJt. 59. Ernpregãr, na repa"rtição de bens, 

peças ou-cOmponentes de repOsição usados, 
sem autorização do consumidor; 

Pena - RéduSão de um a quatro aiiOs e 
multa. - · 

Art. 56. Utilizar, na cobrança de dívidas de 
vioJências oU grave ameaça, afitmações falsas, 
inCorr_e@_s Q_u §.nganosas Ou de qualQUer outro . 
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procedimento que exponha o consumidor in
justificadamente, a ridículo 01,1 interlira com 
seu trabalho, descanso ou lazer: 

Pena- Reclusão de um a quatro anos e 
multa. 

Art. 57. [mpedir ou dificultar o acesso do 
consumidor às informações que sobre ele 
constem em cadastros, banco de dados, fi
chas e registras: 

Pena- Reclusão de um a quatro anos e 
multa. 

Parágrafo único._ Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de informar o consumidor 
sobre a inserção de informações sobre sua 
pessoa em cadastros, banco. de dados, fichas 
ou registras, quando não soUcitadas por escri
to por ele. 

Art. 58. Inserir informações s_obre_ consu
midor constante de cadastro, banco de dados, 
fichas ou registras que sabe ou deveria saber 
ser inexata. 

Pena- Reclusão de um a _quatrO anos e 
multa. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas 
penas quem deixar de _corrigir imediatamente 
informações nas circunstâncias previstas no 
caput deste artigo. 

Art 59. Deixar de entregar ao consumi
dor o termo de garantia adequadamente 
preenchido e com especificação clara de seu 
conteúdo: 

Pena- Reclusão de um a três anos e multa 
Art 60. Sem prejUízo das prevístas no Có

digo Penal, são circunstâncias que sempre 
agravam as penas previstas nesta lei: 
I- serem os crimes cometidos em época 

de grave crise e.conômica ou po{ ocasião de 
calamidade; 
n-provocarem os crimes grave dano indi· 

vidual ou coletivo; 
m-serem os crimes cometidos mediante 

dissimulação da natureza ilícita do procedi
mento; 

IV -serem os crimes praticados em opera
ções que envolvam alimentos, medicamentos 
ou quaisquer outros bens ou serviços essen
ciais. 

Art 61. Aplica-se o disposto no art 258 
do Código Penal aos crimes de perigo comum 
previstos neste Título, 

Art. 62. Além dos efeitos da condenação 
previsos pelo Código Penal, constitui efeito da 
condenação por crime definido nesta lei a in
terdição do exercido de atividade que depen
da de autorização do Poder Público ou habili
tação específica. 

Art 63. O Valor da fi,::u1ça, nas iilfrações 
de que trata esta lei, será fixada pelo juiz entre 
100 (cem) e2.000 (duas mil) OTN-Obriga
ções do Tesouro Nacional. 

Parágrafo (mico, Se assim recomendar a 
situação económica do indiciado ou réu, a 
fiança poderá ser: 

a) reduzida até a metade de seu valor mí
nimo; 

b) aumenta& pelo juiz até vinte ~ezes. 
Arl 64. No processo penal atinente aos 

crimes previstos nesta lei, bem como a outros 
crimes e contravenções que envolvam rela
ções de consumo, poderão inteiVir, como as-

siste_ntes do Ministério Púb.l_ico, os QernaJs legi
timados indicados no art. 66, aos quais tam
bém é_facuhado propor ação penal subsidiária, 
se a denúncia nâo for oferecida no prazo legaL 

TírULom 
Da Defesa do Consumidor em Juízo 

CAPITULO I 
DlsposJções Gerais 

Art, 65. A defes.é) dos iftteresses e direitos 
dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título 
coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será 
exercida quando se tratar de: 
I- inferesses ou di_reitos difusos, assim en· 

tendidos, para efeitos desta lei, os transindi
viduaJs, de natureza indivísfvel de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas, por 
circunstância de fato; 
-n- interesses _ou direitos coletivos, assim 

entendidQs, para efeitos desta lei, os transindi~ 
viduais de natureza indivisível de que seja titu
lar grupo, categOria ou classe de pessoas liga
_das entre si ou com a parte contraria por uma 
relação jurfdica b;;lse; 
__ UI-interesses ou direitos individuais ho
mogéneos, assJm entendidos os decorrentes 
de origem comum. 

Art. 66... Para os fins do art 65, parágrafo 
únlcó, s!o legitimados concorrentemente: 
I- o Ministério Público; 
II-a União, os Estados, os Munidpios, o 

Distrito Federal e os Territórios. 
DI- as entidades e órgãos da administra

ção pública, direta ou indireta, ainda que sem 
personalidade jurídica, especificamente desti
nados à defesa dos interesses e direitos prote
gidos por esta lei; 

(V- as associações legalmente constituí~ 
das há pelo menos um ano e que incluam 
entre seus fins institucionais a defesa dos inte
resses e direitos protegidos por esta lei, dis
pensada a autorização assemblear. 

§ 1 ~ Admitir-se-á o litisconsórcio faculta· 
tivo entre os Ministérios Públicos da União e 
dos Estados na defesa dos interesses e direitos 
de que cuida esta lei. 

§ 29 Os órgãos públicos legitimados po· 
derão tomar dos interessados compromisso 
de ajustamento de sua conduta às exigências 
legais, mediante cominações que terão eficá
cia de títuJo executivo extrajudicial. 

Art 67. _ Para a defesa dos direitos e inte
resses protegidos por esta lei são admissíveis 
todas as espécies de ações capazes de propi
ciar sua adequada e efetiva tutela. 

Art, 68. _ ___l'jação que tenha por objeto o 
cuniprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer, o juiz concederá a tutela especifica da 
obrigação ou_ determinará providências que 
assegurem o resultado prático equivalente ao 
do adimplemento. 

§ 1 ~ A conversão da obrigação em perdas 
e danos somente será admissível se por ela 
optar o _aut& ou se impossível a tutela espe
cifica py_ª obtenção do resultado prático cor
respondente. 

_§ 29 A indenização por ·perdas e danos 
se fará sem prejuízo dei ·muita (art. 287; do 
CPC). . . -

§ 39 Sendo relevante o fundamento da 
demanda e have_ndo justificado receio de inefi
cácia do provimento fmal, é lícito ao juiz conce
der a tutela liminarmente ou após justificação. 
prévia, citado o réu. -

§ 4~ O juiz poderá, na hipótese_ do_§ 3~ 
ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se 
for suficiente ou compatível com a obrigação, 
fixando- prazo razoável para o cumprimento 
do preceito. 

§ s~ Para a .tutela especifica ou para a ob
tenção do resultado prático equivalente, pode~ 
rá o juiz determinar as medidas necessárias, 
tais como busca e apreensão, remoção de 
coisas e pessoas, desfazimento de obra, impe
dimento de atividade nociva, além da requi
sição de_ força policial. 

Art. 69._ contra afos_ilegals ou abusivas 
de pessoas físicas ou jurídicas que lesem direi
to líquido e certo, individual ou coletivo, pre
visto nesta lei, caberá ação.que se_regerápelas 
nõrrilas da lei do mandado de segurança. 

Art. 70. Aplica-se o habeas data à tutela 
dos direitos e interesses dos consumidores, 

- ainda que o arquivo ou banco de. dados per
tença a pessoas ou entidades de direito pri
vado. 

Art 71. Consideram-se neceSsitadas, pa
ra efeitos de assistência jurídica (artS. s~. inciso 
LXXIV e 134 da Constituição Federal), as asso
ciações legitimados pelo art 66;inciso N, des
ta. lei. 

Art. 72. Nas ações coletivas ae que trata 
esta lei não haverá adiantamento de custas, 
emolumentos, honorários peridais e quais
quer outras despesas. 

§ 1 ~ O juiz condenará o autor a pagar ao 
réu os honorários advocatícios, arbitrados na 
conformidade do § 49, do arl 20, ·ao- CPC, 
quando reconhecer que a pretensão é mani
festamente infundada. 

§ 29 Em caso de Utigância de má fé, a 
associação autora e os diretores responsáveis 
pela propositura da ação serão solidariamente 
cçmdenados ao décuplo das custas, sem pre
juízo da responsabilidade por perdas e danos. 

Art 73. As normas deste título aplicam
se, no que for_ cabível, a outros direitos ou 
interesses_ difusos, coletivOs e individuais ho
mogéneos, tratados coletivai)lente. 

Art. 74, Aplicam-se às ações previstas 
neste título as normas do Código de Processo 
Civil e da Lei n9 7.347, de 24 de julho de 
1985, inclusive no que respeita ao inquérito 
civil, naquilo que não contrariem suas dispo· -
sições. 

CAPITULO li 

Das Ações Coletlvas Para 
A Defesa de Interesses 

IndMduais Homogêneos 

Arl 75. Os legitimados de que trata ó art 
66 poderão propor, em nome própdo- e no 
interesse das vítimas ou seus sucessores, ação 
civil coletiva de responsabilidade pelos danos 
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individualmente sofridos, de acordo com o 
disposto nos artigos seguintes. 

Art. 76. O Ministério Público, se não ajui~ 
zar a ação, atuará sempre como fiscal d_a lei. 

Art. 77. Ressalvada a competência da 
Justiça Federal, é competente para a causa 
a justiça local: 

1-no foro do Distrito Federal, para os da
nos de âmbito nacional; 

fi- no foro da capital do Estado, no Distrito 
Federa1 ou no da Capital do T erritórlo, para 
os danos de âmbito regional, aplicando-se as 
regras do CPC aos caS:OS -de competências 
concorrentes; 

lll-no foro do lugar onde ocorreu ou deve 
ocorrer o dano, quando de âmbito local. 

Art 78. Proposta a ação, será publicado 
edital a fim de que os interessados possam 
intervir no processo como_liti_s.consortes. A pu
blicação será feita, uma vez. no órgão- oficiai 
e em dois jornais de grancle circulação na 
localidade do foro competente e será necessa
riamente acompanhada de ampla divulgação 
pelos meios idóneos de comunicação. 

Art. 79. Em caso de procedência da ação, 
a condenação será genériCa, fJXando a respon
sabilidade do réu pelos danos causados. 

Art. 80. Transitadoemjulgadoasentença 
condenatória, será publtcado edital, observado 
o disposto no art. 78. 

Arl 81. A liquidação da sentença, promo· 
vida pela vítima e seus sucessores, será por 
artigos, podendo ser proposta no foro do do
micílio do Uquidante, a quem 7cabe prOvar, tão 
só, o nexo de causalidade, o dano e seu mon
tante. 

Art. 82. A execução poderá ser coletiva, 
sendo promovida pelos legitimados de que 
trata o art. 66 desta lei e abrangendo as vítimas 
cujas indenizações já tiverem sido fOOtdas em 
sentença de liquidação, sem prejufzo do ajui
zamento de outras execuções._ 

§ }9 A execução coletiva far-se-á c_om ba
se em certidão das sentenças de liquidação, 
da qual deverá constar a ocorrência ou não 
do trânsito em julgado. _ 

§ ,29 Écompetenteparaaexecuçãooju(
zo: 

1-da liquidação da sentença ou da ação 
condenatória, no caso de ex_etução individua~ 

II- da ação condenatória, quando coletiva 
a execução. 

Art. 83. Em caso de concurso de crédi
tos decorrentes da condenação prevista na 
Lei n9 7.347, de 24 de julho de 1985, e das 
indenizações pelos prejuízos individuais resul
tantes do mesmo evento danoso, estas terão 
preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto 
neste artigo. a destinaçao da importância reco
lhida à Fundação de que trata o Título N desta 
lei, ou aos fundos estaduais de proteção ao 
consumidor, ficará sustada enquanto penden
tes de dedsão de segundo grau as ações de 
indenfzação pelos danos individuais, salvo na 
hipótese de o património do devedor ser mani
festamente suficiente para responder pela in
tegralidade das dívidas. 

Art. 84. Decorrido o prazo de um ano sem 
habilitação de interess.ados em _númer_o_ CO(Tl-

patível com a gravidade do dano, poderão ser 
legitimados do artigo 66 piomover a liquida
ção e execução da indenização devida. 

Parágrafo único. O produto de indeniza
ç:_ã_o devida_, nos termos dº parágrafo anterior, 
reverterá para a Fundação de que trata o írtulo 
IV desta lei, sendo o dano de 5llmbito nacionaL 
ou para os furldos estaduais de proteção ao 
consumidor. 

CAPfruLOll! 

Das Ações de ResponsabUidade 
DO Fornecedor de Bens e Serviços 

-Art. 85. Na ação de responsabilidade civil 
do fornecedor de b~ns e serviços, _sem prejuízo 
do disposto nos Capítitlos I e n deste Título, 
serão observadas as seguintes normas: 

l-a ação pode ser proposta no domlcílio 
do autor; 

II- se o réu alegar que o fato_ danoso é 
imputável exclusivamente a _culpa -de terceiro, 
poderá o autor requerer a c_ítaç"ão deste último 
para integrar o contraditório como litiscon
sorte passivo,_ ved;;tda ao réu a denunciação 
da üde; 

m-o réu que houver contratado seguro 
de responsabilidade poderá chamar ao pro
cesso o segurador, vedada a integração do 
contraditório pelo Instituto de Resseguros do 
Brasil. Nesta hipótese, a seritença_que julgar 
proce:dente a ação condenará o réu nos ter
mos doart. 80, do Código de Proc_esso ctvil. 
Se o réÚ houver sido declarado falído, o síndi
co será intimado a informar a existênda de 
seguro de r~-oilsabilidade rãcultando~se, em 
caso afirm~tivo, o ajuizamento 4~ ação de in· 
denização diretamente contra o segurador, ve
dada a denunciasão da lide ao Instituto de 
Resseguro do Brasil e dispensar o litisconsócio 
obrigatório com este. 

IV- se as provas produzidas demonstra
rem a aha periculosidade do bem que provo
c_o_u o dano, bem como gi"ave imprudência, 
negligência ou- imperíCia do fornecedor na 
aceitação de projeto industrial, ou na fabrica
ção, montagem ou acondícionámento do 
bem, poderá o juiz, de_ ofício, aberto o prazo 
de 10 (dez) dj~s à manifestação do réu) conde: 
ná~lo ao pagamento de multa de valor equiva
lente a, no mínimo 5.000 (cinco mil) e, no 
máximo de 20.000 (vinte mil) OTN, em favor 
da_ F'undação de que trata o Título IV desta 
lei ou dos fundos_ estaduais de proteção ao 
consumidor. 

Art. 86~ Os legitimados a agir na forma 
d~&ta lej poderão propor ação visando a com
pelir o Poder Público competente a proibir em 
todo o território nacional, a produção, divulga
ção, __ distnbuição ou venda. ou a determinar 
alteração na composição, estrutura, fórmula 
ou acondicionamento de bem, c;ujo uso ou 
consumo· regular se revele nocivo à saúde pú
blica e à inc.olumidàde pessoal. 

_..§ lo Os fom_ec;_edor_es poderão ingressar 
no feito ç_Q_mp assistentes. _ __ . 

§ 2"' Deferida a prova pericial, os laudos 
do perito _e dos assistentes técnicos serão en
tregues diretamente em cart6rio, no prazo má· 
ximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias 

a contar do termo final para a apresentação 
de quesitos (art. 421, § 1 ,., do CPC). 

§ 3' O reta_rdamento pela autoridade 
competente, por mais de 60 (sessenta) dias, 
do cumprimento de decisão judicial em ação 
de que trata este artigo, configura crime de 
responsabilidade nos termOs dã lei. 

cAPffC.iLON 
Da COisa Julgada 

Art. 87. Nas ações coJetivas de que trata 
esta lei, a sentença fará coisa julgada: 

1-erga omnes, exceto se a ação for julga
da improcedente porinsuficiência de provas, 
hipótese em que qualquer legitimado poderá 
intentar outra ação, com idênticO furiaamerrto, 
valendo~se de nova prova, na hipótese do inci
:><> I d,o parágrafo únicO do art. 65; 

· II- ultra partes, mas limitadamente ao 
grupo, categoria ou classe, salvo improc_edên
cta por insuficiência de provas, nos termos 
do inciso anterior, quando se tratar da hipótese 
prevista no inciso II do parágrafo únko do 
art. 65; . . 

lll- erga omnes, apenas no caso de pro
cedência da ação, para berieficiãr tõdas as 
vítimas e seus sucessores, na hipótese do inci
so III do parágrafo do art. 65. 

§ }9 A coisa julgada prevista nos incisos 
I e II _não prejudicará os "interesses e direitoS 
individuais dos_ il).tegrantes da c_:oletividade, do 
grupo, categoria ou dasse. 

§ -29 Na hiPótese prevista no inC_iSo lll, -em 
caso-de" improcedência da ação, os interes
sados que não tiVerem intervindo no processo 
Como litisconsortes poderão propor ação de 
indenização a título_ indMdual. . _ 

§ 39 A Coisa julgada de que cuida o art. 
16, combinado cO_m O art. f3 da Lei n9 7.347, 
de 24 de julho P,e_ 1985, não prejudicará as 
ações de indenização por danos pessoalmente 
sofridos, propostas ihdividualmente ou na for
ma prevista na lei ·mas, se procedente a ação, 
-beneficiará as vftiiTi'àS -e SéUs sucessói:es, que 
poderão proceder à liquidação e à execução, 
nos tennos dos arts. 8J e 84 desta lei. 

§ 49 Aplica~se o disposto no parágrafo an
. 'terior_ à sentença penal condenatória. 

Art. 88. As aÇôes coletivas, previstas nos 
incisos I e TI do parágrafo único do art. 65, 
não induzem litispendênda para as ações indi
viduais, mas a coísa julgada erga omnes ou 
ultrapartes a que aludem os incisos II e ill do 
artigo anterior não beneficiará os autores das 
ãções indMdua!5, se não for dêhcia nos autos 
do ajuizamento de ação coletiva. 

TITULON 

Da Fundação Instituto Nacional 
Do Consumo 

Art. ~- Fico o_ pog~r ~cutivq autodza
do a instituir a Func:!_aç_ão_ denominada "Fun
dação Instituto Nacional do Consumo", em 
substituição ao. ConSelho Nacional de Defesa 
do Consumidor, vinculada ao MinistérfCf da 
JuStiça, a qual se regerá por- esta lei e por 
estaMos aprovados por decreto. 

Art. 90. A Fundação terá prazo indeter
minado de duração, s_ede e foro na Capital 
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de RepúbliCa' e adqUirirá ·pefs~rlãlidade Jurí
dica a partir· da inscriÇao de sel! ~t9 institutivo 
no registro' cámpetente, com· o qual serão 
apreSentados os estatutos e o're.Sp~vo d~sr~-
to de aprovação. · ~---- -- ·-- -

Parágrafo únlco. O Poder Público Federal 
será representado nos atas de instituíção pela 
Advocacia Geral da União. 

Art 91. São· finalidades básicas da Fun-
dação: -- -- -- - ---

I- planejar, elaborar, propor, coordenar e 
excutar a política nacional de proteção ao con-
sumidor; • 

R-receber, analisar, avaliar e encaminhar 
consultas, .denúcias ou sugestões apresenta
das por entidades representativas ou pessoas 
juódicas de direito público ou privado; 

lll- prestar aos consumidores orientação 
permanente sobre seus _direitos e garantias; 

IV- informar, conscientizar e motivar o 
consumidor através dos. diferentes meios de 
comunicação; . - . · 

V- promover medidas judiciais cabíveis na 
defesa do_ consumidor; 

Vl-levar ao conhecimento dos orgãos 
competentes as infrações de ordem adminis
trativas que violarem interresses difusos, cole
tivos ou individuais dos consumidores e, me
diante representaçã-o ao Ministério Público, cri
mes_ e_ contrav_ençõ_es-penais; 

VII- solicitar o concur:sd _de órgãos e enti
dades da_adminlstração_centralizada da União, 
Est.aaos e Municípios, bem como auxiliar a 
fiscalização de preços, abastecimento, quali
dade, quantidade e_ segurança de bens e ser
viços; 

VIII-incentivar, indusive com recursos fi
nanceiros e outros programas espec:rctis a for
mação de entidades de defesa do consumidor 
pela população e pelos órgãos públicos esta-
duais e municipais; - -

IX- requisitar bens em quantidade sufi
ciente para fms de estuc!~ e _pesquisas, com 
posterior comprovação e· divulgação de seus 
resultados._ __ . 
X- encaminhar anteprojetos de lei, por in

termédio do Ministério ·da Justiça, ao Con
gresso nacional, bem comõ ser ouVido com 
relação a projetas de lei que versem sobre 
preços, qua1idade, quantidade e segurança de 
bens e serviços: 

XI- desenvolver outras atlvidades compa
tíveis <:oro Suas finalldades. 

Parágrafo único. A fundação atuará dire~
mente ou por intermédio de instituições públi
cas ou privadas naciOmiiS e intemacionai~, 
mediante convênios e contratos de concessão 
de auxílio. -

Art 92. O patrimôriiõ da Fundação será 
constituído: 

I- pela dotação inicial correspond~nte aos 
recursos destinados_ao Conselho Nac1onal de 
Defesa do Consuniidor, no orçamen'o da 
União; --
II-pelos bens e direitos que lhe sejam_d~

dos por pessoas ftsicós oU jurídicas, de d1re1to 
público ou privado; ·- · · 

ur- pelos bens que vier a adquirír a qual-
quer título. -

- Pilr_ági-ãfo único. Em- caso de extinÇão da 
Fundação seus bens e direitos passarão a inte
grar o Património da União: 

Art. 93. A fundação -~ntará c-om os se-
gUiriteS recursos:· _ -

1- a dotação consignada anualmente no 
orçamento da União. -
-II-os' recursos advindes da aplicação des

ta lei decorrentes de decisões juridicia!S de 
natweia penal; de infraçóes administrativas 
referidils no Capttulo VI, Título I, desta lei e 
outras que tratem de matéria ali previstas. 

m-os recurs.o_s que constituam, no âmbito 
do Corrsumidor, o Fundo d~ que trata _o Dec~_
to Federal no 93.302, de 16 de jaileiro de f 986; 

IV- as doações, legados, auxílios e contri
buições de entidades públicas e privadas e 
de pessoas fisicas: 

V --as rendas de seus bens patrimoniais, 
de serviços e de natureza eventual. 

VI- outros recursos decorrentes de contra-
tos e convênios. . . ~ 

·Parágrafo único. A Fundação poderá rece
ber doações, legados, awcílios e ·contribuições 
para constituiç:ão-~e fundos_específicos. 

Art 94. São órgãos da Fundação: 
I- o Conselho Curador, órgão deliberativo. 
R- órgão executivo, com presidente, dire-

toria eXe<:utiva e diretcria adjuntas_. 
Parágrafo .. único. Os estatUtOs estabelece

rão a ·organização administrativa básica da 
fundação. 

Art. 95. O Conselho Curador será com
posto pelos membros do Conselho Nacional 
de Defesa do Consumidor, aplicando·se quan
to a estes o disposto nos artigos 4?, 5?, 6?, 
79, do Decreto n? 94.508-; de 23 de junho de 
1987. 

Parágrafo único. O Ministro da Justiça será 
seu presidente nato. _ - -

Art. 96. O presfdellte do órgão executivo 
será eleito pelo Conselho Curador. 

Parágrafo único. Os estatutos da Fundação 
estabelecerão a forma de substituição do pre
sidente, em seus impedimentos. 

Art 97. O i-egirne jurídico_ do pessoal da 
Fundação- obedeCeiá ao previsto no art. 37, 
da Coilstutição Federal. 

Art 98. A Fundação gozará de isenção de 
tributos federais e das mesmas prerrogativas 
da Fazenda Nacional em relação aos atas judi
ciais e ex.trajudiciais que praticar. 

Art. 99. O_PoderPóblico Federal fará à 
Fundação a cessão dos bens móveis e das 
instalaçõês. - - . 

Art. 100. Caberá ao Ministro da Justiça, 
dentro de 60 (sessenta} dias pfomover a cons
_ ti_tuição- e a instalação da Fundáção. 

TITULO V 

-:-_~ Disposições Finais 

Art 1? O preâmbulo da lei n? 7.347, de 
24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte 
redação: , 

"Disciplina a ação civil pública de responsa
bilidade por danos causados_ ao melo ambien
te, ao consumidor, a bens e direit<?S de valor 

-artístiCo, estético, histOiicO,-turístico e paisa
gístico; assim como a qualquer outro inter.ess; 
difuso ou coletivo, e dá outras providênCJas. 

Art- 29 Acresc~ndo-se o sefflllrite indso IV 
ao art. i9 da Lei 0° 7.347, de 24 de julho de 
1985: . 

"IV- a qualquer outro interesse difuso ou 
coletivo." 

Arl 3? o inciso li, do art. 59, da Uei n~ 
7347, de 24 de julho de 1985, pássa a ter 
a seguinte redação: 

"II- inclua, entre suas fmalidades institu· 
danaiS, a proteção ao melo ambiente, ao con· 
sumidor, ao património artrtico, estético, histó· 
rico, turístico e paisagístico, ou a qualquer ou
tro interesse difuso ou coletivo." 

Art. ,49 __ ú _§ 3?,do art. 59,~ Lei n9 7._347, 
de 24 de julho de 1985, passa a ter seguinte 
redação: - _ o -

"§ 39 Em caso de desistência infundada ou 
abandono da aç_ão por a~rso<::iação legitimada, 
O MinisÍê-rio Público ou-outro legitimado assu~ 
mirá a titularidade ativa". 

Art 59 Acrescentem·se os seguintes§§ 4~ 
e 5" ao art 59, da Lei n? 7.'347, de 4 de julho 
âe 1985: . . - . -

, "§ 49 Aâmitir-s~á litiSconSórcio facultativo 
entre õs- Ministérios Públicos da União e dos 
Estados na defesa dos interesseS e direitos 
de que cuida esta lei." -

"Art. 5" · Os 6r9-ãos públicos leg:itim.:idps 
poderão toffiar ~9s interessados c9mpromis
so de ajustamento de sua conduta às exigên
cias legais, mediante cominações que terão 
eficácia de título executivo extrajudicial." ~ 

Art 6•. O art. IS da Lef n• 7.347, de 24 
de julho de 1 985; pasSa a ter a seguinte: reda· 
ção: - _-: 

"Art. 15. Decorridos 60 (sessenta) dias do 
trânsito _em julgado da sentença condena_tóri~, 
sem que associação autora lhe promova a 
execução, deverá fazê-lo o Ministério Pút;!~co, 
facultada igual inicíativa aos demais legitiina-
dos.'' - -

Art. 79. Actes<::ente-se à Lei n9 7.347, de 
24 ·de julho de 1985, o seguinte dispositiVo, 
renumerando-se oS seguintes: _ 

"Art 21. Aplicam-se à defesa dos direitos 
e interesses difusos, coletivos e individuais, no 
que for cabível, os dispositivos do título nr ~a 
Lei re de de de 1989, que i~Sb1:ui 
o Código de Defesa dO Consumidor._"' 

Art. 8°. Esta lei entrará em vigor na ç\ata 
de sua publicação, revogadas as dísposiç_õ~s 
em contrário especialmente os Decretos_ p>;>S 
9L469, de 24 de julho de 1985 e 94!j08, 
de 23 de junho de 1987, exceto os ãftígOs 
4", 59, 69 e 79, revertendo à Fundaç~o Instituto 
Nacional do Consumo, de que trata o Título 
IV desta lei, o seu acervo e patrimônio. _ 

Brasília, de de 1989. 
São Paulo, dezembro de 19.88. 

MEMBRO DA COMISSÃO 
INSillUIDA PELO "CONSELHO 

NACIONAL DE DEFESA DO 
CONS(JM!DOR" (CNDC): 

Ada Pelegrini Grinover (Coord~adora) ~ 
José Geraldo Brito Filomena (Coordenaçlor) 
- Kazuo Watanabe-ZeJmo Denari- Oanlel 
Roberto Fonk. _ 

ASsessores: Antonio Hermen de VasconCe· 
los e Benjamin - Eliana Cáceres - Maieelo 
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Gomes Sodré -Mariãngela Sarrubbo- Nel
son Nery Júnior- Regi_s Rochigues Bovicino. 

. . EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS . 
1 -Em boa hora a nova- Constitt.Ução veio 

de prever, expressamente, no inciso XXXII de 
seuart. 59, que o "Estado promoverá, na forma 
da lei, a defesa do consumidor", estabelecen
do ainda o arl 48 de suas disposições transi
tórias que "o _Congresso Nacional elaborará. 
dentro de 120 dias da promulgação da Consti
tuição, Código de Defesa do Consumidor". 

De inicio, porém, impõe-se salientar que 
consoante a veemente e procedente adver
tência do emintene J.M. OTHON SIDOU, in 
"Proteção ao Consumidor"", Editora Forense, 
1977 "resulta da própria defmição"" (isto é, 
de "consumidor"" com várias acepções) "ser 
utópico elaborar um estatuto de proteção ao 
consumidor em sentido locupletíssimo; por
que o cotidiano "struggler for life"" se encarre
garia de revelar sempre algo a prevenir, mes
mo que nos subsidiassem, beneditina_rnente 
coligidos e sem__ a ausência de um só,_ todos 
os códtgos, todas as leis, todos os ordena
mentos, desde os senectos monumentos le
gislativos de ontem aos modestos e.não raro 
canhestros provimentos burocráticos de hoje, 
posto corno todos são tornados no não-intuito 
de resguardar as relações do homem coletivi
zado, do consumidor, portanto'"'. 

E conclui, com absoluta propriedade e obje
tividade incisiva que, "quem se aventurasse, 
nesta lógica de raciocinlo, a fazer uma lei com
pleta na espécie, correria parelha com os al
qWnistas do passado na_busca da pedra fiso
lofal ou com os físicos airida hóspedes dos 
manlcômlos na cata do "moto-contínuo'"', a_r
rematandoser este o sentido da matéria objeti
vmnente encarado"" (obra citada, páginas 2 
e3). 

"Logo"", prossege, ''não há um direito espe
cffico do consumidor, como, ao contrário, há 
wn direito civil, mercantil, cambial, famüiar, 
com natureza, própria e compartida no cosmo 
jurídico"". 

·Há sim"", conclui, "regras que, à medida 
da coexistência humana, impõem atenção 
mais acurada, soluções mais imediatas, poli
ciamento mais prestante, na busca do equíli
brlo social, uma vez que todos s_omos relacio
nados uns com os outros e exigimos, neste 
sentido, um mínimo de proteção'"' (obra cita
da. página 3). 

Também Eduardo Polo, in "la Protetión dei 
Consumidor en el Derecho Privado"", Editorial 
Ovitas SA, Madrid, 1980, aponta o caráter 
interdisciplinar do chamado "direito dos con
surrUdores'"', e, por conseguinte, de diffcil sis-
tematização, asseverando que "a defesa e pro
teção do consumidor constitui-se_ hoje em dia 
num dos temas mais extraordinariamente am
plos e que afeta e se refere a casos de tados 
os setores do ordenamento jurídico, visto que 
"a variedade das normas que tutelam ou deva
riam tute_l<;~r o COJ'lJ?!JmidÇ>r, R~rtel).c_~~ não so
mente ao direito civil e comercial, comÕ -tain: 
bém ao'direito penal e ao processual, ao direito 
administrativo e, inclusive, ao constltucional, 
determiriou que os limites desse setor de inte· 
resses sejam pouco precisos, e porque não 

dizer vagos e difusos (obra dtada, página 22). 
Na mesma ordem de idéias, as conside

rações de Denise Baumann C'Droit da in con
sommc:~.tion"", librairiou _Techniquau, Paris 
1975) e da thieny Bourgoignie (in Revue lnter
nationelle de Droit Comparé, n9 3, 1982). 

2 - A nível supra-estatal, 'a Organização 
das Nações Unidas, em sua Resolução n9 
39/248, aprovou, em sessão plenária de 9 de 
abril de 1988 de uma política de proteção 
ao consumid{'Jr, destinada aos estados filiados, 
tendo em conta os interesses e necessidades 
do consumidores de todos os países e particu
larmente dos em desenvolvimento, reconhe
cendo que os mesmos consumidores enfren
tam amiúde desequilíbrio em face da capaci
dade económica, nível de educação e poder 
de negociação. Reconhece ainda que todos 
os consumidores devem ter o direito de aces
so a produtos _que não sejam perigosos, assim 
como_ o de _promover um desenvolvimento 
econômico e social justo, equitativo e seguro. 

Resumidademente, os chamados "direitos 
do consumidor"'', 01..! formas ~e proteção, são 
assim elencados. na referida Resolução da 
ONU, e repassados, notadamente aos países 
da América Latina e Cáribe, pela represen
tação regional da '1nternacional organization 
of Consumers' Unions"" (IOCU) com assento 
na referida ONU, em interes$ante sugestãO 
para uma legislação de defesa do consumidor: 

a) a proteção dos consumidores frente aos 
riscos para sua saúde e segurança: 

b) a promoção e proteção dos interesses 
econõmicos dos consumidores: 

c) o acesso dos consumidores a uma infor
mação adequada que lhes permita fazer esco
lhas bem seguras conforme os desejos e ne
cessidades de cada um; 

d) a educação do consumidor; 
e) a possibilidade de compensação efetiva 

ao consumidor em face dos danos ou prejuí
zos sofridos; 

I) a liberdade de constituírem-se grupos 
e outras organizações de consumidores e a 
oportunidade para que essas organizações se
jam ouvidas quanto às suas opiniões nos pro
cessos de adoção de decisões que os afetem. 

Aliás, as chamadas "leis"" ou "códigos"" 
d_e defesa do consumidor já existentes e com
pilados em alguns países (e.g., Portuga1, Espa
T)ha, México, Venezuela, etc.), a dotam tals prin
cípios básiCos, de forma explícita ou implícita 
e, ao contrário do que possam sugerir, não 
se constituem em .maçudos e enfadonhos 
compêndios de normas, mas sim em enxutos 
diplomas legais, contendo poucos artigos, 
sendo alguns certamente mais detalhistas do 
que outros, a lei portuguesa em si, por exem
plo, não tem mais do que 19 artigos; a espa
nhola 42, e à mexicana, 98. 
3-Antes-mesmo da promulgação da nova 

Coristituição Federal, foi constituída comissão 
no âmbito do Conselho Nacional de Defesa 
~ ~sumi dor, com_ o objetivo de apresentar 
propostaS-para ;;-quea-mesma COnstitUiÇãO 
den9mina de "Código de Defesa do Consu
n1idor"". 

Referid~ comissão foi forrnad~ pelos Profes
sores e Doutores Ada Pellegrini Grinover, ~-

zuo Watana;be,.Zelmo Denari, pelo Doutor Jo
sé Geraldo Brito Filomena, procurador de Jus
tiça- Coordenador das- Curadorias de_Prote
ção ao COnSUmidor ao Estado de SãOPaulo, _ 
e pelo DoutOr Daillel Roberto Fink, promotor 
de justis:a e então Diretor do_ Procon de São 
Paulo, Orgão da Secretaria de Defesa do Con: 
sumidor, contando ainda com a colaboração 
dos Doutores Antonio _Herman_ de Vascon_ce
Dos e Benjamin; promotor de Ju_stiça em São 
Paulo, Eliane Cái::eres-e Régis Rodrigues Bon
vicino, advogados ta.mbén:t em São Paulo e 
As:;;essor da Presidên~ia do CNDC-MJ. 

A mesma comissão recebeu ainda valiosos 
subsídios dos promotores de Justiça Doutores 
Marco Antonio, Zanellato, Roberto Durço, Wal
ter Antonio Dias Duarte, Renato Martins Costa 
e do Procurador de Justiça Nelson Nery Jú
nior, bem como do Doutor Marcelo Gomes 
Sodré, procurador do Estado em São Paulo 
e atual Diretor do Procon de São Paulo e de 
Mariângela Sanuóbo, advogada_ do mesmo 
-órgâo. Além-disto, valeu-se de traba1hos ante
riores do Conselho Nacional de. Defesa do 
COO.swnidor, que haviam contado Com- a cOlá
boração doS Professores Fábio Konder Com
parato, Waldemar Mariz de Olivelra Júnior e 
Çândido Rangel Dinamarca. 

4 ~ A comissão designada, após diversas 
reuniões na Secretaria de Defesa.do Co~!J
midor do Estado de São Paulo, apresentou 
Anteprojeto do Código de Defesa do Consu· 
midor, que foi amplamente divulgado em en
contros em diversa~ capitaiS, bem como pelO 
encaminhamento a órgãos e pesso86, físicas 
e jurídicas, ligadas ao assunto. 

Das inúmeras sugestões recebidas pela Co
missão, muitas foram acolhidas e outras rejei
tadas pelos motivos expostos no parecer em 
anexo. 

Dessa trabalho conjunto e democrático, ou
vidos todos os interessados, resultou, o ante
projeto reformulado, ora apresentado. 

O SR. PRESIDENlE (Iram ~araiva) - A 
proposição que acaba de_ ser lida confiQura 
Projeto de Código que; d~ a-cordo com o Regi· 
mento Interno, tem traniltação especial. Ainda 
nesta sessão a Presidência deverá designar 
comissão temporária de 11 membros, respei
tada a proporcionalidade partidária, para exa
minar a matéria. A Presidência solicita às lide
ranças indicação dos integrantes de suas ban
cadas, para comporem a comissão, até o fina] 
desta'sessão, na seguinte proporção: PMDB-5; 
PFL-2; PSDB, PTB, PDS e PDC-1 cada; os 
outros partidos não alcançam o coeficiente 
necessário para se fazerem representar nesta 
comissão. 

O SR. PRESIDENTE(Iram Samíva) APre
sidência recebeu, do governador do Estado 
da Bahia, o Oficio n' S/8, de 1989 (n• 40/89, 
na origem).___s;oiicitando, nos termos do art 
52, itens V, vn E VIU; da Constituição, autori
zação para qUe aquele EstadO pOssa contratãr 
operação de crédito extemo no valor de QS$ 
750,000.000.00 (setecentos e cinqUenta mi
lhões de dólares americanos), para os fms que 
específica. I 
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,A matéria _ficará aguardan_do~,. 1,1~ SECR!;:
TARIA GERAL DA MESA, A.C.OJ!lPlementação 
dos docum~IJtps_ nec~essáriczs.; _. __ . 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ..:.._ 
Sobre a mêsa projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SEriADO 
!'1•98 ,DE 1989 

FIXa prazo para a eof!'egf! dos recursqs 
do PlN e Proterra aos fihs _a que se d~~ 
nam. 

O Congresso Nacional de<::reta., 
Art 1 ~Os recursos da_S-i:::ontr_Ibulções vtncu

ladas ao Programa de lntegras:ão Nad6nal 
(PIN) e ao Progama de Redistnôulção de Ter
ras e eatimulos à agro-indústria do Norte e 
Nordeste _(Proterra) serão colocados à dispo
sição dos programas orçamentáriOS: correspo
dentes à medidê!- em que forem. sel).do arreca
dados. - - -- - -

Art 2' - O-Poder EXecutivO re.gulamentará 
esta lei no prazo_ de 60 dias. _ . · 

Art 31 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua public:ação. ___ . _ · 

Art. 4~ Revogam~se as disPosições -em 
contr_ârh 

Justificação 

Os rec_ursos c:lassificados_ no Orçamento 
geral da união como contribul_ç:óeS. econôrp.í':' 
cas destinados ao PIN,~ p-roten-a. sãó r~eceitas 
vinculadas e nãQ podem ser usadas para óiJ
tros fins como vem acontecendo atualmente, 
levando meses pãra chegar á sua destinação. 

Segundo informações da Sectetaria de Pla
nejamento presidência -da RepUblica os recUr
sos arrecad"-çlo,s pelo Banco do Brasil a título 
das cítadas _contribuições s.6 são moviinen~ 
tados após o encerramepto do trimestre. Ora; 
com a inflação que vivemOS,_ h_á uma corrosão 
irrecuperável para os ·projetas _do PIN e Pro
terra e,_ cons_eqüentemente, para os Estados 
sque representamos. 

O Estado de Rondônia, p-or exemplo, tem 
carência de recursos para a sua consolidação 
como <Jnidade da Federação para programas 
de saúde, segurança etc. E _se vê prejudicado 
com a referida demora dos recursos ãté a 
sua destinação especifica. 

.Do mesmo modo, o Decreto n9 91.237, de 
8-5-85, determina que oS recursos cfO PlUN 
e do Proterra façam um estágio de 45 dias 
nos bancos de desenvo_lvimento regioanl, 
Banco da Amazônia SA (BASA) e Banco do 
Nordeste do Brasil SA (BNB) quando então 
retomam ~o~anc:o dp Brasn para, só depois, 
serem repassados aos programas a que se 
destinam. É verdade que esse fa~ vem refor
çar o caixa_ dess.,s entidades _finanCeiras de 
caráter regional, beneficiando indiretamente 
as regiões Norte e Nordeste, mas em prejuízo 
dos projetes específicos pro9iainados com 
ess.es recursos. 

Agora c:om a criaçãO doS fündos parei Pro· 
gramas de financiamento das regiões Norte, 
Nordeste e centro-O~f.e_.-oS bancos regionais 
serão benefic:::iados com um grande volurrte 

__ de rec~~~ e não serã'? prejudic:ados corn 
a medida que-ora propomos. · 

Encareço- aos meus ilustres pares o apo[o 
-à- aprovação do projeto, que será de grande 
significado para as regiões beneficiadas c:om 
os recursos do PJN e o Proterra, 

Sala das_ Sessões;-2 de maiO de 1989. -:
Sêni1dor konaldo Aragão. 

(A C::OmíSsão-de Assuntos EConômicos) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva}- Há 
bradares inscritos. Conc;edo. a palavra ao no~ 
~re SeriadOr Pompeu de So~a. · 

O SR. POMPEQ DE SOQSA (PSDB
DF. Pronuncia o seguinte discurso.} -Sr. Pre.
sidente, SfS.. Senadores. hond!osamente apri
sionado na Mesa Diretora desta Casa, este ve
lho Senador não tem podido comparecer à 
tnbuna deste Senado, nem sequer ao micro
fone de _apartes. 

Entref.ãhtó, Sr. Presidente -e Srs. Senadores, 
o-dia de hoje não poderia deixar de me trazer 
a este plenário, por um motivo que a tQdos 
deixa mUito preocupados. Refiro-me ao aten~ 
tado cometido em Volta Redorida, esta madru
gada- segundo noticiários da imprensa, por 
volta de 3 horas dei madrugada- que dest:n!iu 
o~ Memorial dos Três op-erários abatidos Ou~ 
rante a greve de novembro passado na Com
panhia Siderúrgica Nacional; Memorial que, 
poucas horas antes, havia sido inaugurado co
mo o grande acontecimento do dia em que 
se- feStejà, em qúe eta comemoradq o "Dia 
do Trabalho". Justamente nesse dia comemo
rã-se em todo o mundo, o episódio dos operá
rios americanos sacrific::ados durante um 
acOhtec::im~ilto de protesto de trabalhadores, 
acontecimento esse realmente tão dramático 
que se uriiverSalizou e-- passou a constituir a 
data em toda parte celebrada ém homenagem 
ao·!'Dia do Trabalho". 

Senhor Presidente, Srs. Senadores. aquele 
monumento, que nó$ vimos à distância pela 
imagérn das televisões, obra do arquitetO Os
car Niemeyer, ao rQeSmo _tem-po que tinha 
a força da celebração de um episódio que 

--entra para a história do trabalhador, que entra 
para a história do trabalho, neste País, e passa 
a fazer parte, agora, da história do trabalho 
no mundo, aquele monumento continha tam
bém em si um outro valor importantíssimo: 
era uma obfã de arte que trazia estampada 
a força- criadora de Oscar Niemeyer, glória 
da arquitetura brasileira, glória da arte brasi# 
!eira e ciue, naquele mônumento, pusera toda 
a _ _slla so~4ariedade e toda a sua indignação 
para perpetUar õ siict:~1ício dos três Jovens mm~ 
tantes da causa operária que, ali, haviam tom
bado, vítimas de uma operação que nos enche 
de vergonha e de revolta. Entretanto, tão ver
gOnhoso e tão revoltante é o episódio que 
ocorreu hoje de madrugada, quando esse mo
numento foi destruído~ O monumento perma
neceu por um dia, teve um dia de vida. Fói 
como as Roias de Malherbe, teve apenas um 
dia. Mas ta1 corriO as Rosas de Malherbe, que 
têm a imoralidade da arte, aquele monumento 
tem a dupla imortalidade da arte e da luta 
do trabalhador brasileiro. 

Foi um atentado brutal, covarde e c::ompe
ténte, muitO compef:ente, ·sr. Presidente, Srs. 
Senadores, por Se tratar de uma bomba de 
alto poder explosivo, que destruiu vidraças- a 
500 metros de distância e cujo estampido foi 
escutado a quilómetros de distância. Além do 
al.to poder explosivo, do alto poder de destrui~ 
ção .. a bomba tinha a sofisticação, a compe· 
tên_ç_i9_ de profissionais. Não era uma bomba 
amadoóstica, n~O. $r. Presidente; uma bomba 
de _tempo, _colocada nurr:i pÇlri.to _chave para 
a_ dest_n,tiçãa. Só quem entende muito bem 
d~~losivos, só_ quem está_acostumaçio a 
lidar com o poder destrUidor das bombas teria 
tanta competên._da para destruir esse belo mo-
numento. ~ __ 

Senhor Pr~siden\e, Srs. St;inad,ores, esse 
acontecimento não podería passar desperce
bido por esta Casa e não poderia, de maneira 
nenhuma, ser recebido numa concha de silên
cio _ _nac::i9oai; porque, se assim aContecesse, 
começaríamos a duvidar-de que este é um 
País que tem_ pela frente um futuro, de que 
est.amas, neste_rri_omento, criando instituições 
caPazes de construir esse futuro. -- - -

A.s instituiçõeS âemocráticas constituem 
um fenômeno histórico, político e cultural, e 
só existem com a bênção do tempo, s6 exis
tem Com a .continuidade, por(Jtie a continui
dade é que faz nascer as instiftiiÇões sociais, 
a continuidade é que faz· as nascentes institui
_ç~ sociais sobreviverem, é que faz as sobre
vividas instituições sociais se consolidarem, 
se desenvolverem a adquirirem a força de per'
mariência no· tempo. 

Infelizmente, o grande mal nacional deste 
País, o grande mal da República que está com
pletando 100 anos agora é justamente a falta 
de continuidade, é justamente a imposSibi~ 
lidade de consolidar inStituições, porqUe um
cidadão de quarenta e tantos anos- vai, pela 
prtmeira vez., votar para eleger o Presidente 
da República. A regra geral é que, num País 
Cónío o nossd, a população foi sistematica· 
mente tratada para que n~o se adquirisse 
consciência política, para Que as comunidades 
não adquirissem consciência p-olttica, para 
que os indivíduos não conquistassem o valor 
da cidadania consc;iente. Um País nessas con::. 
dições, em que o povo é tratado e educad_O, 
istó é, deseducado para não adquirir a cans
dência de povo, porque no dia em que adquirir 
consciência de povo, assume o poder, ne~e 
País em que o povo é tratado ·comer reb?Jt)h.o, 

· rieste Pàís despolitizado, ou melhor, ai:>oliti
zado, ca.da vez que- aconteCe e::?se- episôd.io 
absolutamente inusitado, que ê o- povo esco--- -
lher os seus governantes, nesse episódio bis~ 
sextQ, que ê o- povo asSLlmir; indlretamente, 
o poder através da sua vontade, a primeira 
escolha tem uma margem de erro fort;.os<l!· 
mente, fatalmente ·enorme. EntãO, -surgem as 
eleições folclóricas, surgem os eleitos que sã~ 
mais dignos do folclore_ do que do poder políti· 
c:o, e só ab longo do terllpo, ao longo da conti
nuidade, em -uma segunda eleição, já essas 
figUras folclóricas, que freqüentemente "São C?s 
mais votados, não têm mais a mesma votação. 
E numa terceira, aí nem se elegem mals, ·sr. 
Presidente. É o rri.omen~ em que florescei!J, 
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mas rapidamente desaparecem os camelôs, 
as figuras, volto a dizer, folclóricas da política 
nacional. 

Mas a desgraça 'é que não tem havido a 
terceira eleição. Sr. Presidente, eu, este velho 
senador, desde 1930, acompanho a vida pá~ 
blica deste Pafs; e o problema é que não tern 
havido a terceira eleição. O problema da ter
ceira eleição para nós é_ vital. Nós vamos ter 
agora a primeira eleição de instituições repu
blicanas. democráticas e populares. Precisa
mos estar mufto atentos, muito vigilantes, para 
que aqueles que querem destruir as institui
ções já no nascedouro, antes que elas nasçam, 
aqueles competentes bombardiadoras que 
destruíram o movimento de de Volta Redonda, 
não voltem a destruir o monumento da institui
ção democrática em nosso País. 

O Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex" me 
pennite um aparte, nobre Senador? 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Com 
muita honra, Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - V. Ex' traz 
ao Senado a noticia deste triste e revoltante 
epsódio. O Jomal do Brasil- de hoje, na pri
meira página:, diz o seguinte: "Volta Redonda 
faz homenagem a mortos na greve". E a noti
cia começa assim: 

"Na presença de três mil pessoas, entre 
as quais b Presidente da Central Única 
dos Trabalhadores - CUT, Jair Mene~ 
ghelli, e o ex-dirigente comunista Lúíz 
Carlos Prestes, os metalúrgicos de Volta 
Redonda inauguraram ontem um monu
mento de autoria de Oscar N.iemeyer em 
homenagem aos três metalúrgicos mor~ 
tos durante a greve de novembro passado 
na Companhia Siderúrgica Nacional. Foi 
este o principal evento comemorativo ao 
J9 de Maio no Estado do Rio." 

E,- em seguida, o jornal se reporta a outros 
acontecimentos verificados em diferentes es
tados da Federação. Pois hoje as estações de 
rádio e televisão realmente noticiaram que pe
tas três horas da madrugada o monumento 
foi arrasado, por um explosivo fortíssimo, que 
quebrou janelas dos pt édios vizinhos, foi ouVi

. do a 3km. Também foi divulgada declaração 
de S. Ex!'_ O Sr. General Chefe do gabinete 
Militar, protestando e dizendo que este aten
tado precisa ser esclarecido e os seus autores 
precisam ser devidamente processados e pu
nidos. No gênero, foi o pior acontecimento 
que tivemos nos últimos anos. De modo que, 
quando V.~ traz este triste episódio ao Sena· 
do Federal, eu quero, como democrata, con~ 
trário a toda e qualquer violência, venha· de 
onde vier, e como um homem que respeita 
as idéias dos outros e quer entrar democrati
camente e não com esses processos, proces
sos típicos do nazi-fascismos, que já supúnha
mos sepultados, ou mesmo, se V. Ex' desejar, 
do stalinismo, que também foi sepultado na 
própria União Soviética, diante deste fato, meu 
nobre colega, assedo-me às palavras de V. 
E?t"· Quero que conste do discurso de V. EX 
também a minha solidariedade aos trabalha· 
dores - isso era uma obra de arte de Nie-

meyer- aos artistas e principalmente àqu'eles 
que lutaram em defesa de suas idéias e de 
seus princípios. 

O atentado é profundamente Jamentávelf 
Tem, portanto, a minha condenação. Conde
nando esse crime hediondo, expresso a minha 
solidariedade aos traba1hadores e a todo o 
povo. Vamos todos lutar num clima de demo
cracia, respeitando _as idéias de quem quer 
que seja, mas nunca usando desses proces
sos, porque eles não conduzem a nada. La
mentavelmente, esse fato já está çOr:rendo Os 
cinco continentes, levando uma imagem mui
to triste e negativa do nosso País. 

Espero que a Polícia do Estado do Rio e 
a Polícia Federal esclareçam este crime, por
que os seus autores não podem ficar impunes. 

O SR. POMPEU DE SOUSA -Nobre 
SenadOr Chagas Rodrigues, o aparte de V. ~ 
enobrece e engrandece o meu discurso. Já 
estava eu a concluir as -minhas considerações 
quando V. EX~' acentuou, e acentuou com mui
ta propriedade, a declaração do Sr. General 
Bayma Denys de que este acontecimento pre
cisa ser esclarecidos e que os responsáveis 
prec1sarn ser conhecidos e punidos. 

S6 me cabe, e maJs do que me cabe, é-me 
imperativo reconhecer que V. Ex"', neste mo
mento, está expressando a vOntade nacional. 
Esperamos que assim aconteça. Esperamos 
que as autoridades policiais, não apenas do 
Estado do Rio, rnas a própria Pol(cia Federal 
-;;.;..;.;porque o assunto transcende o Estado do 
Rio, é um assunto nacional e até internacional, 
como V. EX• muito bem acentuoU -- e as 
próprias autoridades dos dispositivos de segu
rança do Governo Federa] esclafeçam, cOm 
a maior rapidez possível este acontecimento. 

Essas -atifuriâaâes, tão eficientes outrora, 
quando se tratava da luta deste povo para re
conquistar as liberdades democráricas e, cuja 
atuação levou tantos patriótas ao sacrifício da 
prisão, da tortura e até do desaparecimento, 
da morte nUn<:á revelada e nunca identificada, 
eS~ autOOâadestem p-ara-com o País uma 
reSponsabilidade gravíssima nesta hora: a res~ 
ponsabllidade de apontar aqueles que estão 
agota ·pretendendo destruir a democracia que 
ainda nem nasceu, que foi apenas concebida, 
que está em fase de gestação e que está para 
nascer nO dia 15 de novembro. 

Meu caro Senador Chágas Rodrigues, o País 
espera, à Pafs tem os- olhos voltadOs piu-a as 
autoridades e tem o dire"ito de cobrar das auto
ridades que elas cumpram o seu dever de 
alit.Oilaade para com o País e para com o 
homem deste Pais. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Nobre 
Senador Pompeu de Souza, V. Ext me pennite 
um aparte_? -

OSR. POMPEUDESO(]SA-Concedo 
o aparte ao nobre Senador pelo meu Estado 
natal, com muito prazer. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- o Nobre 
Senador Pompeu de SOusa, acompanhando 
o seu discurso, fomos obrigados a retomar 
um pouco aos traba1hos da Assembéia Nado
na] Constituinte. V. EX" sé lembra dos debates 

sobre o terroris~o. quando houve quem pre
tendesse do Congresso Cõrístituinte que o ter
rorismo tivesse- um trato mais brando pela 
Constituição? Defendia-se naquela oportuni
dade que o terrorismo era um crime de ordem 
polifica, e, como tal, deveria ser tolerado pelo 
Estado. Era, no entanto, uma idéia absurda 
que mereceu a repulsa de Deputados e Sena
dores _que formavam aquele imenso Colegia· 
do. Hoje, o Brasil está diante de um ato de 
terrOrismo, que· V. Ex' narra para esta Casã 
e para os seus Anais. Não podemos, no entan
to, Senador Pompeu de Sousa, esquecer os 
fatos que agora se registram como o renasci
mento do hitlerismo, do nazi-fascismo, que 
até faz comemorações a descoberto no mun
do ínteiro, inclusive no Brasil, e, notadamente, 
na ltáJia. Figuras como Mussolini e Hitler volta
ram a ser louvadas como se estivéssemos ain
da no tempo em que dominaram seus respec
tivos países e sonharam em dominar o mundo 
extinguindo, parte da humanidade. Não tenho 
dúvida a1guma de que este atentado em Volta 
Redonda é mais uma prova inconteste do fas
dsmo que, neste momento, se aglutina neste 
Pais, toma posições, pratica ates e até faz cam-

- panhas contra o Congresso Nadona1. Este fa
to pode parecer multo estranho, mas ele é, 
numa explosão, o que se tenta fazer moral
mente contra os Poderes constiturdos da Re
pública, as tentativaS Contra o Poder Judiciário, 
as tentativas contra o Poder Legislativo, as ten
tativas contra o Poder Executivo; são tentativas 
que correspondem, sob outro aspecto, a esta 
bomba que explode e destrói um monumento 
de tanta importância histórico~artfstica. Isso é 
inquestionável, Senador Pompeu de Souza. 
Lamentável, no entanto, que, neste momento, 
o País esteja vivendo a sua maior crise, que 
se agrava pela consciência, pela inconsciência 
que ·se localiza nos extremos, quer d_e direita, 
quer de esquerda, e que se soma em grandes 
malifícios ao País, à Nação, ao povo à estabili
dade, que representamos. para todo o Hemis
fério Sul. Era isso que eu queria acrescentar 
à fala de V. Ex' 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Nobre 
Senador Cid Sabóia- ae Carvalho, o aparte de 
V. ~ é para o promm.ciamento deste seu ve
lho conterrâneo, algo que muito me conforta. 

Sr. Presidente, o meu tempo se esgota e 
tenho que voltar à prisão da Mesa, da qual 
saí para proferir este pronunciamento; 

Resta-me apenas dizer, Sr. Presidente, que 
está Nação não suporta mais urna traição. A 
minha geração, que desde a adolescência vem 
assistindo sucessivas traições ao povo, que 
vem assistindo sucessivamente as tentativas 
de implantação da democracia serem assassi
nadas, assassinadas ma1 nascidas, não pode 
adimitlr que essa tentativa venha ser vítima 
de um assassJnio pré-natal! 

Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - taria havehdo utn novo ·mecanismos quanto 
CE.Pronunciaoseguintediscurso.)-Sr.Pre- à maneira: de_ classificar essas receitas para 
sldente, Srs. Senadores, na elaboração da Car- os municípios. Felizmente, o ministro: com 
ta Magna em vigor, os constituintes assegu~ aquela franqueza e sincericlade que lhe são 
raram, através de norma explicita, uma redis.- carcterfsticas, declarou que, realmente, houve 
tribuição mais justa da receita tributária da alguns enganos, alguns erros em face do Pia
União, aquinhoando estados e municípios _ no Verão. Mas, nãçJ podemos ficar somente 
com parcelas significativas, gradualmente nesta dóvida e_nesta ~spe_rança de que serão 
acresddas_com base na ~rrecadação do lm· corrlgic;IOS: T~Qspd~er_çl~cobrctr,_decQ}?rar 
posto sobre a Renda e s_obre Produtos Indus- com ehergia,_de cobr~r com eficiência, de C9· 
trla1izados. Rrar insistent,emente a -(e~tuiçã,o dos meios 

Recebida com euforia a decisão dii.AsSem·- que foram suprimidos das-cotas dos mu11i· 
bléia, iniclou·se, no preSente exercício, o cum- cípios. _De forma que, Senador Mauro Bene-
primento parcelado do a.umentQ ~tabelecjdq, vides, V, J:Jct tem toda razão quando levanta 
gerando·se, em conseqüência •. uma expecta- -~ste problema que é um problema maSno 
tiva favorável entre as comunas 'de todo o País. .das comunas, que não podem conti_nuar desta 

A elevação de 17 para 20,5%, em 1989~ maneira,semumgritode_alerta,partindoda 
possibilitará um incremento naquela fonte de Casa, especialmente, de um Senador da res--
receita - o FPM - com repercussões posi· ponsabilidade e do Concei,to que V. ~ tem 
tivas junto às edilfdades brasileiras. entre nós. Mt:~~to borigad<?· . 

Surpreendent~mente, porém, a majoração 0 SR. MAciRO BENEviDES _ Seriador 
programada não ~e efetivou nos termo~ pred- . Afonso SanCho v. Ex' é identificado com esta 
sos da letra .constitudo:na.I. ~endo se venfica~o ~ . questão. Já Se -marlifestou, junto ao próprio 
uma !'eduçac real em Ja~eiro e uma r_eduçao Ministro Mailson da Nóbrega, para que ela fos
nommaf _em fl'!afço e ab~. B . d --se imediatamente deslindada,_ beneficiando 

No último dia 24, aqui em rasília •. na se e todas as comt,mas brasileiras, que neste ins
da ABM, encont:a:am-se os secretános de _fi. _ tante, insistem em que se cumpra, com abso-
nanças das capitais ~ara uma correta aval~a- luta precisão, aquilo que 0 constitucionalista 
ção .dos repasses reg.strad?S, I_evando-os, m- pretendeu. o_u seja, uma redistribuição cia arre~ 
clusive: à prese:nça do Secretáno do Te~uro, cadaçãO tnbutâría, ae forma que-melhOr se 
~- Lms Antômo, qu~ constatou 0 e~utvcx:_o, aquinhoe os estados e as comunas em noSsO 
dispondo-se a comgi-lO com a quantificaçao Pai - · - · -
precisa do montante indevi~amente retid~. ~~o multo 9-rató a v. Ex' pOr' êsta solidarie-

Do n:!eu estado, Sr. Pr~~iide~J~, req;!bi d? dade, por este reforço, que muito significarão, 
Dr. Jose Gon~lves Monteiro, ~trygente _mâxi· ·--no sentido de _sensibilizaf o titular das Finan
mo ~a Associaç:ão dos ~refeitos-. do Ceará. o ças, para que S. ~ deterriline 0 recálcu1o 
segurnte telex, que acre~tto os er:nmentes cole- -daquelas parcelas referentes a janeiro, março 
gas Afonso Sanc~o e _Cid Sab6Ia de Cary?lho e "abnl, qUe- foram estabelecidas dentro de te-
devam tê-!o recebidO, IguaJmentetransnlltidos tos que não-correspondem à realidade_ da arre-
aos demrus senactores e deputados cearenses: cadação do_ Governo Federal. 

"Face incOnforiii.áÇãõ prefeitos cearen- Sr. _Presidente, Srs. Senadores~ 
ses valores transferidos parcelas FPM, Ao trazer o .a~nto para debate, no Plenário 
frustrando expectativa reforma tributária ~o Senaçlq Federal, desejo apelar para o Minis-
consubstanciada Constitufção Federal _e !;r.o Maílson da Nóbrega no Sentido de que 
nã:o convencer explanação Ministério Fa- i-ec:omende a imediata adoção das providên-
zenda sobre assunto, s_olicitamos Vossen- cias saneadoras, transferindo a diferença a 
cia apoio visando corrigir erros _e disto r- menor para 8s nossas prefeituras, quaSe tódas 
ções injustificadas perdas municípios a braços com pr:-oblemas financeiros de real 
brasileiros, repondo valores indevida- magnitude. 
mente apropriados. Informamos outros- . JenP.o confiança e_m que o titular da Fazen· 
sim entidades municipalistas têm apoia- da e o Seqetário 4o TeS_ouro repararão a falha 
do e valoJUado nossa luta, grande desta- verificada, fazendo chegar às mMunicipa1ida-
que imprensa nossaJerra. Saudações,Jo- .fle~ O <Jüe lhes é devido,· por força do disp~
sé Gonçalves MonteircPresidente APRE- _sitivo constity.clonal, ins~rto no art 159 da Lei 
CE," _fundamental vigorante. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite-me V. 
EX' um aparte, nobre Senador? 

O SR. MAGRO BENEVII>ES - Conce
ào, com prazer, o aparte solicitado pelo nobre 
Senador Afonso Sci.nCho. 

O Sr. Afonso Sancho - Há realmente, 
sem dú«da, Senador Mauro Bene~des, como 
V. Ex' expôs aí, urna revolta tremenda das co
munas brasileiras. Acredito que nós náo pode-
mos nem nos restringir às comunas nordes
tinas, inclusive fizemos uma interpelação ao 
Ex'i' Sr. Ministro da Fazenda, do porquê dessa 
diminufção da receita indagávamps até se eS-

-· Era o que eu tinha a dizer, Sr. _I:residente. 
(Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE 0ram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LOCENA (PMDB
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr .. Pre
sidente, Srs. Senadores, cheguei à sessão con
junta do Congresso Nacional,_ na última quin
ta·feira, à noite, jé sem tempo de ocupar a 
Tribuna pafa disc:utir ou encaminhar a votaÇão 
de um projeto de resolução, calcado num 
substitutivo do pobre Deputado NelsonJobim, 

que "dispõe sobre normas pata votação-de 
medidas prOVisórias". -

Lamentei que- isso ocorresse, porque pre· 
tendia expender o meu ponto de viJita _sobr~ 
o assunto que é da maior importâncià para 
o func:ionamento_çlo Congresso Nadonal, sob 
a égide da nova Constituição. 

_Am_im me assa.Ita wna dúvida muito grande 
juStamente sabre o fulcro dessa nOva resolU
ção do Congresso Nacional. Refiro~me à pos-
sibilidade de emendas às chamadas medidas 
provisórias que foram instituídas pelo art. 62 
e seu parágrafo único da Constituição Federal. 

Peço ao Seriado uma reflexão sobre a maté
.ria, porqUE(Vámos ter CipOttunidade de voltar 
ao assunto, por ocasião da apreciação, rio pie~ 
nário do Congresso_ Nacional, do projeto do 
novo Regimento Comu'Tl.,Aí, sim, deveremos 
.decidir difinittv~ment~ "a qUestão. -

Quando presidia o Senàdo e. poitariio, o 
Congresso- Nacional, ao receber as proposi~ 
ções relativas ao "Plano Verão," tive oportu
nidade de discutir esse ângulo da questão, 
com vários deputados e senadores. As opi
niões se dividiam, e eu termíne~ __ embora c:om 
certo constrangimento- çonfesso- apoiarj
do a opinião do ilustre Presidente Olysses GUi
marães, que se incfínou por admitir tão-so
mente as emendas supressivas. 

Entendia eu, como entendo,_ que mesmo 
as emendas supressivas poderiam alterar 
Substancialmente a· medida proVisória. Náo 
estou, hoje, aqui, para discutir o_rnén'to das 
medidas provisórias. Talvez até _a ~mbléia 
Nacional_ Consb1uinte tenha cometido um er
ro, quando resolveu incluí·la no texto consti
tucional. 

Na verdade, se examinarmos a redação do 
art. 62 e_ Seij parágrãfo .único, chegaremos 
à conclusão, sem nenhuma dificuldade, que 
praticamente se equiparou a medida provi
sória ao de<::reto~lei quanto à sua tramitação; 
a não ser no que diz respeito ao decurso de 
prazo, porque, quanto ao deçr~to-lei, o de· 
curso de pfazo era contra o Congr~. de 
vez que, passados os sessenta dias de sua 
publicação, se o- _Congresso não o houvesse 
aprecido, ele seria dado co_mo aprovado. Ao _ 
passo que, quanto à medida provisória, ocorre 
justamente o conttári_o. Se decorrer o prazo 
de trinta dias previsto na Constitl.llção e o Cgn
gresso não a tiver apreciado, ela será tida co· 

_mo rejeitada. Esta é a grande diferença. 
O que me preoCupa, Sr. Presidente, SrS. 

Senadores, é a questão puramente, jurídica. 
é a questão constitucional, para evitar que, 
amanhã, deliberações Qa_maior_ importância 
do _Congresso Nacional sejam tidas COf!lO 

controversas _e possam, até, ensejar, da parte 
do Executivo, da sua Consultoria~Geral, sob_rg.. 
tudo, recu,rsos ao Supremo Tribunal Federal. 

O. que pfetendo, neste instante, não é dar 
ulna opinião final sobre a ffiatéria; é- apenas 
aflorar o assunto, pedindo wna reflexão dos 

· Srs. Senad.ores e Deputados, para que, por 
ocasião, repito, da votação do projeto do novo 
Regimento comum, possamos ter um posicio
namento final. 

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
pelo substitutivo afmal aprovado em plenário, 
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por voto simbólico e acordo de Lideranças 
-substitutivo de autoria do Depu~do Nelson 
Jobim; aliás, wn extraordinário companheiro, 
grande jurista que o PMDB possUi em seus 
quadros ......-,.além do poder de_ emenda dos 
Srs. Congressistas, teriamos o chamado prá
jeto de conversão, em que _se transformaria 
a medida provisória que vieSse :a ser errien
dada, a qual, por sua vez, seria, após a sua 
aprovação, enviada à sanção presidencial. 

Ora. nos dispositivos referentes ao veto pre
sidencial não há nenhuma menção a essa hi
pótese. A úl'lica hipótese de veto é realmente 
a projeto_ de lei apresentado ao Poder Legis
lativo, seja por iniciativa de Palamentares, seja 
por iniciativa do Poder ExeCutivo, ou do Poder 
Judicíário. -

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me 
V. EX' um aparte? 

O SR- HUMBERTO LUCENA - Com 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Chagas RodrigueS - Nobre Sena~ 
dor Humberto Lucena, V. ~ realmente trata 
de assunto da maior importância. A medida 
provisória é um instituto novo em nosSo Direi~ 
to Constitucional e V. ~·Já _mencionoU a-s
semelhanças existent~. entre __ os dois institu
tos, que não se confundem,_ e, poique não 
se confundem, apresentam_ q1racterísticas di
versas. Se V. Ex' me permite, -eu pediria a sua 
atenção e a dos demais SenadQr_es para o 
art. 62 da Constituição em vigor, que assim 
dispõe' 

"Art 62. Em caso de reJevânda e ur
gência, o Presidente da República poderá 
adotar medidas provisórias, com força de 
lei, devendo submetê-las de imediato ao 
Congresso Nacional., que, estando em re
cesso, será convocado exJ;r~ordinarié,l
mente para se reunir no prazo de cinco 
dias. 

Parágrafo úti.ico:- AS-medidas provisó
rias perderão eficácia, deSde a e~ão, se 
forem ·convertidas em lei no prazo de trin
ta dias, a partir de sua pUblicação, deven
do o Congresso Nacional disciplinar. as 
relações jurídicas delas dec.orr_ente.§." 

Não quero aqui mencionar que S._ EX o 
Senhor Presidente da República ~Ql usando 
medidas provisórias, que deveriam tratar de 
assuntos momentâneos, provisórios, ce~mo se 
fOssem medidas permanentes. Fico apenas 
- e este aspecto é relevan!l,ssimO - no fãto 
de ser ou nãg possível emendar-se a rriedida 
provisória. Veja V. Ex", no!;>re Senador, que o 
art 62, citado, tanto no caput cOrií.o no_pará
grafo único, não_ proíbe a apresentação de 
emendas à medida provisória. Por sua vez, 
a Carta Constitucional de 67, que outros cha
mam Carta de 69, confl,l_Od.i_ndo_ Céirta com 
Emenda, dispunha no § )9 do art. 55: 

"§ )9 Publicado o texto, que terá vi
gência imediata, o decreto~lei será sub
metido pelo Presidente da Repóbiica ao 
Congresso- Nacional, que o aprovará ou 
rejeitará, dentro de 60 (sessenta) dias a 
contar do seu recebimento, não podendo 

emendá~lo; se nesse prazo, não houver 
deliberâÇão, O t~ será tido por apro

--vado." -

V. ~traz um assunb; da maior importância. 
Sendo um democrata, é natural que V. ~ 
esteJa llJli. tanto apreensivo; mas, se V. ~ 
me pennite, até onde posso entenderlotexto 
constitucional vigente não proíbe que a me
dida provisória seja emendada, ao contrário 
da Carta de 67, que, desde o iníciO - e ela 
sofreu váriéis mod.ifiCaçõe.S_-proib€: expressa~ 
mente que.o d.ecrE:t<>::lei fOsS~ objetO de emen
das. Quanto a Isso, pode V. Ex• ffC:ar tranQUilo, 
que ninguéin, pelo fato de uma inedida provi
sória. vir a ser emendada, conseguirá junto 
aos tnbunais, só por [SSo, considerar a lei resul
tanfe como uma lei institucional. Era a consi
deraçãO que "queria fázer ~"àgrãdeÇo a y. e,: 
a oportunidade que ·11_1e c:>fe_receu, 

O SR HUMBERTO LUCENA - Eu é 
.~ue sou grato_ a V. Ex~ pela contribuição do 
seu aparte, nobre Senador Chagas Rodri!Jl:les. 
Diria a V. EX'~que, quanto à preliminar de ad
miSsíbiltdade o_l,l não à que se refere, a nov.a 
resoluç_ão que decorreu do substit\_ltiVQ do De
putado Nelson Joblm acho que realmente tem 
toda procedência._ t justaJ;nente atiavés dela 
que se vaj__y~rificar, realmente, nwna prelimiM 
nar, s_e _o _sennqr P~sid$;-nt_e .d~ _.~pública, ao 
aPotar uma medida provisóOa, o. fe~ levando 
em conta a relevância· e urgêti.da: Acho que 
essa preliminar é mais do _que .cabível e o 
Congresso Nacional deverá_ ser rigÇlroso n_a 
sua apreciação. 

ó Sr. Cid Sabóla de carvaJho- Permite 
V. E.xt um apárte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agora, 
quanto ao podei- de emenda, apesar da inter
venção de V. E.xt, nobre senador Chagas Ro
drigues, ainda perSiste ã- minha dúvida Por
que, se a eonwtuição-não proíbe, silencia. 
E não sei" Se· não seria uma_ demasia o Con
gr·esso Nacional~ através de uma-simpleS reso~ 
lução, admitir alteração da medida provisórias 
através ae-emendas que pOSsam modificá-la 
substancialmente. Tenho para mim que me
lhor seria, dentro de certo prazo, se pensar 
até numa emenda conStitl!.ciOnal (]ue viesse 
á compatibilizar a medida provisória do Direito 
Constltudorial brasileiro com a medida provi
sória da CortStituição Espanhola, a que tanto 
sempre faz referência o nobre Deputado Nel
son Jobim. Mas entendo que as palavras de 

_V • .Ex:' poderão ficar_ nos anais, para que possa
mos, como diss~ po início deste pronuncia
mento, refletir melhor sobre a matéria. Porque 
o que quero realmente é me convencer ou 
não do a:c:eito des-sa resolução do Congresso 
Nacional_. ~da quanto a possiveis emendas 
.de COn.QreS:sistas às -medidas provisórias ado
tadas pelo Senhor Presidente da República, 
sobretudo porque elas vêm, de acordo _com 
o texto constitl,.lcional, para atender a uma con
juntUra que- precisaria de um remédio legal 
urgente em torno de matéria relevante, chaM 
maria a atenção para a parte final do art. 62 
da COnstituição, qUe di?: _t@ctualrnente: 

"-~deVendo o CongreSSO Nacional dis
ciplinar as relações jurídicas delas decor-
rentes,"" - _ · 1 

QUer dizer, durante-o-prazo de 30 dias, Que 
é fiXado ao Congresso para deliberar a respeito 
da matéria,- as relações jurídicas que produ
zirem os seus efeitos, na hipótes~ de rejeição 
da medida, tecão qUe ser reguladas através 
de_ decreto legislativo. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- V. Ex" 
concederia um aparte nobre senador? 

~O SR. HliMBERTO LUCENA- Ouço, 
com muito prazer, o nobre Sena!ior Cid Sa
bóla de -carvalho, indus.ive _p~la sua autoridade 
de Presidente dia Comissão de ConstltuiÇáo, 
Justiça e Cidadania do Senado Federal. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Nobre 
Senador Humberto Lucena, eu ouvi, com toda 
atenção, tudo que V. E??Ü Prolatou a_té o pre
sente fnoinéntci e o aparte do nobre Senador 
Chagas Rodrigues. EU queria sOmar algUmas 
considerações e rf:ffexões a este respeito. A 
medida provisória parece tom o decreto-lei, 
mas decreto-lei não_ é. Ela parece com um 
projeto de lei e, também, não é porque V. 
E.x' há de conVir que a medida provisória con
vertida em lei, pela aprovação do Congresso 
Nacional, ela equivaleu, evidentemente, a um 
projeto de lei e, em alguns detalhes, se-asse
melha ao de_creto-lei tudo isto é verdade, mas 
ela tem uma natureza própria, e isto ê que 
é indiscutível, e é isto que capta V. E.x'. Ela 
tem uma natureza própria e complexa; a me
dida provisória é lei a partir_ do momento em 
que é editada até à solução do problema. Se 
aprovada, se transfonnará numa lei igâal àS 

-demais para compor o Direito Positivo nacio
nal. Antes é meramente uma lei provisória, 
uma lei temporária que se destina à vigência 
naquele período, a uma vigência de 30 dias, 
uma lei tipicamente temporáría. Aprovada -pe
lo Congresso, toma.:se em lei perpétua, onde 
Q tempo não importa; qual será o tempo ·da 
vigência? Vai esperar o fenômeno 'da derroga
ção, o fenômeno da revogação e outros_ fenô
menos da mesma natureza. Agorar emendar 
é um pouco complexo. Primeiro:-se elã. está 
nessa vigência provisória, não há de como 
emendar nesse período, porque não tem a 
oportunidade. No momento do ~e, como 
sugeriu o Deputado Nelson.Jo_birn, na matéria 
que foi aprovada pelo Congresso, ela, aõ ser 
emendada, passou _ _a equivaler a um projetO 
de lei, mas aí, se descaracterizou a medida 
proVisória. O que pode o Congresso nessa 
oportunidade é fazer realmente um projeto de 
lei sobre a matéria ao -rejeitá-la, é uma solução; 
fazer um projeto de lei sobre a matéria. Esta 
é uma _solução que teria o Congiesso -e, com 
aquilo·, quem pode o htais pode o menos. 
Mas, na verdade, aí, é melhor usar o mais 
que é a aptidão da própria propositura, com 
toda a sua força iniciante de uma futura lei. 
Oaro que a matéria, não agradando ao Con
gresso, _será facilmente substituída:- Quando 
a Constituição fala que os efeitos jurídicos se
rão regulados, ness-a oportunidade previSta 
nesse parágrafo, é exatamente a alusão que 
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o nobre Senador Chagas Rodrigues não el"!
controu escrita de um modo, mas a restriÇão 
aparece escrita de outro modo. É. outro modo 
de escrever a mesma restrição relativa ao_ de-. 
cret<rlei na Constituição de 1967~ Então, aí 
está a restrição. o-que deve fazer o Congresso 
nessa oportunidade? Regular _os efeitos jurídi· 
cos dentro do cabimento, dentro da aplicação 
desse pcuágrafo do art. 62. Assjm, eu acho 
emendar .esdrúxulo. Não é contra a Consti~ 
tuição propriamente, mas é contra a natureza 
complexa da medida provis6ria,.que se trans
formaria, por essa prOVidência, em mero pro
jeto de le_i, seria um _mero projeto de lei. P«?"r
gunta-se: e é isso que é uma medida provisó
ria? Não. Ela é um tanto de_ projeto de lei, 
ela é um tanto de decreto-lei e é um muito 
de lei temporária. Tem uma natureza com
plexa que não pode ter soluções ordinárias, 
no meu modo de entender. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
Presidência esclarece que o novo Regimento 
diz que os apartes serão de- dOiS minutos. E 
é por isso que a Presidência chainou a atenção 
do ilustre Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex" 
tem razão. A palavra do nobre Presidente da 
CóffiisSão de ConStitUiÇà.O; Justiça e Qdada
nia do Senado, o nobre senador Cid Sabóia 
de Carvalho, a quem rendo as minhas home· 
nagens, pela sua cultura jurídica - sem que, 
com isso, diminua em nada o nobre Senador 
Chagas Rodrigues, que também se iguala_ a 
S.- Ex" em competência -, põe em relevo e 
controvérsia sobre a matéria. Daí por que quls, 
hoje-, chamar a atenção do Senado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos um 
caso concreto em pauta do Congresso Nacio
nal e que vem bem a propósito: o Congresso 
Nacional, por motivos conhecidos -o reces
so se prolongou, iniciamos nossO$ trabalhos 
há pouco tempo-, o fato ê que o Congresso 
Nacional não teve ainda oportunidade de cui
dar de algumas leis complementares e ordiná
rias inadiáveis para o real cumprimento da 
CoilStituiçã6, entre as quais duas que são da 
maior importância, no ambiente que estamos 
vivendo no Brasil de crise econômico-fman
ceira, com reflexos gravíssimos nos campos 
social e político. 

ReflfO-me, por exemplo, às leis que a Consti
tuição exige para regular o direito de grevé. 
Há duas leis que são indispensáveis para que 
possamos ordenar o exerdcio do direito de 
greve no Brasil: primeira, uma lei ordinária, 
que vai estabelecer quais os serviços essen
ciais e quais o_s abusos do direito de greve 
que serão penalizados: e outra, uma lei com· 
plementar, decorrente de outro dispositivo 
constitucional que assegura o direito de greve 
no serviço público - e fui autor de emenda 
neste sentido -, mas remete a sua regula· 
mentaçao para lei complementar. 

Portanto só há uma maneira, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, de o Congresso Nadonal dar 
a sua contribuição nesta-hota difícil que o País 
atravessa. É, realmente, fazendo, com-urgên-

cia urgentíssima, essas lei!:! que não podem 
mais ta_rdar. _ _ _ _ _ _ 

Pois bem: justamente_ potque o Cçmgresso 
demorou,_ o Çongresso não teve a iniciativa 
dessas leis, vem o Senhor Presidente da Repú
blica, numa hora delicada. numa hora difícil, 
em que várias categorias de trabalhadores en
c-ontram-se em greve, e baixa uma medida 
provisória tentando regu18mentar o direito de 
greve. 

Então, estaremos, dentro de pouco tempo, 
com o Congresso Nacional reunido para deli
berar sobre essa nova mec:tida provisória. O 
ideal seria. Sr: Presidente,_Srs. Senadores, que 
paralelamente, a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal apresentassem, em regime 
de .wgência urgel)tissima, um projeto de lei 
-e já temos vários em andamentg qas ç:luas ·
Cásà.s-...:... ·reQubmdo o direito de greve que 
está estabelecido na Constituição, para que 
pudêssemos, ·assim, dar uma contribuição 
efetiva ao regulamento da nova Carta Magf}a 
â~te País. - - . , 

Era, Sr. Presidente,_a intervenção que queria 
fazer, nesta tarde, no Senado Federal. (Muito 
bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA
DORES; 

Aureo Mello - Ronaldo Aragão -:- João 
Menezes -- Moisés Abrão - José Agripino 
-Marco Maciel- Gerson Camata...:.... Nelson 
CarneirO :....__ A1ffedÕ Canipo·s ...:.... Fernariáo 
HenriqueCirdÕso-MauríciOCórrêa-Meiia 
Filho -"Roberto CampoS..:... Carlos ChiareÍli 
-José Paulo Biso!. 

Sessão ordinária do Semido, às 14h 30mín. 
Brasília 2-5-89. -

o sR: PRESIDENIE (Iram Saraiva)~ Es· 
gota do o temp::r destinado ao ~ediente. 

Passa-Se- à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação em turno único, do voto par
eia] aposto ao Projeto de Lei do DF n9 

5, de 1988, que dispõe sobre os venci· 
mentos dos Conselhoeiros Auditores e 
Membro~ do Ministério público do- Tribu
na] de Contas do Distrito Federal. 

p_arte vetada art 49 
Em votação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden· 
te, peço a palavra pela ordem. 

~ O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao Senador Jutahy Maga
lhães. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como venho 
fazendo em todas as seções, infelizmente, 
mais uma vez, vou ter que pedir o adiamento 

. da apreciação desta matéria, esperando que 
as Lideranças se entendam e cheguem a uma 
conclusão, para podermos apreciar esse veto. 

ComO Isso ainda não o<:orreu, solicito a V. 
EX' éi.die a votação desta matéria, depois de 
ouvida em_ Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - V. 
EX' será atendido. 

O SR. PRESIDENTE_ (Iram Saraive~_) -
Encerrada a Ordem do Dia, voltamos à lista 
de oradores. 

Concedo a palavra ao nQbr~ Senactor Cid 
Sabóia de Catvalho. 

O SR. CID SABÓJA DE cARVALHO 
(PMDB- CE. Pronuncia o ·seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente,_Srsc Senadores, Íninha pre· 
tensão, hoje, era abordar, aqui nesta tribuna, 
o problema que vive o meu Estado.· 

Como sabem Os seillloreS o Nordeste brasi
leiro sempre é muito castigado pOr lima alter· 
nância de secas ou de cheias, Poucas vezes 
ocorrendo a situação regular que propicia 
àquela parte do País uma produção agrfcula 
realmente necessária e em níveis mais ou me
nos ideais. 

No entanto, Sr. Presidente, esse assunto da 
rriedida provisória faz preencher a minha -fala 
neste momento, em face· da exig[l[dade dOs 
dois minutos dos apartes, exigüldade que fe~_ 
com que V. & interrompesse a minha linha 
de raciocínio 11aquele momento em que deba
tíamos um ássilrito da maior importância. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A 
Mesa informa a V. Ex• que, infelizmente, é o 
que determina o novo Regimento Interno. Y. 
EJ( merec~ por parte _da Presidência toda a 
consideração. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO--, 
Se! que é o regimento, mas gostaria muitQ 
qlie um dia, por um milagre divino, os regi· 
mentes nunca viessem contra a inteligência, 
nunca_ viessem contra os debates, e muito me
nos contra a_ democrãcia de debates. Lamen
tavelmente, hã sempre um regimento na vfd8 
de um homem que quer debater. 

O Sr. Mam-o Benevfdes- Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO
Corri-nluitO prazer, · · 

O Sr. Mauro Benevfdes - Antes de V. 
EX iniciar as suas considerações, que- ac~-:
dlto - serâo, como -sempre, JudiCiosas, em 
tomo deste tema há pouco abordado pelo no
bre Senador Humberto Lucena, eu me permi
tiria dizei', dentro daquele enfoque inicial do 
seu discurso, assunto que eu já havia trazido 
ao Senado Federal, com o apoio de V. Ex' 
éu me permitiria dizer que hoje se ampliou 
substancialmente o nlunero de desabrigada:s 
no ~tado do Ceára. e V. Br, nesses instan:tes 
qUe antec__edem à abordagem desse tenia jurf
dico-processualistico das medidas provisórias 
em sua tramitação_ no Congresso Nacional, 
V. Ex~ se antecipa para reclamar do Govemo 
federal aquele apoio firme e decisivo aos go
vernos Estaduais, na adoção das providências 
indispensáveis ao atendilnente de milhares de 
desabrigados. Salvo engano, nobre Senador 
Od Sab6ia de_ Carvalho, já nos aproximamos 
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de ao mil desabrigados, um número profun
damente arrasador, fato que tem levado o Go
verno do Estado a_desdobrar-se naquelas tare
fas de _acolher numerosas famílias, oferecer 
abrigos, barracas, e, já agora, nessa perspec
tiva de replantio, também a distribuição de 
sementes, sobretudo de milho e algodão, para 
tentar minimizar os efeitos da calamidade na 
produção agrlcola do Estãdo. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Obrigado a V. Ex' 

Lamentavelmente, não vou tratar desse te
ma, vou deixá-lo para outra oportunidade. Vou 
continuar dentro da temática do Senador 
Humberto Lucena. 

Gostaria- de dizei' a este plenário que a me
dida provisória soa um tanto quanto estranha
mente aos _nossos ouvidos, por uryta razão 
muito simples. É que ela foi tirada dos exem
plos italianos, onde há um parlamentarismo 
e se encaixa na constituição nacionai, onde, 
quando de sua feitura; quando de sua assem
bléia, triunfou o presidencialismo ante as gran
des expectativas de que finalmente chegás
semos ao parlamentarismo. Houvéssemos 
chegado e essas medidas provisórias, não es
tariam causando as estranhezas nem as inda
gação de agora. O grande problema é que 
é um in.Stnirri.ento parlamimtaristã en-cravado 
dentro do presidencialismo. Faço, portanto; 
estas observações inkíaiS. - - - -

Chamaria bem a atenção dos meus nobre 
Pares que trataram este _assunto para alguns 
aspectos que acho fundamentais. 

Primeiramente, a natureza jurídica dessa 
medida, ou, antes dela, a classificação desse 
instrumento dentro da Teoria Geral do Direito. 
É evidente, nobres Senadores Humberto Lu
cena e Chagas Rodrig~es, que essa rnedid~ 
não se encontra estudada por Orlando_ Gom~~ 
na Sua "Introdução ao Direito Civil", nem mui
~ ry,enos por Clóvis Bevilácqua, nem por um 
doutrinador, porque é um novo tipo de lei que 
se encaixa dentro daquelas perspectivas estu
dadas a partir da Filosofia do Direito, até. che
garmos à Teoria Geral do Direito. Temos as 
leis perpétuas, que são as leis comuns, que 
não têm prazo de vigêncíã~ Temos as leis tem
porárias, que, ao serem preparadas, sabe-se 
por quanto tempo terão _vigência, qual é a sua 
existência; a par de outras classificações de 
leiS permissivas, leis cogentes, não CogenteS, 
as leis que complementam a vontade do agen
te, ou aquela oportunidade em que a vontade 
humana só tem realmente aplicação, porque 
existe uma lei à espera dessa vontade, mas 
que essa lei não tem aplicação nenhuma, sem 
que a ela chegue a manifestação de vonta.de 
oú a declaração de vontade. São assuntos as
Sim que nos levam a meditar sobre a medida 
provisória. Então, ela é o quê? Primeiramente, 
sui generis :Ela tem um aspecto sul generis 
, a partir de suas características. Assemelha-se 
ao decreto-lei no seu mecanismo, asseme
lha-se ao projeto de lei na sua conseqüência, 
quando, _de medida provisória, se transforma 
em lei ordinária, ou para integrar realmente 
o elenco do Direito Positivo Brasileiro. Ela se 
assemelha a muita coisa, como também se 

assemelha -à lei temporária, isto-é, ·uma lei 
_produzida para ter vigência num determinado 
tempo. Qual seria o seu tempo? Tnbta dias 
após ser editada; depois disso, de lei tempo
rária transforma-se em lei perpétua. O que 
acho que não cabe emenda é exatamente por
que é complexo o ato, a sua natureza jurídica 
é complexa ou sul genenS , é Lima lei em 
circunstância muito especial. E ·ela 'ocorre em 
Ot:cl!nstâ_ncia muito especial, ainda com o fa
tor complicante: é que essa lei, temporária 
na sua natUreza, em face do tempo de vigência 
pr"eviSto antes de sua existência, e não previsto 
nela - porque toda lei prevê em si o prazo 
de duração, quando previsto nela - porque 
toda lei prevê em si o prazo-de duração, quan
do é temporária -, ela não, ela tem o prazo 
de duração, no seu aspecto temporário, pre
visto na Constit!Jição. MaS 9 que complica, 
Senador Humberto Lucena, é que éssa me
dida- pr0Vis6ría, sendo inicialmente uma lei 
temporária, como seu mérito, pela natureza 
do que trata e pelo modo de como trata, se 
encaixa noutras classificações de lei, vai mere
cer OUtras _cl<;~:ssi_ficações do doutrinador, aí, 
então, conseguindo encaixar:se em toda a 
doutrina preexiste -já eXistente muito antes 
da atual ConstitUição e até existente antes da 

provisória vem sendo polemizada no País intei
ro, inclusive pdr um -grave equívo_co, dizem. 
Não aceitaremos _esta medida provisória. No 
momento ·em que_ dizemos que não aceita
iêmos a meôfdã piovis6ria:, estamos afirman
do que não a-ceitaremos a COnstituição, não 
aceitaremos a lei. Então, com isso, em não 
posso dar o meu apoio a essa teoria, pOrque 
é da minha profissão de fé defender_ esta Cons
tituição e o princípio da observân-cia da lei. 
Porque a inobServância da lei é que se lev_ou 
o Brasil, exatamente à crise em tlUe encontra 
nêste momento~ 

O Sr. Cha9~' Rodrigues - Permlt~-me 
v._ EX' um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Pois não, nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dor Cid Sa]?óia .de _Carvalho,_ '!:ejo_ que_ V. Ex
se)nclina no s_entido Qe ado~r a tese segundo 
a' qual a medid~ provisória, pela sua natureza_ 
jurfdico-con,stituçional, não comporta emen-_ 
da. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
É exatamente isto. 

Constituição de 46 e, logicamente~ da Consti- o Sr. Chagas Rodrigues _ Parto da-or-
tuição de 67.-- - dem constitucíohara-nte"rlãi. como liá'mutta 

Ora, mas discute-se exatamente sobre a semelhança, comqUanto 05 ínstitutOS não se· 
possibilidade de eineil.dar. PartiCularmente, identifiquem entre o-decreto-lei e a· media-pro; 
cofitõrâO corrr<i Sénadõr' Clfagas ROdrigues- Vi._sória, e comei Sempi'e houve uma proibição 
de gue não há uma vedação expressa na expressa de erriehé:la_ao decieto-leí, não tendo 
CónStituição, mas há uma mecânica que, devi- a Assembléia_Na"cional ConStitliihte; ao· tratar 
dam_ente deduzida para ser interpretada, vai da medida provisória, aceito um dispositivO 
m_o_sttal:' que a emenda pelo menos não é tec- da mesma natureza, só isso para mim é sufi-

--- nicam_ ente recomendável; se não é vedada peM ciente, para pensar como pensam todos os 
lo menos a emenda não soma com 0 espirita Jíde~s e todos os juristas da"Cârnara dQs_DeM 
escolhido Pelo C:OnStítuiúte para este trecho putados V. Ex~ é jurista emérito, nós respei-
da Constituição. tamos os seus -pbhtos de vista, mas veja V. 

Vamos verificar, por exemplo, o parágrafo Ex_!> é toda a Câmara· dos Deputados, pelos, 
único do art. 62: - seus também estudiosos da Ciência do Direi-

"Parágrado único. As medidas provi- to, que chegou a essa conclusão. V. Ex• reco-
sórias perderão eficácia, desde a edição, nhece que a medida provisória tem for-ça de 
se não forem convertidas em lei no prazo lei. Logo, não é-lel. E quando a Constituição 
de trinta dias, a partir de sua publicação, trata do processo legislativo,_ faz referênciá à 
devendo o Congresso Nacional disdpli- lei complementar, à lei ordinária e à medida 
na r as realações jurídicas delas decorrenM provisória. Se a medida provisória, que não 

- -- tes." é lei, pode ser- convertida em lei, existe, a meu 
ver, mais um argumento para que possa, tam-

Ora, quando o CongreSso Nacional passa bém, ser objeto de sanção, desde que receba 
a ter a· aptidão de corrigir o vazio advindo da alguma emenda das duas Casas do Congres-
ineficácia - claro que a ineficácia é a úriica so. Mas este assunto fica aí e é importante. 
perspectiva após a rejeição-, então admi- É bom que v. ~._através de suas palavras, 
te-se que a medida provisória, ou será apre- jogue um pouco de mais luz sobre a matéria. 
vada ou será rejeitada, ou terá o prazo decor--- v. Ex', trata tamhém- do direito de greve. se 
rido_,hÇI'le_ndo exceção somente para o exame me permlte _ vou terminar 0 meu aparte 
d_a preliminar se forem atendidos os critérios ~.peço licença para discordar de v. Ex_!>, porM 
prelirriiriares de relevância e urgência. Se hou- que 0• Presidente da República, quando disci-
ver só relevância, sem urgência, não é o caso plina 0 direito de greve através de medida pro-
de medida provisória; se é o caso apenas de visória, Sua Excelência é quem está rasgando 
urgência e itão relevânda, também não é 0 a Constituição da República, e não aqueles 
caso de medida provisória. Assim, estaríamos que consideram ilegítima essa disciplina do 
diante da necessidade de a medida provisória direito de greve através de medida provisória. 
ser rejeitada na preliminar de sua admissibi- Pediria a atenção de v. Ex' para 0 art. 9<'- da 
lidade. 

V. EJr falou exatamente agora na Medida 
Provisória de n9 50, se não estou enganado, 

_ que regula o direito de greve. Esta medida 
"É assegu~ad~ -o direito de QreVe, com.:. 

petindo aos trabalhadores decidir sobre 
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a oportunidade de exercê-lo e sobre os 
iptere,sses que .devam por meio dele de
fender. 

, § )9 ~lei definirá os seJVi.ços ou ativida
des essenciais e diporá sobre o atendi
mento das necessidadesjnadiáveis cta ar 
munidade." 

A lei e nunca a medida provisória, porque 
medida provisória não __ é !~i. oem ordinária 
nem complementar. Quando a Constituição 
exige que um assunto importante seja tratado 
por lei é porque ela não qUer que, através 
da medida provisória, wti. homem possa trans
formar a sua vontade, a qualquer momento, 
em uma lei, ou melhor, em uma medida com 
força de lei. E muitas vezes o Presidente invade 
a área do Direito Penal. Ora, se a medida provi
sória é por sua natureza, antidemocrática, por
que lei é para ser elaborada pelo Poder legis
lativo e sancionada ou não pelo Presidente 
da Repúblfca, e sé Sua Exêêlêncía o Presic;iente 
da República se perinite freqüentemente- ado
tar medidas provisórias - e já foram mais 
de cinqüenta ~. não-é pOssíVel que deixe de 
'respeitar a Constituição, quando ela exige que 
determinado assunto seja objeto de lei. Se é 
objeto de lei, é lei ordinária; s_e _é objeto de 
lei complementar, é lei complementar. O Pre-
sidente, nestas hipóteses, nã.o pode, de mQdo 
algum, Ianç<J mão -da medida provisória. _ 

O SR- cm SABÓIA DE CARVALHO
Ouvi o aparte de V. Ex' e gostaria <le faZer 
algumas explicações. 

Primeiro, nãO SOu faVOfáVJã medida provi
sória que regulamenta o direito de greve. Tan
to assim que, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, com_ o testemunho_ de 
V. Ex', venho fazendo todos os esforços para 
que de lá saiam os projetas que ali chegam 
com urgência, ou saía um projeto de Jei prod\l
-zido por ela, exatamente para não ser neces
sária a aprovação da medida provisória. Sou 
contra a me-dida provisória como ela está tra
çada e acho que há realmente uma exorbi
tância na sua própria propositura. 

Otamaria v. Ex' para-uma meditação técni
ca de jurista. E aí é o grãnde problema. Teria
mos que·começar a pensar, agora, nas medi
das provisórias inconstitucionais, sem que te
nhamos um mecanismo quanto a isto, exceto 
o mecanismo da própria Constituição na ar
gülção de inconstituçionalidade. Ora, ela é 
uma medida provisória e até prova em COn
trário destina-se aos efeitos reservados pela 
Constituição para as medidas provisórias. Co
mo tal, a contestação da medida provisória 
só pode ocorrer, nos teiT'!1os desta Çonstltui
ção, na argUição de inconstitucionalidade. 

Não cabe a qualquer pessoa dizer que acata 
uma medida provisória e não acata outra por
que é incorístituctonal. Não?? Isso seria o caos 
juódico do Pals: Temos os canais, que são 

naLDe PrincíPio, ela i uma medida proVisória 
e, sendo medida provisória, tem força de lei, 
podendo ser convertida ou não em lei. Mas 
é uma medida provisória com força de lei, 
até que os remédios desta Constituição sejam 
aplicados contra essa inconstitucionalidade .. 

M"ãs nós nwtca poderíamos dizei-, dian~e de 
uma medida provisória, que essa serve e aque
la não; que essa);, mei}1Qr çiq _que a outra; 
que dessa aproveitamos 30% e daquela, 20%. 
Por quê? Porque esta é competência do Con
gresso Nacional. Foriilalmente do Congresso 
Nacional. Aprovada essa medida provisória. 
ou ainda no seu de<:iii'So, ·que a Mesa elo Sena
do inteil.te a inconstitucionalidade, que o par
tido político intente a inConstituCionaljdade, 
dentro de como prevê·· esta mesma Consti· 
tuição. ----- -

NãO tefnOs -o direito, nunca, Sena:dor Cha
gas Rodrigues, nem precisaria declarar isto 
a V. Êxl', de' dizer qUe esse 8to·ê nulo e' que 
aquele é- anuláVeL b ato ·s6 ·é nulo quando 
nulô é âéClarádo por aÇãO judid81. Até prova 
em contrário, é um ato jurídico 'nulo, inconsti
tuciOriaJ,- ilegal. O casamento nulo é casamen
to_ até que uma sentença o declare como tal 
E a ineficácia virá coino conseqüência dessa 
declaração. · _- . __ 

- - No entanto, V. EX' tem aqui o problema 
da eficácia,_ que é muito m·al tratado na Consti· 
tuição e mal _separado de tratado, para que. 
as pessoas entendam _O tratado péssimo da 
Constituição, que ~ chamar de _eficácia- aquilo 
que eficácia não o é. QuàndQ diz que a medida 
provisória terá sua efic~cia liquidada, cessará 
a sua eficácia, não se trata de eficácia, poiQue 
essa eficádajá se registrou. Digamos que uma 

- medida provisória mandou que se demolisse 
um prédio, o prédio foi demolido e a medida 
não foi aprovada. Como reparar isso? Onde 
está 6 problema da eficácia? Ineficaz é aquilo 
que não tem uma exata correspondência so
cial. Chamamos de ineficaz, no carnpo do Di
reito, aquele ato que já foi atacado e declarado 
como inválido. Acoritece que até as nulidades 
em si têm efeitos. As anulabilidades têm efei· 
tos no próprio ato declaratório de ánulabili
dade. Na medida provisória, a ineficácia é a 
eficácia. Isso é muito complicado. Se formos 
examil"}.ar -a medida provisória, verficaremos 
que seus efeitos, via de regra, são incapazes 
de serem cassados, porque já se consumaram 
ao longo do tempo a que se destinava a me
dida provisória, sob o aspecto de lei tempo-
rária. -- -- -- - -

Portanto, tudo é rn_uito complexo em maté
ria de medidél provisória. Emendar, por quê? 
Por que vamos emendar se JX)demos fazer 
o projeto, se podemos regulamentar a medida 
e a medida não aprovada, regulamentar os 
efeitos que porventura tenham sido produzi· 
dos? 

o Poder Judiciário, para a declaração de ilega
lidade, de inconstitucionalidade, abuso de po~ 
der e abuso de autoridade:. Não está ao nosso 
julgamento, ao do cidadão Comum, ao dos 
sindicatos. ao das entidades, dizer que não 
_cumpre uma medida porque é inconstitudo-- · 

Então, a emenda é quase que um desvio 
do instituto. É incompatível não com_;:~. letra 
da Constitüição - V. Ex' tem razão. Não há 
Vedação. Não podemos dizer que é inconsti· 
tucional o que foi aprovado pela Câmara Fede
ral. Estamos discutindo,_ aqui, doutrinariamen-
te, uma preferência doutrinária. Não estamos 
discutindo, a constitudonalidad~ ou não da~ 

quilo qUe propôs o Députad6 ·Nelson Jobim. 
Não! V. Ex' tem toda l'azão: Não posso dizer 
que é inconstitucional: Não o-posSo dizer, mas 
ambos temos uma preferência diversificada. 
talvez em face de uni.a foi"filãçãb jurfdica tam
bém diversa. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me 
V. EX _u~ apa~~ _ 

OSR.CIDSABÓIADECARVALHO
Ouço V. Ex' com multo prazer, nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Quem ouve 
V. Ex' com maior prazer sou eu, ilustre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho. Acostumei-me 
a ficar no plenário ouVindo esseS debates mui-_ 
to eluciclativos e_ que ficam nos Anais, mo~ 
trando a preocupação do Seilado Federal com 

._ essas matérias. V. Exl',- Como urri_ doutor em 
Direi~o, é meu con~tucionalis~ preferidó. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVAlHO
É mUita bondade de V. EJc'l e~a -prefefência. 

O Sr. Jutahy Magalhães-Tenho acom
panhado sempre a maneira como V. Exl' colo
ca essas questões, e nada tenho a opor, dentro 
ç;la siStêni.átfcã dó Direito. QUanto a parte_p~ 
ca, quanto à parte política, divirjo um pouco 
dé_Y. EX'. Fala V. Ex' que nada na Constituição 
veda o direito de _emenda. 

O SR- cm SABÓIA DE CARVALHO -
Não há uma proibição forma]. 

O Sr. Jui:ahy r.,tã9aJhães _- Antig-a~e~ 
j:iõr -decreto-lei, havia proibição formal para 
qualquer tipo de emenda, no periodo anterior 
~esta Çonst:i.tu!çã:o.l\g_oral (ala .V.-~ qu~ tec
nicamente talvez JlâO o seja Admito que tecni
camente talvez não seja o idea_l apresentar 
emendas, mas, politicamente, entendo da 
maior importância fazê-lo. Veja v: Ext, a esta 
altura o Governo federal já _emitiu mais de 
cinqüenta medidas provisórias; projetas de lei 
não passam de uma dezena. Agora resolveu 
legislar através de _medidas_provi.sóriaS: Se o 
Governo t:i.v~r a certeza d_e que o Corlgresso 
tem o poder de emendar as medidas provisó
rias, ele vai pensar duas vezes e passará a 
remeter novamente projetes de !e L Veja V._ EX' 
como nos é difícil, muitas vezes, 9izer que 
temos a obrigação de aceitar a medida provi
sória dentro de seus efeitos provisórios como 
determina a CoriStituiç:ão. Vamos para uma 
hipótese absurda, a mais absurda do mundo, 
para ver que muitas vezes não podemos acei
tar tão tranqüilamente: se, no dia da eleição, 
o Governo atual resolver baixar uma medida 
provisória inconstitucional, pois isso está de
terminado na própria ConstituiÇão, mudando 
a data da eleição, terfamos obrigação de acei
tá-Ia até que a questão fosse_decidida?. 

OSR-CmSABOIADECARVALHO
Não, porque a Constituição tem os mecanJs~ 
mos para atacar esse abuso. 

, O Sr. Jutahy Magalhães- É uma hipó
tese totalmente absurda, mas é para se ver 
Como j>ode acontecer dentro d_essa teoria de 
que o Presidente tem todo o poder com esSa 
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medida provisória. Temos que mudar. V. EX' 
disse bem, tet'n.o$ qUê m'udcir a Córlstit"ulçào 
nessa questão. Não· sei se foi V. EX' ou o Sena R 

dor Humberto 'Lucena qllem afirmou isso. 

o SR. cJQ Í3~ÓIA OE Çf\RVALHO
Não fui eu. não. 

O Sr. Ju~y-~galhães- N~o pode
mos permitir que essa medida provisória con
tinue constando da Coristituição. Entrou na 
CCiriStilt.iiÇãO.dã. forma que· aí está, de maneira 
completamente diferente: porque não foi.vota
da pela Cõnstituinte, foi apresentada depois 
na redação final. Foi uma nlodificação, intro
duziraffi'uina rloi-má Coni o póder de lei, coisa 
qUe não ~stia anteS dâ· votã.ção da_ Consti
tuinte. Eh tão, temOS (Jue fazer· aS 'mudanças, 
tem'os ·que fàzer' as eméndi:tS, 'p'ara' ~tar. os 
mates que e'sSas medidaS prOvisóriaS vêni. tra· 
zendo ao PaíS. O Govem·o -eStá abUs~afldO das 
medidas provisóriaS e nãõ pOàenlos aCeitar 
que 'isSo cOntinue. Se 'nãO fJZebTtós as rilodifi
cações necessárias, o Governo .continuará a 
erriitir medidas prdvísõrias ·a· t6do inStántê. 

' Deritro da teoria, V. Ex" está.tótalrrieilte -cer
to; mas,'-dentro da prática; disc~ordo um pouco 
de V. Ex'.' 

O SR; CID SABÓIA OE CARVALHO
Mas V. Ex'~ não 'discord_a de mim etn rienhúm 
pohto! O .que· v, Ex~ diz é.a 'vbt de Util-'Patlã· 
mentar muito experiente; essa expériência 
que, na verdade, eu não·tenho e gostaiia de 
ter. • ' 

Uma coisa é o ·aspectQ· político; outra cotsa 
é _o. ~specto constitucJonat e .o_utra coisa é 
aquele momento em ·ql.le, o aspecto político 
pqd~ _ou não somar-se. ~o aspecto constitu
cional. Quando uma .colsa se $Orna a _outra, 
eu,so~:~ favoráve:l; roas_quando q aspecto polí
ti,C9 _deve predominar sqbre a Consijt~:Jis;ão, 
,aí preqro assumir a c<:mc;ilr;ão_ de. mau pqlítfco: 
fico ~om a Constituição. 

o. sr. Humberto Lucena -Permite V. 
Ex" um aparte, nobre senador? 

"O SR. CID SABÓIA OE CARVALHO
VóU Só ler um artigo, _para ~c ar bem claro .. 

O árt. 1 03_, da ConstitUiÇâo, Senadõr Chagãs 
RcXJ;i~ues, diz o seguinte: · · · 

: ,.Art. 103: Podem propor a ação de 
, ,inconstitucionalidade:. _ 
• 1 • · 1-o Presidente da República; 
. , . D-a Mesa do_Sen.,.do Federal; 

. DI- a Mesa da Câmara dos Deputa
dos; 

IV-a Mesa de Assembléia Legislativa; 
V- o Governador de Estado; 
\II- o Procurador~Geral da República; 

. Vll-o Conselho Federal da Otdem 

. •dqs Advogados do Brasil; 
· Vlll- partido político com representa-

ção no Congresso Nacional; -
. IX- confederação sindical ou entida-

·. de de classe de âmbito nacional." 

N. vêm as normas explicativas. 
Ori!, acho que a medida provisória atenta 

contra o direito de greve, acho que ela é exces
sivamente rigorosa para a ainplttUde do &rei to 
que' a Carta conc_edeu. Agora, está faltando 

é. que s_eja árgO:ida a inconstitucionalidade 
lffiedialaoie'nte', pOrquê, 'se não for,' eu' é que 
a afgülrêi"ríõ-moment'c) do debate'. 'Quando 
fàrmós ãci aeEaté, eh:tãO 'eu· argüifel, que é 
o instrumento que me resta como Parlamen
tar. e:Ste-ae;-no COngresSo, no debate,· argüir 
áinéOhStitUCi6nalidade não de toda a medida, 
'rilàs· Urfia inConstitucionalidade resultante de 
urrl tigor·que a ConStitUiÇãb'n§o aUtoriza. 

o' Sr. ·.~os ,Chlarelli -. Pennite-me y, 
~ 4m ,aparte? , 

O SR. CID SABÓIA OE CARVALHO
Concerlq o aparte,· antes, ao nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre 
Senador Gd Sab6ia de Carvalho, V. Ex' faz 
bem em a'rnpliar este debate, que, realmente, 
é da maior relevância para o Congresso Nacio
rlai, sObretudo tendo em vista 'a_Suà decisão 
da' últiffia quiirta~feir:a à noite._n-uin· àcordo de 

·uderanÇ:as, ãtraVés ode vàtO sfmb'óiico_. thama
, ria·a·atençâo de V. Ex"·para·o·art .. 59 da Consti-
·~iç~o,.c:iue:diz: '. · ' ' · · · 

-"O processo legislativo compreende a 
elaboração de: 
I- emendas à Constituição; 
Jf;_:_ leis complementares; . 
Ill -leis ordináriaS; , 
N -:-leis delegadas; 
V-medidas provisórias;. 
.VI- decretos l~gislativos; . 
VII- resoluções. 
Parágrafo único: Lei complementar 

disporá sobre a elabor~ã9. redação, alte
ração e CbnSo1iaação das leis." 

E somente dS.s leis: E mais adiante, o art. 
61diz: 

"A iniciativa das leis· compl~mentares 
. e ordinárias-_cabe a qualquer rriembro ou 
·comissão da Câmara-dos Deputados; do 
Sen~do Federal ou do Congresso Nacio~ 

--: riál; ãO Presidente da República, ao Supre~ 
mo Tribunal Federal, aos T ribunáis Supe
rloFeS;-ãO-Procúrador_~g~ral-da República 
e- aos --ddadãos, nã- forma e nos casos 
previstos nesta Constituiçáo." 

Depo-is Vem ·o art. 62, e ~~u p~rágrafo único, 
·que regula a adoção de medidas provisórias. 
'O àrt. 6.5, pOr sua ·véi, escibeieée rlo SeU pará-
grafo único: · 

"Sendo o projeto ·emendado, voltará à Casa 
iniciadora." .(0 grito-é nosso) 

S6 o projeto de lei e não a medida provisória. 
E, por fim, o art. 66_diz: _ 

"A Casa ria -qual tenha sido concluída 
a votação enviará o projeto de lei ao Presi
dente da República, que, aquiescendo, o 
sancionará." 

§ 1 Çl Se -o Presidente da RePública 
considerar o projeto, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse 
púb!.ico, vetá-lo-á total ou parcialmen· 
te, ... 

Já se vê, portanto, nobre Senador Cid Sa~ 
bóia de CarvaJhQ, que é uma demasia numa 
resolução' do Congresso se cogitar de enviar 

"!~ presic!-ent~ qa, ~epúbljca .um proj~to de lei 
que o seri~ d~<:;qrre!)t,.e_c{e l,lruc,. !l'leflid~ provi
sória para efeito de sanção ou çl~ _vt;to; isto 
Ílã? está in,cluídp ,rl?t sistem_átiça,do.nov? texto 
, cor~tucio_n~I, ~~do _à, i~teiferFnSi~~ mú~to 
apropriada, d9 .npbre S_enador J1,.1tatty Maga~ 
lhães, inlsto em dizer que preferia que este 
instituto não constasse do processo legislativo, 
na nova Constituição. E V. Ex!' tem razão, talvez 

·aquela febre parlamentarista tivesse_ feito com_ 
, que os Constituintes cochilassem um pouco 
._ao. incluir estã matérla na ·Constituição; Mas, 
. ho. que tange -à medida _provisória,- a preocu~ 
paç:ão maior dGl senador Jutahy· Magalhães, 
,que é a de todGs nós, é que o Senhor Presi
dente da República não continue exorbitante 
das suas atribuições aos baixá-las. ErltietáiifO, 
como bem disse V. Ex1', aquela discuss<1'lo preli

. minar, esta, sim, aceitamos-plenamente. Ela 
·está na resolução qwe trata da admissibilidade 
·ourlão da medid? provis?ria ... , 

. ·~·osR.ciDSÀBÓIA.OECAAVAÍi( ~ ,,. . ..... , "'' '9 
-~passa~ !i~r a_rel~ância., 

' ' 

-O Sr. Humberto 'Lucena ....:. · .. :qi.làntó à 
!eievância ou urgência. Isso é_·que ·é funda
. mental para a deds-ão do CbrigréSs6 Na.ctonal. 

o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
.v:• Ex' fez novas observãçõe$ muito int€:i'es
. santes, mas· desejo,· ainda sobre o aparte do 
Senador Jutahy. Magalhães, que sempre ,são 

. ;;~.partes muito p.ragmátit:os, exPeriente~ vivi
, àos, _desejo dizer. algumas. palavras._ TemoS 

abusos, sim, de medidas provisórias. Está ha
vendo um abuso, isso é inconstestável e deve 
haver um freio nos lirriiteS da ConstituiÇão. 

.. ·Eu não acho __:_fá- disse e vou repetir
.. que haja, propriamente, incoristitu:cionalidade. 
. Pode até haver uma impropriedade, forçar um 
+pouco. Eu, doutrinariamente, atento à nat'u· 
.r~ia da medida provisória, prefeririã que. não 
houvesse emenda'e,.sin;l,.o. Congresso furidO
.nasse com todas as sua,s .aptidões, dentro. das 

1cal;8,cterísticas dos_seus podéres,_ os poderes 
,do poder. Estes é qu~ não estão sendo devida
mente acionados,. deixando_a vacatio. deix:an~ 
.do. o vazio, exatamente para que essas medi

. ~s_ provisórias sejam proPostas_. Ao mesmo 
tempo;Vei"rl"oUfió abuso: o decreto legislativO. 

. t'iós, também, estamo.s_ com uma visão muito 
ppla do decreto, legi~IÇI.tivo~ E _devemos_ ter 

• l[JU~!mente, quando: c;riticamos a rnedida pro
, vil:!Ória, o mesm9 rE;Ca~o para com 6 decreto 
~legislativo, para qUe n~Q ç:lescubramos ~~OS 
!: ~eleitos dos asse9spres. 4o Presidente: Jqsé 
Sàmey ~o aqueles mesmos defeitos que as
. Solam a nossa perSonalidade e, diante das 
·aberturas constitucionais, da liberalidade 
constitucionais, da liberalidade constitucional, 
Iá vamos nós a comPetir com as medidas 
pl-ovisórias, porque-não diier, quase que irres
ponsavelmente, como nos parece, agora, ter 
procedido o Presidente' da República com rela~ 
~o à Medida Provis6_ria ·n~ 50. 

_ O Sr. Carlos Chiarelll - Permite V. ~ 
um aparte? 

OSR.CJOSABÓIAOECARVALHO
Pois não: Ouço o aparte de V, Ex!' 
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O Sr. Céirlos Chiarelli Nobre 
Senador Cid Sabóia d~ Carvstl.hg,_ e~ava ouvin
do a manifestação de V. Ex• sobre as médidÇtS 
provisórias e, particularmente, soPre a que re
gula ou se propõe a regular o direito de greve. 
Creio_ que haveria alguns aspectos que seria 
conveniente, sobre eles nos debruç_an:nos. aç 
lado dessa exposição tão pertinente que V. 
Ex', sempre com tanta presteza e acuidade 
jurídlcas, faz. Com relação a e$5~ .medida pro
visória, creio que haveria neces::lidade de que 
se lh_e e:!W.minasse o conteúdo em primeiro 
lugar, tendo em vista a Coov_enção n'~ 87 da 
Organização Internaciona\ dQ Trabalho, que 
o Brasil tarda em ratmcar, m~s pela qual o 
Brasil votou relteracla..s vezes e _faz com que 
tramite, há 33 aoo~----:-_ng_st;:l Ca.sa, oi.,J_ melhor, 
nestas Casas, Câmara e Senado, e que _é consi
derada a carta de alfo.r.ria_, nç:. m.tmóo it::'Jteíro~ 
das liberdades sindicais aprovada e apoiada 
por empregadores e empregados no seio da
quele organismo. Covérição essa Votada em 
São Francisco em 1948 e até hoje discutida 
aqui, no Brasil, ou deixada de discutir e, conse
qüentemente, não inco_rporada a textos legais 
brasileiros, ainda que a nossa delegação, lá 
fora, a defenda e, aqui dentro, não a incorpore. 
Ein segundo lugar, ilustre Senador, o art. 89 

da nova Constituição consagra o princípio da 
liberdade sindical. Se, ·mci.is ãâiante, os seus 
incisos não 5&1 s_uficientes dar9s para cons.Cl
grar os três vetares cta _liberdade sindiçal -:-:
a liberdade de adesão, a auto gestão e_~ plurali
dade -, até porque houve um recuo com 
relação à: pluraridade, recuo indevido. que faz 
com que o Bra_sil s-eJa a únic_a democracia 
no mundo que não tem pluralidade sindical, 
o que é um fato realmente inusitado, sur
preendente e não só ~rica e programativa
mente, mas pragmatica,mente também insus
ceptível de uma defesa bem fundamentada, 
o certo é que o art & da Constituição consagra 
o princípio da liberdade, da aytogestão e da 
auto-organização sindiciaiS. E"IS cjuando vem 
uma medida provisória e diz que para decre-
tar-se a greve é obrigatório que haja presente 
à assembléia sindical 1/3 dos integrantes da 
categoria. Este é um princípio flagrantemente 
inviável, em termos de análise constitucional. 
É uma disposição inconstitl.lçional da medida 
provisória. é um intervencionismo ressusdta
do, chocante com o àisposto no art. 89, até 
porque a própria disposição constitucional diz, 
que há liberdade_ dELad.esão e de_ retjrada do~ 
quadros sindicais. E -até poique o dispositivo 
constitucional, numa forma um tanto ampla, 

'diz que o sindicato_representa toda a categoria, 
isto é, vai além dos_ s.eYS_ quadros. Então, na 
medida em que se exige um quorum prévio 
de 113 dos membro_s d_a categoria e se diz, 
antes disso na Cob.stitujção, que o sindicato 
se organiza de acor_do _CQJTI. _seus estatutps ~ 
que essa organização é quem estabelece a 
forma da sua dedsã,o e gestão, há um choque 
flagrante da medida provisória -já nem dis
cuto a tramitação e_ o procedimento - com 
o texto constituçiQnal e com normas substan
tivas de matéria const;itucional recém _aprova
das por nós. De mais a mais, há na medida 
provisória, e creiO que V. E:xf' provavelmente 

já o terá notado, denotado e anotado, uma 
absoluta postura de desconsideração com o 

· Poder Judiciário e, de capitls diinihL!tio, da 
capacidade decisória e de partlpação no pro
cesso de direjto coletivo da_Justiça do,T~~ba
lho, em -flagrante choque_ com outros c~pítu
los e dispositivos __ da própria Carta Magna, Eu 
apenas gostaria ·ae referir esses fatos, e dizer 
que esta medida provisória, além do mais, 
mostra-se absolutamente insuficiente quando 
não cuida e não dispõe, apenas remete a uma 
futura_lej, a questão do servidor público, que 
deve s_er matéria tratada por lei complementar 
e que fica em aberto, numa sitUaÇão de desa

. juste, também~- ~m temos da normatividade 
e nçfOlatização, com base na própria Consti
tuição. É por· ísso, e até porque apressados 
intérpretes aieQam -·que-a lei complementar 
e a lei regUlãmentar precisavam ser, de pronto, 
elaboi-ãdaS, e lembram o exemplo italiano. Na 
ltália1 f9ram passados 6 anos para que a lei 
complementar e a lei disciplinadora do dispo· 
sitivo de scloPero, do --dispositlvo de greve, 
fossem aprOvadas, em primeira votação, pelo 
Congresso italiano. Ao l)âo obstante, a Itália, 
que saiu de uma guerra corno derrotada, hoje 
é uma das s_eis majores potências do.mundo 

__ e tem nível de bem-estar social bem melhor 
do que o Bflasil. Eram estes_ os comentários; 
perdoe-me o largo aparte, ilustre Senador Cid 
Sabói~ de C:lrvalho, 

O SR: CID SABÓIA DE CARVAlliO-
V. Ex', Senador Carlos Chiarem, fez uma aná
lise que gostaria de ter a competência para 
ter feito antes, com muita propriedade, V. Ex' 
eXplicou muito bem aquilo que eu vinha ten
tando dizer, aqui, neste plenário, a respeito 
da inconstituciOnalidade dessa medida. 

Então, só há um remédio: imediatamente 
apress&mos o exame dos projetas de lei sobre 
direito de greve, e, ao mesmo tempo, abre-
viarmos o exame dessa medida provisória, pà
ra não deixar que ela. passe na preliminar. A 
Urgência e a relevância não podem ser i_ncons· 
titucionais. Não poderemos admitir a urgên
Cia, se essa .urgência tem natureza inconstitu
cional; não poderemos admitir a relevância, 
se essa relevância não cabe dentro do espírito 
da Cohstitufção. Então, seria de logo rejeitar 
essa medida provisória, logo a abordagem da 
prelimihar, como está proposto e como já foi 
aprov~~ pe.!? Congresso Nacional 

O Sr. Mauro Benevldes -Permite V. Ex' 
um aparte? · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVAlliO
Com todo prazer, nobre Senador Mauro Bene
vides. 

O Sr. Mauro Benevldes -Ilustre Senador 
Od S.abóia de CaiValho, não há dúvidas de 
que es~ debate que se trava, hoje, no plenário 
cto Senado Federal, é da maior importância 
para a vidajuridico-constitucionaJ do_ Pais. Se 
V. Ex' condenou, como o fez, a abusividade 
do Poder Executivo na _utilização da medida 
provisória, V. Ex• teve a coragem, teve a hom
bridade de também apontar essa abusividade 
em relação à nossa iniciativa na formulação 
do chamado decreto legislativo. E até hoje 

--:- V. EX' preside com a_ malar dignidade a 
Comissão de ConstituiÇâo, Justiça" e-Cidada
nia_- ªté hõje não s~ dirimiu a dúvida susci
tada sobre á utilização adequada também do 
decreto legislativo, que passou: a s~r aceito, 
admitido nesta casa -em decisões anteriores. 
Eu meSmo, por designação de V. EJ(.' sou Rela
tor, na COnlísSão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, de dois desses cdecre_tos.._sem ,que 
até agora; ã falta de uma manifestação juris
prudencial daqUele Colegiada a que pertence
mos, tEmha podido emitir o meu parecer diante 
dessa preliminar, que tem que ·ser discutida 
antes da apreciação do mérito das i(licia,t:iva~.
Portanto, V. Ex"', aq discutir os aspectos juríd_i
cos e cdnstitucionals .. da .nledida pr_gvi_sória, 
poderia· fazê-lo, também, no âmbito. do Sena
do, em relação ao decreto legislativo, a fim 
de que não incOrrêSsem~ no _rr:t~smo erro, 
no mesmo equívoco .e no mesmg excesso 
de liberalidade do_ Governo,_ que, de 5 de outu· 
bro de 1988 até hoje, já ed_itou _cinqüenta _e 
tantas medida.s provisórias. 

O SR. CID S~ÓIA DE CARVAlliO
Obrigado a V. ~ por lembrar mais- uma ~z 
esse outro problemaa que eu me referi apenas 
~e passagem, porque falei sobre o decreto 
legislãtiV6, cuJa aplicação também não está 
muito dar a, e, por que não dizer, está havendo 
UJ11 abu~q f!ª' .u~:lljzaç:ão dessa ~_edida. lsso. 
é muito dciro a_qui. -

Mas o que desejo dizer ao final deste meu 
pronunciamento é que, bem ou mal, o que 
fez o Presidente da República está a vfger neste 
exato momento. EàS:a medida provisória, córil 
ou sem C_oi)Stitllc:lonalidade;, está em plena .vi
gência. Daí porque é de grande pressa nossa 
que a partir de hoje, no Congresso Nacional, 
nos reportemos_ a est:~ assunto, 

Quis, neste meU pronunciaineiltO, e cOm 
os brilhantes apartes que se inserem na minha 
fala, apenas abordar um pouco essa questão 
técnica, porque o Senado é o local exato para 
que tenhamos esses debates capazes de expli
car a natureza de muitos dispositivos const!tu
donais; não ~penas porque tenhamos sido 
constituintes, mas porque compomos a C5~ 
mara Alta dã PafS. E já disse aqui, em OutrO 
pronunciamento, que aqui é, sim, uma casa 
política, mas aqui também há- uma- mag~ 
tratura. Em muitas oportunidades do fUndO. 
namento deste plenário, nós oJazern__os assu· 
miodo a çondição plena da mais importante 
magistratura do País. Aqui preparamos o que 
será cwnprido pelo Poder Judiciário, e, por
tanto, ba_~ta esse aspecto do mais sobre o 
menos para demonstrar que todos os assun
tos. técnicos ou políticos, ou até dentro de 
uma técnica política, todos esses assuntos ca-

- bem perfeitamente dentro das dimensões ins
titucionats do Senado da República. 

Sr. Presidente, era est~ o meu proriuricia
mento e apenas gostaria de, noutra oportu
nidade, falar sobre a lei, sobre o c-onceitO-de 
lei, que é também mUito díverSllicádo, e para 
que leiamos a Constituiç~O. Em tudo no pjrej
to há o lato sensu e o strlcto ~r:;nsu. É preCiso 
diferenciarmos quando o legtslador se refere 
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restritivamente e quandO o legislador se refere 
com amplitude a esSa palavra lei. 

Quando Rui gostava de falar no dura !ex. 
sed /ex ele sabia que não se estava referindo 
à lei forma1; poderia estar-se referindo atê aos 
costumes, até às leis morais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Multo bem!) 

Durante o discurso do Sr. Senador Gd 
Sabóia de Carvalho, o Sr. SehBâor Iram 
Saraiva deixa a cadeira da Presidência 
que ~ocupada pelo Sr. Senador Pompeu 
de Sousa. 

O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
rício Corr_êa. (Pausa.) 

S. Ex" não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 

Borges. (Pausa.) 
S. Ex~ não está preSente. 
Concedõ a palavra ao nobre Senador Jutahy 

Magalhães. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
eA Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, antes de iniciar o pronunciamento que 
desejo fazer hoje, gostaria de tecer um comen~ 
tádoa respefto de dois assuntos, que li, noticia· 
dos na imprensa, neste úJtimo fim de semana 
prolongado. Um deles é dirigido à àrea espor~ 
tiva, mas tem conseqüências com a dívida 
externa. Sr. Presidente, parece que os dois as
suntos não têm nenhuma ligação, mas, na 
verdade, o têm. Diz a notícia de jornal que 
o Bayem de Munique estava querendo _com~ 
prar um jogador brasileiro da Seleç:ão, e pen· 
sava em pagar o seu passe adquirindo os titu· 
Jos da dívida externa brasileira, com 70% de 
deságio. 

Diz-se que ê uma hipocrisia, uma dema
gogia falar-se na compra da dívida externa, 
pelo seu va1or no mercado secundário. Sr. Pre· 
sidente, até um clube de futebol europeu já 
pensa em ub.1izar esse deságio para pagar mui· 
to menos que o vaJor real do passe de um 
jogador. Essa não seria a primeira vez, porque 
dizem que já ocorreu com_outro dube, um 
dube holandês, quando comprou o passe de 
outro jogador brasileiro, Romário, que tam· 
bém pagou a dívida comprando títulos da dívi· 
da externa brasileira com deságlo. 

Sr. Presidente, outro assunto que desejo co
mentar é a aparição_ do Ministro da Previdência 
Social na televisão, fazendo uma matéria paga 
do Governo, declarando que o Governo fede
ra], o Governo do Senhor José Samey·estava 
atendendo aos reclamos dos aposentados, ga· 
rantindo-Jhes o pagamento da aposentadoria 
com a mesma relação de salários minimos 
que tinham quando se aposentaram. 

Ora, Sr. Presidente, esta foi uma medida 
colocada na Constituição pela Constituinte. E 
a esta medida o Governo tem que atender 
por determinação constitucional, e não por 
uma benesse deste mesmo Governo. 

Faço aqui, portanto, referência a esse pro
grama. a que assisti, pago pelo Governo, pago 
pelos contribuintes, pago pelos aposentados, 

para o Ministro d~ Previdência Social declarar 
uma inverdade, como se estiv_esse oferecendo 
uma benesse, quando na rea1idade não é. 

Ainda a outro assunto, Sr. Presidente, desejo 
referir-me também ligeiramente. É a respeito 
dos decretos legislativos, fato abordado aqui 
pelo nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

Sr. Presidente~ já tive -ã oportunidade de pe
dtr uma reunião da bancada do meu partido, 
para que Jlã6 VotássemOS mafs esses decretoS 
legislativos, no plenádo, em regime de urgên
cia; para que não votássemos mais pressio· 
nados porquaJquer ação de Jobby, por qual
quer ação de pressão das galerias. Essas me· 
elidas devem s_er examinadas na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cfdadania nos seus as
pectos jurídico--constitucionais, e também na 
Comissão de Mérito, para ver se devemos ou 
não aprovar uma medida daquele tipo. Não 
é mais possível darmos condíção ao Governo 
federal de apenas negar-se a atender a uma 
medida que foi votada, aqui, pelo Congresso, 
desrespeitando uma medida que foi do Parla
mento brasileiro. 

Infelizmente, às vezes, eles podem, até, ter 
razã_o_,_E nós não podemos dar motivo ao Sr. 
ConsUltor-Geral da República de rir de nós, 
·alegando que estamos errando a respeito das 
normas constitucionais. 

Por-isso; Sr. Presidente, solicito aos meús 
companheiros não peçam mais urgência pai-a 
essas medidas, e as examinemos, caso a caso, 
nos órgãos competentes da Casa, seja na Co
missão de COnstituição, Justiça e Cidadania, 
seja na Comissão de M_érito. 

Passo, agOra, Sr. Presidente, ao pronuncia
mento que-me trouxe à tribuna,. 

No Brasil de hoje, a inflação é um problema 
grave. A dívida externa é angustiante, acabru
nhadora e injusta. A conçentração da renda 
é dolorosa. nada há, no entanto, de mais irascí
vel e explosivo do que _o problema da terra. 

Provam-no os debates e as pressões ocor
ridaS- dliiaitte a Constituição, as ameaças, a 
violência indescritível e_ as mortes no interior 
do Pais. 

No Brasll do Sul, no Brasil no Centro, do 
Nordeste e do Norte, a questão da terra carac· 
teriza-se pela explosMdade, cujos reflexos são. 
tenuamente sentidos pela população urbana. 

Os precedentes são IongiDquos. Desde a 
época dos Gt:ãcoS, na Roma do segundo sécu· 
lo antes de Cristo, a reforma agrária se vem 
confrrmando como imperativo social 

Mesmo antes dos Grãcos, ·a Lei Licínia-Sés
tia, do ano 367 a.C.,_ já proibida a posse de 
agerpublicus superior a500jeiras (1) À época 
dos Gracos, tal limitação estava sendo trans· 
gredida; as terras ·romanas se vinham concen
trando nas mãos de poucos, tanto por meio 
do livre jogo de compra e venda e de suces· 
sões hereditádaS, quanto pelo avanço sobre 
as terras públicas. Esses fatores,-aliados à in
tensa utilização da mão-de-obra escrava, fo
ram eleiminando os pequenos e médios traba· 
lhadores livres e substituindo as pequenas la
vouras e pastos por grandes plantações de 
videiras e oliveiras. 

Nesse contexto, com as cidades apinhadas 
de camponeses expulsos, miseráveis e esfo· 
meados, Tibério Graco recuperou a lei Licínia, 
atuallzando-a. _ -~ _ _ _ 

O fim de Tibério, cOnta-o a Aistória, foram 
as águas do rio Tibre, onde, na calada da noite, 
foi jogado seu corpo; morto ·a pauladas pelos 
miseráveis da cidade, sublevados pelos donos 
da terra, que se julgavam prejudicados. 

(1) jelra = porção de terra que podia ser 
lavrada com uma junta de bois durante um 
dia. · 

Após a sua morte,_seguiram-se lutas violen
tas e desagregadoras, que levaram Plínio, o 
Velho, no século primeiro depois de Cristo, 
a exclamar: "Os latifúndios arruinaram a Itália" 
(ltaliam perdiderunt latifundia). 

Na Idade Média, o problema não foi menor. 
Prova-o a denúncia vigorosa sustentada pelo 
Cristianismo contra a obcecante preocupação 
do homem com a posse dos bens materiais. 

Rousseau, qUando os lluffiinistas apresen· 
taram a propriedade pdvada como direito indi
Vidual fundamental, assim escreveu no seu 
"Discurso· SÇ>bre a origem e os fundamentos 
da desigualdade entre os homens": "O primei· 
ro que, cercando um teJ_Teno, se lembrou de 
afirmar Isto é meu, e encontrou criaturas sufi
cierites simples para acreditar, foi o verdadeiro 
fundador da sociedade civil Qu~ de ç_rjmes, 
de guerras, de assassinatos, que de misérias 
e de horrores teria liberado o gênero hwnano 
aquele que, arrancando os marcos e atulhan
do o fosso, tivesse gritado aos seus seme
lhantes: Guardai-vos de respeitar esse impos
tor. Estais perdido!i se vos esqueceis de que 
os frutos a_ todos pertencem e de que a terra. 
não é de ningUém!" 

Sr. Presidente, Srs~ Senadoies, "qUe diZer do 
Brasil do século XX? Do Brasil do -aJvorecer 
do sécu1o XXI? 

Que dizer da América latina, quando a CE~ 
PAL (Comlssão Econõmic.l- para _a América 
latina) afirma que 165 milhões de_ pessoas, 
40% da população, vivem em estado de po
breza? Isso é_ inaceitável do ponto de vista éti
co, económico, socfal e político; 

Em toda essa questão reladonada com a 
pobreza, a posse da terra desempenha um 
papel fundamental. 

O Brasil nasceu sob os signo do latifúndio, 
traduzido nas treze capitanias hereditárias, de
pois fracionadas em sesmarias, onde o traba· 
lho era executado por escravos indígenas e 
negros e onde o desrespeito à vida eia apaná
gio de poder e status social. 

Não deseJo, srs. Senadores, delongar-me 
em considerações e lembranças históricas. 
Quero, sim, sublinhar' o grau de responsabi· 
lida de que pesa sobre os poderes constituídos, 
neste momento de tantos desatinos, de tanta 
Oll?issão, de tanta violência, crueldade e morte 
no Brasil por cauSa da tE:úã:. -

A Nova Repúb1ica surgiu promissora com 
o seu Plano Nacional de Reforma Agrária (PN· 
RA). Por esse Plano, pretendia-se assentar, no 
periodo 1985/89, 1,4 milhão de' agricultores 
sem terra, em 44 milhões de heçtares. 
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Após quatro anos de redefinições de metas 
e de dnco substituições de ministros no Minis
tério da Reforma e do Desenvolvimento Agrá~ 
rio (Mirad), e após a própria desativação do 
ministério, o Govem_9, segundo dados divulga
dos pelo Incra, até janeirq de 1989, assentou _ 
apenas 77 mil famílias de produtores rurais, 
em 4 milhões de hectares. 

Segundo a Associação dos Funcionários do 
extinto Ministério da Reforma Agrária, os fato
res que influiram contra o atingimento das 
metas da reforma agrária foram, basicamente, 
obstáculos criados pelo Executivo, tais como 
demora na tramitação dos processos de desa· 
propriação, entraves judiciários e falta de re-
cursos. _ . __ 

Entrementes, ·recrudesceu o conflito no 
campo. 

Dados fomeddos pelo próprio Mirad confir
ma essa afirmação. Entre 1964 e 1984, foram 
registrados 882 casos de morte em conflitos 
agrários. Entre 1985/87, período em que foi 
criado o Mirad, ocorreram_553 mortes, entre 
agricultores, agentes de pastoral, religiosos e_ 
advogados, conforme relata oJomal do BrasU 
de 5 _de mctrÇo çio ano em curso. 

A Coordenadoria do Conflito Agrário do Mi
rad- extinta após a morte do Minístro Marcos 
Freire- em levantamento de 1987, indicava 
a existênda de conflitos em 2.500 imóveis ru
rais, em todo o País. -----~- _ 

A Comissão Pasto~ daJ erra, ligada à CQn
ferência Nacional dos Bjspos do Brasil 
(CNBB), no mesmo ano de .1987, registrou 
a ocorrência de 782 cohfl[tos no C<mtpo: des
tes, 582 envolviam disputa díreta pela posse 
da terra. . 

De .acordo com o Jomal do Brasil de 5 
de março, ao qual já me referi, é a seguinte 
a situação da luta pela posse da terra, segundo 
as regiões do Brasil, no presente momento: 

- Norte - 8,4 milhões de habitantes, 
3.551322 f<m2, 139 conflitos existentes e 59 
assassinatos; 

-Nordeste -41,4 milhões de habitantes, 
1.539.632 Km2

; 197 conflitos existentes e 26 
assassinatos; _ _ . 

- Centro;.Qeste---:- 9,SF":tnllhóe:S de habitan
tes, 1.879.356 Km2• 102_sgnflitos e 12 assas
sinatos; 

- Sudeste - 63,3 mill:tões d,e habitantes, 
918.808 Km2, 103 conflitQ~ e 10 ass~ssinatos; 

-Sul - 21,5 milhões de habitantes, 
562..071 Km2,41 conflltosezero~sassinatos. 

Segundo dados publicados pela Gazeta 
Mercantil de 15 d_e_ março do CQrrente ano, 
fornecidos pela já mencionada AssociaçâQ 
dos Fundonário_s do. M.ira_Q, os conflitos no 
campo têm orig'em na injuSta estrutura -agrária 
que se velTl mantendo no País. 

Neste sentido, conforme o último censo 
agropecuário, os imóveis çom menos de 1 O 
hectares alojam 50,4% dos produtores e ocu
pam, apenas 2,5% da área agrícola do País. 
Os ím6ve[s com mais de míf hectares, onde 
estão 0,9% dos produtores brasil~ros, abra~ 
gem 45,1% da área agricola, enquanto que 
os 6QQ_ maiores proprietários rurais detêm 
aproximad.amente 62 milhões de hectares, 2ÇI 
milhões de hectares .<\ roais do qU,e o neces--

sário para cumprir as metas do Plano Nacional 
de Reforma Agrária da Noya República. 

Sr. Presidente e s~. Senadores, pelos dados 
aqui referidos, verifica-se que, nO ú1timo ano 
do atuai Governo. apenas 10% do Plano de 
Rclooná Agrária foram atingidos. Talvez, al
gum percentual a mais, se forem computados 
os decretos de desapropriação assinados em 
4 de abril do corrente ano, _que representam 
mais 137 mil hectares de terra para 3.800-
famíJias. 

São resultados por demais modestos, em 
race-das enonnes necessidades. 

O que desejo enfatizar, senhores, é a neces
sidade de ação mais rápida do Poder Público 
na solução dos problemas agrários. Há, neste 
País, Urila população imensa com vocação 
e_cu1tura para trabalhar, mas obrigada, porque 
lhe é vedado o acedsso à terra.. a migrar para 
as cidades onde, sem qualificação e sem re- · 
cursos vai engrossar a massa de deserdados, 
na curtição da fome, das favelas e das inva
sões, sem horizontes para o futuro. 

A questão agrária não é um problema para 
ser tratado pela polícia, com baioneta e gás 
lacrimongêno, é_ uma questão do Estado a 
serviço da Nação~ a serviço da população que 
quer produzir. 

Não se trata, também, pura e simplesmente, 
de distnbuir terras sem critérios. Trata-se, sim, 
de combater a especulação, de d_istribuir terra 
como bem de produção, não de património. 
Trata-se de modificar o regime de us_odo_solo. 
de atender a princípios de justiça social e de 
perseguir o aUmento da produção, da produti
Vidade;- a valorização e a profissionalização do 
trabalhador do campo. 

É preciso entender que os aSsassinatos, 
com r"equTrites âe barbarimo, de traba1hadores 
rurais, não podem continuar Sem o risco de 
um gtãdua1 e silencioso camiriho para uma 
convulsão so.cial cruel e fratricida. 

. "t ~ p~c:is~ ãgl~-com determi~~ão, e~ favor 
.dos milhõ.es.de bra_sileiros que autenticamente 
querem trabalhar a terra e contra os aventu
reiros de todas as partes, insufladores de de-
sordens_ "!'! violência. _ . --

. Sr. Presidente, Srs. Senadorse, concluo, fa
zendo minha a afirmação de João Paulo D: 

"A reforma agrária não pode fracassar. 
É uma questão de paz, justiça .social e 
segurança da democracia." 

Era o que tiiiha a dizer, Sr.· PresÍdeli.te. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Não há mais oradores inscritos. 
· Lembro aos Srs_, Senadores que o tempo 
destinado aos oradores do Expediente da ses
são de amanhã será dedicado a comemorar 
o-''Dia Nacional da Mulher", nos termos do 
Requerimento no 62, de 1989, de autoria do 
nobre Senador João Menezes e outros Srs. 
Senadores, e aprovado em 6 de abril último. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
ãPreSente -sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguifiie -

ORDEM DO DIA 
1 

Veto Parcial
PROJETO DE LEI DO DF 

1'1• 5, de 1988 
(Art. 4ç, in fine, da ResOlução n? 157, de 1989) 

Votação em turno único, do veto parcial 
aposto ao Projeto de Lei do DF n~ 5, de 1988, 
que dispõe sobre os vencimentos dos Conse
lheiros, Auditores e Membros do Ministério Pú
blico do Tdbunal de Contas do Distrito Fe
deral. 

Parte l(etada: art. 4~. 
2 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1' 28, de 1987 

(Em regime de urg~ncia, art. 37J, e, do Regi
mento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n9- 28,-de 1987, de autoria do 
Senador Jamil Haddad, que define o crime 
de tortura e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n~ 15, de 1989, da Comissão 
-de Constituição e Justiça e Cidada

nia, pela constitucionalidade, juridicidade e, 
no mérito, favorável, com emenda que apreR 
senta de n91-CCJ. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-Sce _a sessão às 16 horas e 4o 
minutos) 

DISCURSO PRON([JYCIADO PELO SR. 
MANSUETODE LAVORI'IA SESSÃO DE 
11-04-89, OOE SE REPUBliCA POR HA
VER SAlDO COM INCORREÇÓES NO 
DCN- SE9f0 11- DE 12-04-89: 

O SR. MAI'ISOETO DE LAVOR (PMDB 
- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)-.:.... Sr: 
Presidente e Sfs.Seitàdores, venho hoje a esta 
tribuna trãzer á. Protesto e ao mesmo tempo 
o·grito de esperança do povo do Vale do São 
Francisco, em favor da permanência e conti
riuidade da Companhia de Navegação do São 
Francisco, a Franave, uma das estatais prestes_ 
a seresm extintas rro próximo dia 15 de abn1, 
por força do Decreto no 97.455, de 15 de janei
ro, do Presidente da Repúblic:a. A Franave é 
o mais antigo órgão de integração e· desenvol
vimento do Vale do São Francisco. Ela resulta 
da fusãO,- feita em -T963, de três históricas 
companhias de navegação fluvial, a CompaR 
nhia Mineira,·a Companhia Bahiana_e a Com
panhia de Indústria de Viação de Pirapora. 

A Franave continua sendo hoje uma empre
sa de capital misto, vinculada ao Ministédo 
do~ Transportes, que detém 99% _do seu capi
ta1, ressalvandoRse que ainda não lhe foram 
incorporados os acervos patrimoniais das 
duas companhias ligadas à Bahia e a Minas 
Gerais, o que, quando ocorrer, resultará em 
alteração na composição do seu capital sodal 
com a participação de recursos e patrimónios 
dos- Esiados de Minas Gerais e da Bahia.-
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t indtscutível, inquestionável o importante 
papel que a Franave vem exercendo n_~ inte
gração económica e social do Vale do São 
Francisco, como única companhia de trasn
porte fluvial do São Francisco; salvo as ativida
des de embarcações isoladas e sem perspec
tiva de atender à crescente demanda daquele 
corredor. A grita geral que se levanta contra 
a extinção, já decretada, da Companhia de 
Navegação do São Frands_co nada_ tem a ver, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a ma_nu
tenção de privilégios burocráticos ou com a 
salvaguarda de empregos públicos. A questão 
é outra. Trata-se de que o rio, historicamente 
denominado de integração nacional, está 
ameaçado de ver frustada uma de suas voca
ções fundamentais, a de ser uma grande estra
da natural, interligando o Brasil do Centro-5ul 
com o Nordeste. 

O Governo da União que, em 1963, achou 
insuficientes as ações de particulares e dos 
Governos da Bahia e de Minas_ Gerais, com 
suas Companhias isoladas de navegação, 
sempre ressaJtou a importância da navegação 
do São Francisco, corno instrumento de inte
gração nacional E aSsim foí que, com esse 
espírito louvável e visando o interesse público, 
Criou a Franc:we. 

Infeliunente, como-criança travessa que pe
ga um brinquedo com o maior entusiasmo 
em um dia e o destrói no dia seguinte, assim 
faz o Governo Federal com a Franave. -Ontem, 
era ela um •ó~Jão da maior Importância para 
a integração éio País e pai'a a superação dos 
desequilíbrios regionais. Hoje não vale mais 
nada. Por decreto vai ser transformada em 
sucata. 

Ainda que não tivéssemos outros argumen
tos contra esse desatino~ basta lembrar que 
é no Va1e do São Francisco que se implanta 
a maior, a mais promissora fronteira agrícola 
do País, graças à conjungação de fatores co
rno o clima, o solo e a água. Não se trata 
mais de sonho. A explosão agricola da região 
de Barreiras-BA e os excelentes resultados da 
agricultura irrigada nas empresas Particulares 
e nos projetas oficiais, levam a estimativas pró
ximas de 1 milhão de toneladas/ano, para bre
v~. Como escoar essa produção? Através de 
caminhões? É um absurdo! O transporte des
sa produção agricola se fará, para que seja 
competitiva, pelo Rio São Francisco até Jua
zelro/Petrolina. E dali por ferrovia ou para o 
porto de Salvador, ou para o porto de Suape, 
em Pernambuco. Não há outra alternativa. Co
mo se sabe, é esse tralisporte intermodal con
jugando a hidrovia com a ferrovia que vai asse
gurar a competitividade da piodução do São 
Francisco nos grandes mercados nacionais 
e internacionais. 

O Rio SãO Francisco, como está, sem ne
nhum trabalho - e todas as hidrovias preci
sam de manutenção, tais como as ferrovias 
e rodovias- oferece à Franave um percurso 
de 1.371 quilômetros, o tradicional trecho hi
droviário entre Pirapóra e Juazeiro!Petrolina. 
Essa hidrovia pode ser estendida para mais 
de 2.000 qUilômetros, -com obraS de drena
gens e derrocamentos, descendo até Belém 

do São Francisco e subindo além de Pirapora 
e nos afluentes de maior volume, como o Rio 
Grande. 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. MANSCJETO DE LAVOR - Sr. Pre
sidente, antes de prosseguir tenho a honra 
de conced.er o aparte ao eminente Senador, 
nosso Lider Ronan Tito. 

-O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Man
sueto de_Lavor, o tema que V. Ext esposa nesta 
tarde é sem dúvida de magna importância. 
Todos sabemos que o transporte dentro d'á~ 
gua é o mais barato que existe. Tanto prova 
isso que, há poucOS dias; num encontro que 
tivemos com o Presidente do Bird, na residên
cia do eminente Senador Fernando Henrique 
Cardoso, Uder do PSDB, dizia entusiasmado 
Ó PreSidente--do Blrd que O Banco, que é um 
banco de fomento, está estudando a possibi
lidade e acha muito provável - de investir 
trezentos e Cinqüenta milhões de dólares na 
navegaçao do Rio Corumbá atê a Bacia do 
Prata, entrando em mar grosso. Que mara~ 
vilfiàf QUe País ricO esi:e noSSo! V. EX'i' fala 
agora de uma hidrovia de dois mil quilômetros 
no Rio da lnt~gração Nacional, o Rio São Fran
·cisc_o, o ''Velho Chico", tão cantado em prosa, 
que Minas Gerais se orgulha de ser dele o 
berço. V. Ext disse: "Inicia em Pirapora". Em 
Pirapora há uma pequena corredeira que se 
consertada poderia também aumentar ad ínfl
nitum, quãse infmita, até a nascente, até a Cãs
ca Dantas a navegabilidade do Rio São Fran
cisco. T odO_s sabemos, bem como o mundo 
inteiro, é QDvio, que-o triirisporte dentro d'água 
é o mais barato que existe, em conseqüência 
da questão de atrito. Assisti na China, que na
quela época tinha mais de cento e trinta mil 
quilômetros de canais de irrigação, um repre
sentante do_ Governo dizer-nos que aqueles 
não_ eram apenas canais de irrigação, que 
aquilo era via de transporte e me lançou um 
repto - eu era deputado da época -: "O 
Sr. sabe, deputado, quantos HP gasta aquela 
barca para arrastar 60 tOneladas?" Fiquei as
sustado e perguntei: Quantos? Ele disse: "20 
HP." Ora, n6s, aqui, para tranSportamOs 60 
toneladas precisamos de 3 caminhões d_e 400 
HP. E nesse instante, esse GOvemo,-que se 
tomou o cemitério de diversas idéias, princi
palmente de -~ansporie dentro d'água, vem 
agora apresentar esse projetO, que tem que 
ser repudiado, como diz muito bem V. Ex' 
O Rio da Integração Nacional, que é o Rio 
São FranCisco, que pode transportar tanta coi
ão, não pode, nesse momento, sofrer esse 
rude golpe. Por isso, a Uderança do PMDB 
hipoteca, a V. Ex', inteira e lrrestrita solidarie~ 
dàde e leva a V. Ex' os parabéns pela oportu~ 
nidade dO tema. Muito obrigado a V. EX' 

OSR. MANSCJETO DE LAVOR-Mufto 
obrigado a V. Ex', caro Uder Ronan Tito e 
eminente representante do Estado de Minas 
Gerais, e, como tal, vincu1ado ao Va1e do São 
Francisco, que rea1mente é o Vale da Promis
são. Além da vocação de grande produtor de 
alimentos, o São Francisco tem uma irr~er-

sível vo_cação para o transporte fluvial. E ele 
o grande e vitaJ corredor de integração entre 
o Centro-Sul e o Nordeste. Necessita, é verda
de, da complementação de ferrovias para a 
ligação intermodal com todos_ os .estados e 
capitais do Nordeste. O Governo tem uin pla
no extraordinário sobre isso e realiza esse pia~ 
no na medida em que completa a ferrovia 
T rasnordestina. Mas, para a surpresa de todos, 
esse mesmo Governo destrói a navegação Qo 
São Francisco. Aliás, esse Governo está como 
macaco em sala de cristais: quebra tudo, ba
gunça tudo. 

O Gov.emo qUe_ esfacela a navegação do 
São Francisco é o mesmo que constrói a Fer~ 
rovia Norte-Sul Nós não queremos negar o 
direito de outras regiões de se desenvolverem, 
de terem os seus transportes, as suas ferrovias. 
O que sempre criticamos rio caso da Ferrovia 
Norte-Sul foi a sua. origem ilegal, os recursos 
forçados, a prioridade forçada como se, rea1-
mente, houvesse um interesse absoluto do 
País inteiro naquela ferrovia, naquele momen~ 
to. 

Mas a construção em si mesma de uma 
ferrovia integrando o Centro~Oeste ao· Mara
nhão, não deixa de.ser importante, apesar da 
alternativa hidroviária do Araguaia apresentar
se como mais ec_onômica-. 

A extinção da Franave se toma mais grave 
e contraditória quando não se oferece qual
quer outra alternativa que represente o inte
resse público. Estranho e profundamente la
mentável é que esse assunto tenha sido trata
do de modod~storcido e tendencioso na revis
ta Vey'a, edição de 12 de abril, em matéria 
que leva o título de "O Congresso Fora de 
Compasso". Ali os parlamentares são tidos 
como irresponsáveis por não aceitarem os de
cretos de extinção da Uoyd, da Franave, da 
Embrater, entre outras estatais e órgãos públi
cos da maior importância. 

A reportagem, como um todo, é tenden
ciosa, larrientavelmente; e no que toca à Cam~ -
panhia de Navegação do São Francisco, dis
tancia-se por completo da rea1idade, a partir 
da foto de um centenário navio galola, indu
zindo os leitores a acreditarem que a navega
ção do São Francisco é obsoleta e ultrapas
sada. 

Esse velhos e românticos navios estão apo-
sentados. Existe somente um trafe"gando, o 
Benjamin Guimarães, para fins tUrísticos e pa
ra demonstração de como se fazia a navega~ 
ção antigamente. Dizer que esse é_ o tipo de 
navegação atual do São Francisco é tanto ver
dade como afirmar que os transportes urba· 
nos do Rio de Janeiro são feitos por bondi
nhos, como o de Santa Tereza. . . 

É preciso informar aos que não conhecem 
o rio São -Fra-ncisco corno se faz a1i hoje a 
navegação Iluvial. Além das barcas particu
lares, de pequeno, médio e até grande porte, 
existe a frota_ regular ,da F:ranave que, apesar 
de insuficiente para a o;l.emanda, representa 
o que há de mais modema· em matéria de 
navegação fluvial no pafs. A relação dessa frota 
vem em anexo no Relatório de 19_88 da Frana
ve. Se o Governo tivesse prosseguido no pro-
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jeto de modernização e aparelhamento da na
vegação franciscana, hoje ela seria tão mo
dema quanto a do Reno e a do Mississipi. 
Mas infelizmente esses investimentos pratica
mente estancaram. Os estaleiros, como o da 
Dha do Fogo, forarna desativados, e a frota 
cada vez mais distante do atendimento à cres
cente demanda. 

Mesmo assim, a Franave transportou, em 
88, 121 mil toneladas, corresPondentes a 8 
mil cargas de caminhões. Estes consumiriam 
7 milhões e 500 mil Jltros-ae combustível para 
transporte dessas 121 mil toneladas, enquanto 
a: Franave consumiu apenas 1 milhão e 800 
mil litros. 

Neste ano de 89, _a Ga._ de Navegação já 
contratou o transporte de 150 mil toneladas 
e não ultrapassou esse número por falta de 
capacidade operacional~ A demanda de trans
porte no corrente ano é superior a 600 mO 
toneladas. Nos próximos anos, essa cifra su
birá para 800 mil ou até 1 milhão de toneladas 
em face da explosão agricola do além São 
Francisco baiano e da agricultura irrigada nos 
projetes oficiais e nos empreendimentos parti
culares. O escoamento dessa produçao se fará 
necessariamente pela hidrovía conjungada 
com a f~rrovia que liga Ju~_eiro a Salvador 
e com a f!'movia Transnordesn.n.a.-que ligará 
PetroJina a Recife/Suape, a Fortafe:a e outros 
mercados. 

Ess·a grande demanda assegurará à Frana
ve lucratividade elevada a partir do próximo 
ano, desde que amplie a sua frota. Aliás, a 
Companhia que no exercício de 88 apresentoU 
o déficit" de 76 mil cruiãdOs· e um superávit 
operacional de 44 mil cruzados, não será defi
cit~ria no corrente exercício, ainda que sua 
capacidade de carga não corresponda a 1/3 
da demanda atual. 

Ao lado dos aspectos económicos, não se 
desprezará o aspecto social dos serviços pres
tados pela Franave. Ressaltem-se, nesse parti
cular, o escoamento da produção de peque
nos agricultores, o abastecimento das comu
nidades ribeirinhas e~ o transporte de passa-
geiros a preços populares. · 

Eii.tr_e duas grandes cidades, .como PetroUna 
e Juazeiro, há um tráfego muito intenso e um 
intercâmbio, que se fazem, normalmente, atra
vés de ônibus e autbm6veis, pela ponte Eurico 
Outra. 

A Companhia de Navegação do S§o Fran
cisco coloca barcos que ligam aquelas cida
des cobrando um preço popular que corres
ponde a um terço do preço .das passagens 
de ônibus. Só no ano de 1988 houve o trans
porte de 330 mil passa9elros de baixa renda 
entre Petrolina e Juazeíro. 

Será que esses dados nãO Sei'!S'ibilizam o 
Presidente Samey? AcreditO que OPfes!dente 
está mal assessorado sobre o assLUlto. Como 
em tantas outras vezes, ele é vítima do inte
resse de fortes grupos econômicos que que· 
rem abocanhar o filé da navegação do São 
Francisco. Aliás, o Governo cai em total con
tradição: decreta a extinção da Franave para 
quinze de abril e destina recursos à mesma 
como se fora para suas exéquias. Agora mes
mo liberou 100 mil dos oitocentos mil cruza-

dos novos consignados no Orçamento, atra
vés de oportuha emenda do eminente Sena
dor Rui Bacelar. Se a Companhia vai acabar, 
se não serve mais para o Poder Público, por 
que liberar recursos para os seus funerais? 
Pode uma coisa dessa? 

O Sr. Dirceu Carneiro V. Ex~ me concede 
um aparte, nobre Senador Mansueto de La
vor? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Con· 
cedo o aparte ao eminente Senador Dirceu 
Carneiro. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Senador Man
sueto de I.avqr,_ estou. acompanhando o pro
nunciamento de V. Er e queria também parti· 
cipar desta preocupação que V. Ex" levanta, 
hoje, aqui, neste seu belo, argumentado e bem 
sustentado pronunciamento. Verifiquei tam
bém as matérias da imprensa naclonal, parti
cularmente esta a que V. fr fez referênda, 
da Veja, e acho que isto~ não pode ficar sem 
tima respOsta do Parlamento brasileiio. Pri
meiro, porque, pelo que percebi, quem escre
ve este assunto, informando, portanto, a opi
nião pública nacional, não tem a visão nacio
nal; tem uma viSão locaUzada, tem uma visão 
regional, e parte da perspectiva dos interesses 
loç\li_s, e, af, faz uma reflexão equivocada. Nes
ta Casa, como no -congresso Nacional, temos 
uma visão global, pçrque eu, não conhecendo 
a navegação do São Francisco, louvO-me e 
embaso-me, para decidir, nas informações de 
V. ·Br-põrtairto, esta integração de represen
tantes de todaS as fe9"lões do País é. que folrna 
o real mapa econômico dos interesses desta 
nação, e, portanto; julgo isto muito correto 
e acertado. Por outro lado, este aspecto que 
vem sendo intensamente explorado, a questão 
da remuneração dos parlamentares, isto é um 
despiste que se levanta perante a sociedade 
brasileira. Não é este o mal maior; não é este 
o mal que se deve perseguir .e estirpar do 
Parlamento . .A remuneração dos parlamenta
reS, poderemos até discutir abert.:unente, sem
problema algum, porque. esta é. uma questão 
de direito e_ uma questão de justiça, e podemos 
estabelecer os níveis e a circunstância em que 
ela deve acontecer. Portanto, quando essa 
questão é discutida da forma como foi na ma
téria da. capa da Vejã, e uma desonestidade 
perante a sociedade brasileira; é um desp~te. 
Isso induz. a so_dedade à reflexão equivocada 
de não perceber o prejuízo que nós podería
mos ter com esta formação equiv-ocada da 
opinião pública. Devemos reagir em relação 
a isso. Pecado sabemos que temos. Agora 
há pouco, indagava, discutindo a questão, o 
riobre Líder Ronan -nto: "quem não os tem 
qüe ·affre a primeira Pedra". Esta é uma ques
tão evati.Qéllca que nós podemos argumentar 
e invocar. Mas o que é necessário é que se 
debata com clareza, que o parlamentar reaja 
àquilo que é equivocado e que corrija aquilo 
em que a crítica eStá correta. Nós queremos 
aperfeiçoar esta instituição; nós queremos lu
tar pelo desenvolvimento, pela justiça, que me 
parecem são os caminhos corretos para nós 
perseguirmos para o nosso Pafs. Portanto, não 

podemos admitir que se façam críticas levia
nas, sem um conhecimento profundo da 
questiio."As vezes, nós estamos decídind.o pro
vocados por um governo confuso, que propõe 
a extinção de estatais do porte .da EBTU, por 
exemplo, o que é um verdadeiro equívoco. 
Um governo que não estudou, não argumen
tou e parece que nem se apercebeu dos seus 
similares internacionais. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, há uma estatal que cuida da 
questão dos transportes; e, Com muito mais 
razão, devemos ter nós a nossa que acumula 
a tec....:1ologia nessa área. E aí vai a Ernbra~. 
vai o Uoyd brasileiro e aí por diante. De modo 
que todas essas questões nós precisaríamos 
tratar como instituição, não apenas como um 
pronunciamento de um parlamentar, mas de
vemos tratar como instituição, porque é a insti
tuição que está sendo ferida, neste momento. 

OSR. MANSUETO DE LAVOR-Agra
deço a V. Ex' e incorpOro o aparte de V. Ex' 
que enriquece este meu pronunciamento. 
Considero V. Ex' um dos senadores que mais 
se preocupam com ·essa temática da integra
ção econômico-social. V. Ex!' é um urbanista, 
e ao mesmo tempo um humanista Como to-

. dos nós, assumindo essa posição, V. Ex' tam
bém vai ser acusado de pertencer ao clube 
dos demagogos e de não qu.erer combater 
o déficit e a inflação. Segundo essa versão, 
o governo tenta conter os gastos e rtós perdu
lariamente mantemos o nível inflacíonárici de 
despesas com o ressurgimento de estatais de
ficitárias. I:: preciso desmistificar essa versão 
e dizer ao País que é uma farsã combater 
o déficit com privatizações, sem tocar na dívida 
interna e externa. Essas privatizaÇões se tradu
zem quase. sempre em doações de mão beija· 
da a grupos de protegidos. E há mutos grupos 
protegidos do governo no Vale do São Fran
cisco, a começar da minha terra, Petrolina. 

Então, vejo que estão de olho, tanto na cres
cente _e promissora atividade da navegação 
do São Francisco, como no acervo da Fra
nave. 

O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR- MANSUETO DE LAVOR- Con
cedo a palavra a V. EX~ e, Jogo depois, ao 
eminente Senador Edisorr Lobão. 

O Sr. Ronan Tito ~ Senador Mansueto 
de Lavor, desculpe-me, perdoe-me por inter
romper novamente o brilhante _discurso de V. 
Ex' ... 

O SR. MANStlE:tO DE LAVOR- É um 
prazer, o aparte de V. EX' é da maior impor
tância, eminente Senador. 

O Sr. Ronan Tito- ... e também quando 
o eminente Dirceu Cámeiro, seriâáor por San
ta Catarina, fez o aparte e, naqUele momento, 
acho que fomos ao fulcro da questão. Acho 
que ninguém neste Senado Federal é contra 
a privatização. Aliás, fiz um discurso aqui, no 
dia 19 de abnl do ano passado, discurso que 
queria fazer em 40 minutos e demorei 3 horas 
e meia, dada, vamos dizer, a participação dos 
Senadores, inclusive a de V. E>r, que .enrique-
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ceu o meu discurso naquela época. No entan
to, preveni, naquela época, que ninguém está 
contra a privatização, tudo está ern _c._orno nos 
previne São Tomás de Aquino: primeiro, cria
se a mistlca de que toda estatal é o paraíso 
da irresponsabilidade administrativa. Depois, 
cria-se outra mística: toda estataJ tem que dar 
lucro imediato, e todo ano, embora muitas, 
grande parte das empresas particulares, nem 
sempre dão lucro, passam 5, 6 anos não dan
do lu_cro._ 

O SR. MANSOE.TO DE LAVOR- E as 
escolas dão_ lucro? Os hospitais dão lucro? . 

O Sr. Ronan Tito - E aí, depois de se 
colocar a mística de que toda estatal é o paraí
so da irresponsabilidade administrativa, é o· 
cabide de empregos, então, é só acabar. Age
m, quem criou essa mística não (oi o Governo. 
Justamente esses grupos que V. ~ acaba 
de falar, são os grupos que estão .aí corno 
chacais à busca de pegar as sobras. Ora veja, 
Senador, quando o Governo diz, por um de
creto, que tem data marcada para privatizar, 
porque senão vai a leU®~ o que está querendo 
dizer esse edital? Está querendo dizer que vai 
a leilão; ora. e quando vai a leilão todos sabe
mos o _que acontece. O que aconteceu com 
a Caralba Metais: três- empres_ários fazem o 
acordo e quando este acal;>a, adivinhe quem 
perde? É sempre o Estado, quem ganha são 
os três empresários; eles acertam entre si: se 
vale xis, vamos dividir pOr três, você leva tanto, 
você leva tanto, e eu apresento a proposta. 
Mas isso é tão antigo e tão conhecido de todo 
mundo. Agora, por outro lado, não se deve 
esquecer também que muitas vezes tudo isso 
tem um preparatóJio, que é usado e usa-se, 
às vezes, a imprensa para Isso, e- muitos ino;. 
centes, outros nem tanto, fazem a cobertura 
de tudo isso, Cria-se a místic~: predsa priva
tizar. A onda é privatizar, imaginem que a lngla· 
terra privatizou, a França privatlzou, a Espanha 
privatizou. Então queria dizer aqui uma coisa: 
o meu partido, o PMDB, não é contra a privati
zação, mas é contra golpe, golpe que se dá 
contra o Estado. As estatais são a grande pou
pança que este Pa(s tem. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -A Ca· 
rwba Metais foi um golpe, então, isso tem que 
ser avaliado. 

O Sr. Ronannto-Foi um golpe e quem 
pagou foi o povo. 

O SR. MANSOE.TO DE LAVOR -A mi
neração que está se esgotando não foi privati
zada, é estatal, não é? E ã metalurgia foi real
mente privatizada. O preço do .cobre subiu 
no dia s_eguinte. O Governo controla o preço 
e o fez subir. Entáo é um milagre, a privati
zação faz os preços entrarem na realidade e, 
então, os lucros estão ai, é um verdadeiro mila
gre, é uma vara de condão a privatização. 

O Sr. Ronan Tito- Agora, é um milagre, 
que inclusive é publicado pelos jornais estran
geiros. Eu tive a oportunidade de ver em um 
jornal de Londres, sobre cotação de minério 
e cotação de minas, em que eles fazem a 
denúncia lá, na lnglarerra, da negociata aqui, 

da questão da Caraíba Metais. Tirei o recorte 
e o remeti para o presidente do Bndes, porque 
eu fiz a denúncia aqui da tribuna e ele me 
respondeu pela televisão, então eu_remeti para 
ele o recorte do Jornal inglês sobre essa ques
tão. Mas eu queria ficar por aqui, Senador. 
Primeiro~ __ é isso, as estatais são a grande pou
pança do povo brasileiro, muitas vezes o Go
verno investiu em empresas particulares por
que a iniciativa privada não quis, não pôde 
ou. não teve condições. Então devemos priva
tizar, sim, mas como? Tudo está no "como" 
Eu tive o cuidado de ficar durante wn ano 
e meio com 17 assessores, aqui de Brasília, 
levantando o valor do patrim-ôníO líquido das 
empresas privatizáveis: são mais de 60 bilhões 
de dólares. Por isso, eu parabenizo V. Ex' ness_e 
grito de alerta, porque vai uma Franave, vai 
um Uoyd, vai Isso, vai aquilo e, devagar, vão 
60 bilhões de dólares. E quem paga o preço 
é o povo brasileiro que se viu, incialmente, 
privado dos seus benefids sociais para cobrir 
uma questão da iniciativa privada. Agora, no 
momento de apurar isso e devolver para o 
povo brasileiro os benefícios sociais, o que 
fazem? Distribui-se entre alguns sabidos. De 
maneira que tenho -certeza que o Presidente 
Samey~ ao saber do discurso de V. Ex', vai 
-ltie agradecer por esse alerta, porque não é 
poSsível qüe o património, que hoje está sob 
a guarda desse Governo, seja jogado pela ja
nela. AgradeÇO a V. Ext, maiS um vez~--

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Eu 
faço o_mel! agraqecimento a V._f;x' por esse 
aparte que Sobremodo enriquece este meu 
pronunCiamento erri defesa do Vale do São 
FraridSi:o, que é de Minas, que é da Bahia, 
que -é de Pernambuco, que é do Brasil inteiro. 

Quero conceder, com muita honra, o aparte 
ao Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edlson Lobão- Eminente Senador 
Mansueto de Lavor, durante muitos anos eu 
desejei ser Governador do meu Estado, o Ma
ranhão. Eu confessO que ao longo do tempo 
fui perdendo o gosto por isso, convencido de 
que gov:emar é um tormento. -
. -Ó SR. MANsUETo DE LAVOR- É na
da, o Governador do Maranhão comprou até 
uma limusine, que serviu de exemplo para 
o PlanaltO~-É bom governar, Senador. E creio 
que V._ E.xt. ainda terá sua vez, pois é jovem 

- e cheio de _talento. 

O Sr. EdiSon Lobão - Nós temos acom
panhado ao longo -dos tempos, a manifes
tação dos mais diferentes segmentos nacio
nais, quase-que implorando pela privatização 
das estatais em nosso País. A imprensa, a Igre
ja, os políticos de um modo geral, etc, só o 
Governo Federal resistia. Ai o Governo Federal 
decide iniciar na prática a privatização, ouvin
do o Congresso Nacional. E o que tem aconte
cido? Nós todos s_omos a favor da privatização 
e esta não se faz porque o Congresso não 
permite. É clai'o, eu não tiro a razão do Sena
dor Ronan Tito, que em muitos casos há equí
vocos, é até possível que neste caso da Frana
ve haja o equívoco. Eu acho que V. Ex' proce
deu muito bem ao trazer essa questão hoje, 

ao Senado, estudou o assunto, conhece-o, vi
vendo na prática o problema. Eu não _o conhe
ço profundamente. A verdade_é que no mundo 
inteiro promove-se hoje uma intensa política, 
cpmo política, de privatização. Ainda há pouco 
fui à Hungria, chefiando a Delegação Parla
mentar com alguns Senadores, entre os quais 
Senador Wilson Martins, verifiquei que a Hun
gria, um país sociaJista, está promovendo a 
privatização de 50 empresas! Mas todos os 
países comunistas, a China, a Rússia, estão 
privatizando. A Coréia do Norte, que hoje é 
s6 uma Coréia, está abrindo as fronteiras para 
o capital externo. Todos os países do mundo 
estão procedendo desta maneira. Mas esta
mos tendo a maior dificuldade, por uma razão 
ou por outra, em promover es_sa privatização. 
No caso da Franave realmente estou conven
cido, pelos- argumentos ·de V. Exl' e do Uder 
Ronan Tito, de que é preciso examinar rapida
mente este problema, verificar se há realmente 
a necessidade deS:ta privatização ou se ela está 
sendo feita at.abalhoadamente, açodadamen
te, des_cuidadamente, o que não deve aconte
cer. E quanto aos 800 mil cruzados, realmente 
acho que o Governo precisa imediatamente 
sustar a remessa -desse dinheiro. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sim, 
confirmo, 800 'mil ciuzados:A prinieira pãrcela 
foi liberada ontem para uma empresa que vai 
ser privatizada no dia 15. 

O Sr. EdisOn -Lobclo - Se va{ ser privati
zada, não há por que liberar esses recursos. 

O SR. MANSOE.TO DE LAVOR- Não, 
-ao contrário, Senador. Queremos que sejam 
liberados mais recursos e ela continue cum· 
prindo o seu papel como empresa pública 
reaparelhada e eficiente. Isso é importante. 

O Sr. Edison Lobão - Veja V. EX' que 
estamos em direções opostas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não 
estou criticando a liberação. Estou apenas re
gistrando que se o Governo decreta extingui
la, certamente é dinheiro para os funerais da 
empresa. Só isso. Mas quero que seJam desti· 
nados recursos, porque ela precisa ser reapa· 
relhada para dar lucro como estatal ou como 
companhia mista, que é, inclusive com a parti
cipação do Governo da Bahia e de Minas Ge
rais e a participação de capitais particulares. 

O SR. EDISON LOBÃO - Concluo o 
meu aparte, tratando do segundo tema, tam
bém abordado por V. Ex~, que é o da Ferrovia 
Norte-Sul. Vejo com alegria profunda que V. 
~já mudou bastante, já não é mais contrário 
à ferrovia e sim à concorrência que foi feita. 

O SR. MAI'!S(JETO DE LAVOR- Nun
ca fui contrário à ferrovia, maS às ilegalidades, 
que até hoje não foram ~anadas. 

O Sr. Edlson Lobão- Não houve ilegali
dade nenhuma. Na verdade, V. EX~' se mani
festou contra o tipo de concorrência, mas não 
ficou demonstrado absolutamente que tenha 
havido ilegalidade. 
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O SR- MANSUETO DE LAVOR- O 
Procurador-Geral d_a República, na semana 
passada, conflflllou e mandou à Justiça o pro· 
cesso. 

O Sr. Eclison Lobão- Quero- apenas ler 
para V. Ex', por coinddência, uma noticia cur
ta, publicada hoje no jornal José_ sobre a Ferro
via Norte-SuL que diz o seguinte: 

"Na inauguração do primeiro trecho da 
Norte-sul (ligando Imperatriz aO Porto de 
ltaqui, no Maranhão, uma comparaçã~ 
o custo da obra foi o ~quivalente a uma 
estação de metrô do Rio ou São PauJo ... :· 

E ninguém se leval)tajarnais contra as esta
ções de metrô do 1\io e de Sã..o Pal!IQ. 

O SR- MANSUETO DE LAVOR-Tem 
passageiros, Senador. 

O Sr. Edison Lobão- Lá tem passageiro 
e, aqui, tem carga para a Ferrovia Norte-Sul. 
Diz ainda a nota: "H. e toda a obra da Norte-Sul, 
os um mil e seiscentos quilómetros da Norte
Sul, poderia ser feita gastando-se a metade 
dos prejuízos causados pelo extinto Banco Re
gional de Desenvolvimento do Sul". Não ouvi 
nenhuma voz contra esse banco. Contra a Fer
rovia Norte-sul: essa não se pode f~er. E.mais: 

"Em compensaÇãõ;--oo neste primeiro 
trecho, inaugurado recentemente, já exis· 
tem trinta mil toneladas de grãos espe
rando transporte, enquanto, com o fim 
das colheitas da presen~ SCifra, s,erão um 
mínimo de seiscentas mil toneladas de 
grãos esperando transporte até o porto 
de ltaqui." 

E-V. EX?'fala que a Frãii.áve,- bem posta, 
está em condições ou transportou recente
mente, ou durante um ano, cento e vinte rnil 
toneladas. Aqui são Seiscentas mil toneladas 
no primeiro instante da Ferrovia Norte-Sul, um 
pequeno trecho. To.dayia,_ V. Ex' foi COI\tra a 
Ferrovia Norte-Sul e da maneira como o foi. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Ex•, 
ressalvados os atos, os decretos 1legais ... 

O Sr. Edison Lobão- Nenhum foi prati
cado. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- ... res
salvada a fraude da concorrência, amplamen· 
te divulgada ... 

O Sr. Edlson Lobão- E amplamente 
contestada. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Para
benizo V. Ex' pela inauguração do trecho ma· 
ranhense da Ferrovia Norte~Sul. 

O Sr. Edlson Lobão- Multo obrigado. 

O SR- MANSUETO DE LAVOR- Peço 
aqui a esse Governo que· inaugura_ a Ferrovia 

Norte-sul que não acabe com a Companhia 
de Navegação do São Franctsco. O povo do 
Vale dama contra tal medida espoliadora. 
Aliás, o do Maranhão tinha uma expectativa 
qué foi agora atendida. Já o povo do São Fran
cisco goza de um serviço secular, que se de
creta extinto, sem outra alternativa que se con
jugue ao interesse público. 

O Sr. Edison Lobão - Pois é, o povo 
do São Erancisoo tem mais direito, porque 
já dispunha desse serviço; agora que o Mara
nhão pasSa a ter o seu. 

O SR- MANSUETO DE LAVOR - En
quanto no Maranhão se oferece, o mesmo 
Governo, tom- a OJ.ttra mao; lira do povo do 
Va1é d6 São Francisco. N_ão pode haver dois 
pesos e duas medidas; o Presidente de lá é 
ci mesmo Presidente de cá. 

Creío que rea1mente o Presidente será leva
do, até por V. Ex", pelo nobre Uder, a repensar 
esse ato; ele é realmente_ danÇ)SO ao povo da
quela região. Peço _a V. óê.• qu~ leve esse apelo 
ao Presidente José Samey. 

Quanto a e!;isa~ matéQa~. §Pbre estatização. 
ou não, citando _em primeiro lugar a Compa
nhia do Vale do São Frandsco, é preciso aten
tar para a importância da Bacia Fiuvia1 do São 
Francisco nas sua~ três yocações: a de _grande 
produtora de alimentos, além de uvas e outros 
produtos finos; a de grande produtora de ener
gia, pois suas hidrelétricas asseguram o de
senvolvimento e~onômico e ihdustria1 do Nor
deste; e finalmente, a ae grande hidrovia, e 
corredor natural de integraçãO do País. Há 
uma obra extraordinária sobre o Va1e do São 
Francisco, escrita pelo cientista social ameri~ 
cano Donald Pearson. Quem ler os três volu
mes de Pearson conhecerá um desapaixona-
· do depoimento sobre as potencialidades do 
Va1e,_ seu papel, sua história, su~ C1,!1tura, seu 
folclore e a vita1 importância de sua navega
ção. Ora, se an~istas estrangeiros assumem 
pósição semelhante, por que haveremos de 
cruzar os braços perante essa depredação ofi
cial? 

Sr. Presidente, atendo a V. _Ex1' no sentido 
de _encerrar o meu pronunciamento, mas ao 
termianr quero pedir a V. Ex" e aos eminentes 
companheiros que essa questão não seja en
cerrada ou definida contra 95 interesses popu
lares. Se o Senho_r Presidente da República 
nãO ·sustar a extinção da Franave, temos a 
obrigação de recorrer ao remédio do decreto 
legislativo para fazê-lo. 

-E, se configurada a extinção, temos que 
fiscalizar o processo de privatização. Pedria 
então a anã1ise dos eminentes membros da 
Comis_são de Fiscalização do Senado sobre 
este PrOCessO d.e privatização da Franave. Mas 
o que se espera e o que defendemos é a sua 
manutenção -como empresa controlada pela 

União, por saber que é a melhor forma de 
servlr ao pbvo do São Frai1ciSco. 

Era o que eu tinha a dizer. _ 
Muito obrigado, Sr. Presidente." (Muito bem!) 

APARTE DO SR. JOÃO MENEZEs fiO 
DISCGRSO DOSR. DiRCEG CARNEIRO 
PROFERIDO NA SESSÃO DE 13-4-ei 
QGE SE REPf:JJ3UCAPOR HAVER SAlDO 
COM /NCORREÇÓES NO DCN. -SE
ÇÁO U. DE 14-4-89, PÁG. 116311164. 

O Sr. João MeDezes-- V. Ex" permitiria 
urn aparte, nobre Senador? 

O SR. DIRCEU CARI'IEIRO - Ouço o . 
nobre Senador João Menezes. 

-O Sr. João .Menezes- Eminente Sena
dor, desejo, em nome do Governo, associar
me às homenagens que· V. ~ Pede para se- -
rem prestadas ao Ministro Dílson Funaro. Eu 
também conheci Dílson·Funaro e achei-o real-

. mente um homem que tinha uma postura-to-
da especial. Tinha características próprias e 
era imbuído de urna _grande vontade de acer
tar. V. EX' faz pef!l ~ pedir essa homenagem, 
porque ele foi ã granae bandeira do PMDB, 
·com a criação do Plano Cruzado, que levou 
à vitória o PMDB em todo o País, com a espe
rança do povo em torno do Plano . lançado. 
Possuía a máxima boa vontadê e -realmente. 
procurou traba1har, procurou ter contatos. Foi 
um homem de grande personalidade, e de 
moral muito" elevada; no meu entender. Entre
tanto, quando V. Ex" faz o discurso de homena
gem, não devia procurar justificar o fina], que 
foi triste e sOmbrio, dó exercíCiO de Funaro 
no MinistériO âa Fazenda, dizendO qué foi em 
conseqüência de fraqueza do Governo. Aí V. 
EX" exagera, porque sabemos que o Governo 
sustentou os planos do Minísfro Fi.lilarõ -até 
à exaustão. Não é pelo fato de o cidadão mor
rer que vamos criªr novas idéias,' novas pers
pectivas. Ele foi re~mente um grande homem, 
mas se não chegou aos seus objetivos fo_i por
que não teve condições de levar a final as 
idéias que pretendia. Ele não conseguiu che
gar aos seus objetivos. Da minha parte, tenho 
grande admiração pelo Ministro Dílson Funa~ 
ro. Acho-o um homem muito capaz, -que pro
curou fazer aquilo que julgava que estivesse 
dentro das suas atividades. Serviu ao Governo, 
foi indicado pelo Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro, o PMDB, fez o Plano Cruzado 
e, depois, naufragou -com o Plano CruzadO. 
Por quê? Porque da mesma forma como foi 
um sucesso, por essas ou outras circunstân
cias, chegou pelo mesmo condicionamento 
ao insucesso. Entre~nto, isso não impede, ab
solutamente, que me solidarn:e com todas as 
homenagens qUe V. Er está prestando ao Mi~ 
nistro Dílson Funaro, que àcho justas e mere-
cidas, principalmente, pela educação, firineza 
e sérenldade do homenageado. Aqui, nossa 
palavra em nome do Gove[no e a nosSa lTiSte
za pela perda desse grande bras~eiro. 
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1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicação da Presidên
cia 

- Referente ao tempo destinado aos 
oradores do Expediente dã presente ses-
são, que será dedicado a comemorar o 
Dia Nacional da Mulher. 

Orador: 
SE!YMfOR JcMO MEIYEZES 
OSR PRESIDENTE NELSON CAR!YEJC . 

RO- Fala associativa em nome da Mesa. 

1.2.2-- Mensagens do Senhor Pre
sidente da República 

- N~ 90 a 92/69 (n" !84 a fe6/69, 
na origem), de agradecimento de comu
nicação. 

1.2.3 -Ofício do Presidente da 
Companhia Vale do Rio Doce 

- N9 117/89, encaminhando ao Senado 
Federal documentos necessários à trami
tação da Mensagem ·n9 42/89. 

1.2.4- Projeto recebido da Câmara 
dos Deputados 

- Projeto de Lei da Câmara no 9/89 
(n~ 1.710/89, na Casa de origem),-que re
gulamenta o art. 159, inciso I, ãlínea c da 
Constituição Federal, institui o Fu!"Jdo 
ConS:tllLicíonal de financiamento do Nor
te-FNO, o Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Nordeste-FNE e o Fundo 

SUMÁRIO 
CôhStitucional de Financiamento -do Cen
tro-Oesl~FCO e dá outras providências. 

1.2.5 - Leitura de projetos 

~ Pro]eb de Lei do Senado n" 99/89, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que regulamenta o artigo 159, I, c da Cons
tituição referente à aplicação de recursos 
em programas de financiamento do setor 
produtivo das Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste e dá outras- providências. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 100/89, 
q_e autoria "do Senador Ca'rlos Chiare IIi, que 
dispõe sobre as relações_ de trabalhq e dá_ 

--·outras providênciaS. 
-Projeto de Lei do Senado n~ 101/89, 

de autoria do Senador Jamil Haddad, que 
dá nova redaç~o ao art. 4~ da Lei no 3.891, 
de 26 -ae abril de 1961. 

1.2.6 - Comunicação da Presidên
cia 

-Recebimento da Mensagem n~ 89/89 
(n" 181/89, na origem), p·eJa qual o Senhor 
Presidente da República, solicita- autoriza
ção para que cr-corrrparihfa de Gás de $ão 
Paulo-Comgás possa contratar operação 
de crédito externo no valor de US $ 
94,000,000.00. . . 

1.2.7- Comunicação 

- Do Senpdor Odacir Soares, de que 
se ausentará do Pais no período de 3 a 
21 de maio do corrente ano. 

1.2.8- Requerimentos 

-N"" 218a229/89, deautorladoSena
dor Jutahy Magalhães, solicitando a indu-

~ª-o em Ocdef!l__ dd Dia dos Projetas ·_de 
Lei do Senado no;<õ 6, 7, 9, 1 O, 17, 23, 24, 
26, 31. 38. 39 e 46/69. 

1.2.9 - Comunicação da Presidên
cia 

- Adoçâo de medidas necessárias à re
tificação da Le"i n? 7.674, de 4 de outubro 
de 1988, em de~orrência de inexatidão 
material, devido a lapso originário dos au-

- tógrafos do Projeto de Lei da Cãmara n? 
38/68. . - .. 

1.2.10 -Requerimento 

- N9 230/89, de urgênd~para-O-Projeto-
- de Lei da Câmara n" 8/89, que e)oi:clui da 
antecipação, o feriado de Corpus Chrístí. 

1.2.11-_Comunicação da Presi
dência 

- Inclusão de matéria na Ordem do_ 
Dia da presente sessão. 

1.3-ORDEM DO DIA" ... 

Veto pafcial ap-osto ao Projeto de Lei 
do DF n~ 5, de 1988, que dispõe sotiie 
os-vencímentos dos Conselheiros, AUdi
tores e Membros do Ministério Público do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal. Vo
tação adiada por solicitação do Senador 
Jutahy Magalhães. 

Projeto de LeidoSenadon9 28, de 1987, 
de autoria -::!o Senador: J~mil Hadda,d, que 
define o crime de tortura e dá outras provi
dências, tendo DiscussAo-encerrada após 
usarem da Palavra os Senadores JamH 
Haddad e Edison Lobão~_voltando a maté-
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PASSOS PORTO 
Diretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA Sll.VA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ_ ~ SiJUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 

'Diretor Industrial 
FLORIAN AUGVSTO COUTINHO ~ADRUGA 
Oiretor Adjunto 

ria à Comissão de Co_ostituiÇão, Justiça e 
Odadania em virtude do recebimento de 
emenda. 

Mensagem no 55, de 1989 (n" 93/89, 
na origem), de 7 de março de 1989 pela 
qual o senhor Preside.nt~ da _República sub
mete à deliberação do Senado_ a escolha 
do Doutor Hélio de Souza Re_gato de AnM : 
drade, escolhido para recondução ao car
go de Minjstro Classista, Representante 
dos Empregados, devendo atuar _durante 
otriênio de_1989 a 1992, no egrégio Tribu
nal Superior do Trabalho~ oa vaga decor
rente do térmtno. de. sua __ s~gunda investi
dura, em 3 de nov_embro ç[e_ 1988. Apro
vada nos termos do parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Mensagem n'~ 56, de 1989, {n~ 94/89, 
na origem), de 7 de março do corrente _ 
ano, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado 
a escolha do D_outor Norb~rto Silveira de 
So_uza, para recondução ao_ cargp de Minis
tro Classista, Representante dos Empre
gados, devendo ~tl,lar _d_ura:n~e. ~ triênio de 
1989 a 1992, no egrêgiq T~~.nal Superior 
do Trabalho, na vaga decorrente do térmi· 
no de sua primeira investidura verificada 
em 8 .de janeiro de 198~. Ap1'9vada nos 
termos do parecer da Comissão de Cort~ti
tuição, Justiça e Cidadania. 

Mensagem n~ 57, de 1989 (no 95/89, 
na origem), de 7 de março do corrent~ 
ano, pela qual o Senhor PreSidente da Re
pública submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Miguel Abrão Neto, 
indicado como suplente de Mirlistro Clas
sista, Representante dos Empregados, de
vendo atuar durante o triênio de 1989 a 
1992, no egrégio Tribunal Superior do Tra
balho. Aprovada nos termos d_o parecer 
da Comissão de Const!.luição,,_JUstiç:a e 0-
dadania. -

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responso1b1hdade da Meso~ do Senado Feder•l 

ASSINATURAS 

Semestral .............................. -····-·· .. ·-····-··· N<:z$ 9,32 

Exemplar Avulso ............................... , ........... l'jÇz$ 0,06 
T1ragern: 2.200--exEmfplares. 

a escolha do Doutor Gercino Evactsto, indi
cado- como· sUplerite de Ministro QassiSta, 
Repi'e_sentant~ ·aes Empregados, devendo 
atu_ar _çl.urante o triê_ni_o de- 1989 a 1992, 
no egrégJO"fribunarSuJ:>ertor do Trabalho. 
Aprovado nos termo_s do parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidada
nia. 

Mensagem nQ_ 61, de 1989 (n"? 105/89, 
na Ortg'em), de. 14 de março do corrente 

_ ano, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Se~ado 
a escolha_ do Doutor José Paulo Sepúlveda 
Pertenc:e, para exercer o cargo de Ministro 
do SÚpremõ Tribunal Federal na vaga de
corrente. da aposentadoria do Ministro Os
J:ar Dias Correia. Aprovada nos termos do 
parecer da COmissão de ConstituiçãO, Jus
tiça e Cidadania. 

1..3.1 - Matérlá. apreciada após a 
Ordem do Dia -

-Projeto de.Lei da Câmara n1 8/89, 
em regime de u_!'gênda nos termo_s do Re
quettm.ento n~ 230/89, Tido nO Expediente. 
Aprovado, após parecer_proferido pelo Se
nadár Gérson Ci1mata. A sanção. 

1:3.2- DiscursoS apÓs a Ordem do 
Dl.a 

SENADOR JARBAS PASSARiNHO. Co
mo Líder -:-_''Dia dq_Taquígrafo". 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES, pela 
ardem - Propaganda do (~ovérno Fe
deral sobre benefícios do !~PS. 

_SENADOR MARCONDES G/10f'LHA, 
pela ordem - Propaganda do .Governo 
sobre benefícios do INPS. 

·SENADOR JOÃO CASTELO- Diag· 
- nóstico político, econ6mic0 e social do Go· 
- verriO.-

- .. 

SEt0f:!9B ~o_ J11.40 - rmposição 
de limites ao ingresso de culturas ·aliení
genas. 

SENADOR LOUkiVAL.BAPTISTA
Homenagem _póstuma_ ao: Sr. João- Bap
tista Ferreira Tourinho Filho. -

SENADORJUTNiYMAGALHf.E:S-0 . 
problema das pessoas deficientes no Bra
sil. 

1.3.3- Comunicação da Presidên
cia 

-Designação de comissão temporária, 
para a apreciação do" P,r6jeto de lei- do 
Senado n~ _97/89, lido em sessão an~or. 

· 1.3.4~ 
1Desl9riaçio ·(fâ Ordenl do 

Dia da próxima sessão · 

1.4-ENCERRAMENTO 

02 ~DISCURSOS PROFERIDOS 
EM SESSÕES ANTERIORES 

- Aparte do Senador Leite Chaves ao 
discurso do Senador Jutahy Magalhães, 
pronunciado na sessao de 13-4-89 (repu
blicação). 

- Aparte do Senador Áureo Mello ao 
discursO do Senador Leite ChavE~_s, pro· 
nundado na sessão de 13-4~9 (iepub1i
caç_ão}. 

-DO Senadqr Cid S~óia de CaJVa\ho, 
pronunciàdos nas sessões de! 25 e 
26-4-89. 

3. '-ATAs DE COMISSÃO 

.4 .:_MESA DIRETORA 

5 - ÜDERES E V!cE-i.íriER.Es DE 
PARTIDOS Mensagem n' 58, de 1989 (n' 96/89, 

na origem), de 7 de março do corrente _ __ _ SENADOR JAJvl!L HADDAD ---:- Projeto 
ano, pela qual o Senhor Presidente daRe- ~ . -áe-l€Çalterando o Fundo Social Ferroviá- 6- COMPOSIÇÃO DE COM1S

SÓES PERMANENTES pública submete_ à deliberação do Senado rio. 

. 
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Ata da 50'-' Sessão, em 3 de maio de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneko, Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya 

ÀS 14 HORAS E 30 MJN(ffOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES 

- Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Leo
poldo Peres- Carlos De'Carli -Áureo MeDo 
- Olavo Pires - João Menezes - Jarbas 
Passarinho - Moisés_ Abrão - Antonio Luiz 
Maya - Alexandre Costa - Edison Lobão 
- Chagas Rodrigues - Afonso Sancho -
Cid Sabõia de Carvalho ..:.... Mauro Benevides 
-José Agripino- Lavoisier Maia- Marcon
des Gadelha- Humberto Lucena- Raimun
do Lira - Marco Maciel - Ney Maranhão 
- Francisco Rollemberg - LourivaJ Baptista 
- Lulz Viana - Jutahy Magalhães - Ruy 
Bacelar -José lgnácio Ferreira - Gerson 
Camata -- Jamil Haddad - Nelson Carneiro 
- Ronan Tito - Mário CoVas - NaUio Bor
ges - lran Saraiva - Pompeu de Sousa -
Maurído Corrêa- Meira Fllho-Louremberg 
Nunes Rocha - Mendes Canale - Rachid 
Saldanha Derzi - Wilson Martins - Affonso 
Camargo ..,_José Richa -Jorge Bomhausen 
-Dirceu Carneiro- Carlos Chiarem -José 
Paulo Biso! -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A-lista de presença acusa o compareci
mento de 50 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declarq aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nos_sos 
trabalhos. 

O tempo destinado aos oradores do Expe
diente da presente sessão será dedicado à co
memoração do '"Dia Nacional da Mulher", nos 
tennos do Requerimento n? 02, de 1989, de 
autoria do nobre Senador João Menezes· e ou
tros Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao nobre SenadOres 
João Menezes._ 

O SR. JOÃO MENEZES PRONUNCIA 
DISCURSO Q(Jé,EJ'/TREGUE À REVI· 
540 DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO 
POSTERIORMENTE.~ . 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO· 
RES: 

Mário Maia- Ronaldo Aragão- Almir Ga
brieJ - Carlos Patrocínio _;,;;João CaStelo -
Carlos Alberto -Itamar Franco- Fernando 
Henrique Cardoso -Irapuan Costa Júnior-
Roberto Campos -

Durante o dJ'scurso do Sr. João .Mene
zes, o Sr. Pompeu de Sousa, .3? Secretário, 
deixa a cadeira da presidência que é ocu
pl!da pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa se solidaríza com a homenagem 
de que foi intérprete o nobre Senador João 
Menezes, no "Dia Nacional da Mulher". Todos 

ouvimos e aplaudimos o elogio à presença 
da_ mulher em todas as _atividades, desde que 
me foi àado_o direito de participar da vida 
pública brasileira. 

TemoS hoje, para orgulho nosso, quase 30 . 
mulheres na Câmara dos Deputados, e todas 
eJas prestal}do uma valiosa contribuição aos 
serviços parfàmentares. Em todos os setores 
de atividade, nas Assembléias Legislativas, nas 
Câmaras de Vereadores, a presença feminina 
é presente __ não só nos Executivos estaduais, 
mas também nos mt.inicípais. Ao lado disso, 
a mulher tem hoje uma participação ativa no 
Poder Judiciário· e alguritas: dei aS, como a do 
Distrito Federal, exercem a Presidência do Tri
bunal de Justiça. Em todos os setores tem 
a mullier" marcada atuaçao. Todos- compreen
demos e aplaudimos essa evolução que nos 
cOloca ao 1aâ0 ae todas as nações que, afinal, 
compreenderam a necessidade de prestigiar 
a mulher no exercido de todas as atividades 
e de todos os setores da vida humana. 

A Mesa do Senado Federal congratula-se 
-com as mulheres neste dia, e estende esta 
saudação às taquígrafas e, por extensão, aos 
taquígrafOs, no seu dia maior, no dia em que 
todos recordamos o esforço de taquígrafas 
~ taquígrafos, que lutam ao nosso lado, pela 
divulgação dos nossos trabalhos, pela corre
ção das nossas intervenções e pelo prestígio 
do Poder- Legislãtivo. A tõdas as taquígrafas 
e taquígrafos e a tostas as mulheres do Brasil, 
a solidariedade da Mesa do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O Sf. 1"' Secretário· procederá à leitura -do 
Expediente. ~ ~ 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

~~~Mensagens 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

De agrad&lmento de cOmwilcação: 

N' 90189 ·(n' 184/89, na origem), do 2 de 
corrente~ refeieni.e à aprovação das matérias 
Constantes das Mensagens CN n"' 12 a 14, 
17, 19 a 21, 24, 25, 27 a 29, 34 a 37, de 

~ 1989. 

N9 91!89 (n" 185/89, na origem), de 2 do 
corrente, referente à aprovação das matérias 
constantes das Mensagens da Presidência da 
República n' 47, 58, 61, 62, 82 a 84, 89, 90, 
97, 98, 109 e 122, de 1989. 

N9 92/89 (n~ 186/89, na orlge"m), de :l do 
corrente, referente à aprovação das matérias 
constantes das Mensagens da Presidência da 
República n~ 142 a 148. de 1989. 

Ofícios 
DO PRESIDENTE DA 

COMPANHIA 
VALE DO RIO DOCE 

N? 117/89, de 26 de abril último, encâmi
nhando ao Senado documentos ne!=~rjo$. 
à tramitação da Mensãgem n .. 42, de 1989, 
atendendo à solicitação constante do Requeri
mento n"' 35, de 1989, de autoria do Senador 
Juthahy Magalhães. 

_ (À Comissão de Assuntos Ecohómi
cos.) 

-ooSr.t~ Secretário da Câmara dos De~ 
putados, encaminhando à revisão do Se~ 
nado autógrafo do se.guinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
1'1• 9, DE 1989 

(n? 1.710/89, na Casa de origem) 

Regulamenta o art. 159,- inciso I. alinea 
c da Coi1stituição Federal, lilstitui o Fun
do Constitucional de Financiamento do 
NOrte - FNO, o Fundo Constitucional 
de Fmandamento do Nordeste - F!YE 
e o Fuhi:Jo ConstitUclon"arde Frnancia~ 
menta do CefltrcrOeste - FCO e dá ou~ 
tras providências. 

O Corigresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Ficam criados o Fundo COnstitu

cional de FinanC:amento do Norte - FNO, 
6 Fundo Cbnstitucionál de 'finanóciménto do 
Nordeste - FNE e o FUnáo ConstitUcional 
de Financiamento do-Centro-Oeste ....:.... FCO, 
pai'ã firis- de aplicação dos recursos de que 
trata a alínea c, do inciso I, do art. 159 da 
ConstitUiçâo Federal; OS qUais se orQanizarão 
e funcionarão nos termos desta lei. 

I -Das finalidades e 
direbizes gerais 

Art. 2° O Fundo Constitucional de Fman
ciament,o .do Norte- FNO, o Fundo Constitu
cional.de Financiamento do Nodeste - FNE 
e o Fund9 COnstituCional dé Fiilan-ciamento 
do Cel'ltro.~Oeste- FC O_ têm por objetivo con
tribuir _pare~: o desenyolvirnento econômico e 
social das regiões Norte, Nordeste e Centro
oeste, ati:àvés das institi.J.içôes financeiras fe
de_rais de caráter re_gional, mediante a _ex_e.cu~ 
ção de programas de financiamento aos seto
res produtivos, em consonância com os res
pectivos planos regionais de desenvoMmento. 

§ 1 o Na aplicação de seus recursos, os 
FNO, FNE e FCO ficai'ão a salvo das restrições 
de controle monetário de natureza conjuntu~ 
ral,". e deverão destinar créditos diferenciado 
dos usualmente adotados pelas instituições 
fmanceiras, em função das reais necessidades 
das regiões beneficiárias. 
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§ ~ No caso da região Nordeste, o FNE 
inclui a finalidade espedfica de finandar, em 
condições compatíveis com as peculiaridades 
da área, atividades econômlcas do semi-árido, 
ao qual destinará metade dos recursos ingres
sados nos termos do act. 159, inciso I, alínea 
c, da Constituição Federal. 

Art 39 Na definição das prioridades e for
mulação das políticas e programas operacio
nais de cada um dos Fundos, serão obser-
vadas as seguintes diretrizes: · 

1- concessão de financiamento exclusiva
mente aos setore:s. produtivos dqs.regiões be
neficiadas; 

11-ação integrada com inst11uições fede-
rais sediadas nas regiões; - -

III-tratamento preferencial às atividades 
produtivas de pequenos e mjcroprodutores ru
rais e urbanos, às de uso intensivo de mão-de
obra e matérias-primas locais, às de produção 
de alimentos, bem como aos empreendimen
tos imprescindíveis à ampliaç-ãQ e implantação 
de âreas irrigadas; 

IV- distribuição espacial dos créditos, de 
forma a beneficiar eqüitativamente a:s Unida
des federaililas de cada região; 

V- preservação do meio ambiente; 
Vl-adoção de prazo e carência, limites de 

financiamento, juros e outros encargos dife
renciados ou favoreddos, em função dos as
pectos sociais, enconômicos, tecnológicos e 
espaciais dos empreendimentos; 

VU-conjugação do_ crêdito_com a assis
têncfa técnica, no caso de setores tecn.ologi
camente carentes; 

Vln- orçamentação .anual das aplic~ções 
dos recursos; _ · 

IX- uso criterioso dos recursos e adequa~ 
da política de garantia, de forma a atender 
um universo maior de beneficiários e asse
gurar racionalidade, eficiêricia, eficácia e retor-
no às aplicações; __ _ _ 

X- apoio à criação de novos centros, ativi
dades e pólos dinâmicos, notadamente em 
áreas interioranás,-que estimulem a redução 
das disparidades intra--regionéUs de renda; 

XI- proibição de aplicação de recursos a 
fundo perdido. 

II- Dos Beneftdárlos 

Art. 49 São beneficiários dos recursos do 
FNO, FNE e FCO os produtores e empresas, 
pessoas fisicas e jurídicas, alem das coope
rativas de produção, que desenvolvem ativida· 
des produtivas nos setores agropecuário, mi
neral, industrial e agroindustriar das regiões 
Norte, NordesteS Ceiib-o·Oeste. 

Parágrafo ún!co. No caso de áreas pionei
ras e de expansão da fronteira agrfcola, os 
projetas fmanciados poderão, em caráter ex
cepcional, incluir o financiamento .da infra-es~ 
trutura económica indispensável à viabilização 
do empreendimento; até o limite- máXimo de 
10% (dez por cento) dos recursos previstos 
para cada Fundo no inciso I dó" ãit, 69 desta 
lei. 

Art. 59 Para efeito de aplfcação dos recur
sos, entende-se por: 

I -:-Norte, a região compreendida pelos Es
tadoS dO Ãcre, Amazonas, Amapá., Pará, Rorai-
ma Rondônia e Tocantins; _ 

II-Nordeste. ã região abrangida pelos Es
. tados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, PernambucO, Alagoas, Ser
gipe e Bahia, além da área doEstado de Minas 
Gerais incluída na área de atuação da Sudene; 

111- Ci11tro-Oeste, a regiãO de abrangência 
dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso âo -Sul e Distrito Federal; 

IV -Semi-ánâo, ~ reQião inserida ti.a área 
de atuação da SuperintendênciQ. de Desenvol
vimento do Nordeste- Suçiene, com precipi
tação pluyiométrica média anual i_gual ou infe· 
rlor a BOOmrn, definida em portãria desta Au
tarquia. 

10 -Dos recursos e aplicações 

Art. 6~ Constituem fontes. de recufSõs dO 
FNO, FNE e FCO: _ 

1-3% (três por cento) do produto da arre
cadação do imposto sobre a renda e proventos 

- de qualquer iiatureza e do imposto sobre pro
·dutos industrializados, entregues pela União, 
na forma do art. 159, inciso -I, alínea c, da 
ConstituW_ão_ fede@!. 
II-os retornos e resultadOsae suas aplica

ções; 
Ii!-o·r_"esúltado da- re!jluneração dos recu_r

~os momentaneamente não aplicados, calCu::. 
!ada com base em indexador oficial; 

IV- contrlbUlções~ -dOações, financiamen
tos e rec.ufsOs de outras origens, concedidos 
p·or entidadeS-de--âirelto público ou priv<ido, 

_'"!"!<;"!anais ()U estrangeiros; 
- V- dotações orçamentárias 0\.1 oUtros re-

-cursos previstos em lei. 
Parágrafo único. Nos casos dos recursos 

previstos no inciso I desie artigo, serã obse"r~ 
vada a seguinte distribuição: 0;6% (seis déci· 
mos por cento) _pa"ra o FNO; 1,8% (um inteiro 
e-oito décimOS-por Cento) para o FNE; e 0,6% 
(seis décirUoS por cento) para o FCO. __ 

Art 79 AS liberações, pela Secretaria do 
T escuro- Nacional, dos vaJores destinados a 
cada um dos fundos ora _instituídos, serão fei
tas diretamente em favor das instituições "fi
nanceiras federais de caráter regional, nas 
mesmas datas e, no que couber, segundo a 
mesma sistemática adotada n;;l transferência 
dos recurs_os do Fundo de Participação- dos 
Estados e Distrito F ederaJ, e Fundo de Partici
pação dos Munidpios. 

Art --ao A Receita Federal informará men
salmente _às instituições financelras federais 
de car:á.ter regional: a soma da arrecadação 
do imposto sobre a renda e proventos de qual
quer natureza e do imposto sobre prodUtos 
industrializados; o prazo de pennanência deS
ses re_q.xrs_os no T escuro Nacional; o valor das 
liberações efe_tuadas para cada Fundo, bem 
como a previsão de da@s e, valores das três 
liberações imediatamente subseqüentes. 

Art. 9? Os fundos gozarão_ de isenção tri
butária, estando os seus resultados, rendimen
tos e operações de financiamento livres de 
qualquer tributo ou contnb1,.1ição inclusNe o 
imposto sobre operações de crédito imposto 

sobre a renda e proventos de qualquer natu
reza e à.s cOtribuições do PIS, PASEP e FINSO-
CIAL. . -

Art lÓ. Os-recursos do FNO, F""NE-e FCO
pode_rão, a _critério das_ instituições financeiras 
federais de caráter regional, ser repassados 
a bancos oficiais estaduais com capaCidade 
técnica comprovada e com estrutura opera
cional e administrativa aptas a realizar, em se
gurança e- no estrito cumprimento--das dire
trizes e normas estabelecLdas, programas de 
crêdito especificamente criados _corn essa fi
naJidade. 

IV -pos encargos financeiros 

Art, 11. Os financiamentOS córiCedidoS 
com recursos do F_NO, FNE e FCO estão su~ 
jeitos ao pagamento de juros e encargos de 
atualização monetária. -
- -Art. 12. Atividades prioritárias e de- rete
Y.ante interesse para o desenvolvimento s_ocíal 
e econ~mico das RegiÓes Norte; Nordeste e· 
Centro-Oeste terão redução de ·encargos fi-· 
nanceiros, referentes a JUros e atUaliZação mo-. 
netárla. 

§ 19 Para efeito do benefício previSto neS
te __ artjgo, deverão ser estabelecidas faixas dife· 

_.reiiCiadaS d_e P!:!C?riâ;3des e de encargos fman
ceiros, de acordo coin'a riãtui"~ dó empreen
dimento, a localização e o porte da empresa 
financiada. - - - -

§ -2c O~ firiaridani.éiltos cOn"Ce'dídoS córi1.
recursos do FNE a pro-dUto-res- e effipresas 
localizadas na· -área--seiliFáríd.a cio NordeSte 
serão beneficiados Com reduÇãO "'aditroná1 de 
10% (dez pr cento) sobre os encargos de atua-
lização monetária. __ 

§ 39 Os beneficies previstos no presente 
artigo serão cOncedidos exdus_ivamente ·a pro-
dutores__ individuais e a empfesas brasileiras 
de capital na·cioilal: · - ~ 

Art. ·J3, As taXas de juros; nestas incluídas 
comissões e -ql.iãisqtier outras remuneraçõeS", 
cüretã oú indiretãmente-referidas à cOncessão 
e crédito, não, poderão ser suPeriores a 8% 
(oito por cento) ao ano. 

V- Da Administração 

Art. 14. A administração de cada um dos 
Fundos_"7,FNO, F['!E e FCO ~ ser.;í: di_stjq~ 
e autô~o~.a e, observadas as atribuições _pre.:
vistas n"- presente lei, se[á exeicida respectiva
mente pelos seguintes órgãos: 

a) Conselho Deliberativo das Superinten-
dências de Des~nvolvimento das Regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste; 

b) -Institl.!ição Financeira Federal de_caráter 
regional. 

Art. 15. Cabe ao Conselho Deliberativo 
das Superintendências de Desenvolvimento 
das RegiÓes NOrte, Nordeste e Centfo-Oi:iste:.. 
1-ap.rovar as prioridades, políticas e pró~ 

gramas operacionais de cada Fundo, de acor
_do com proPoSta da-respediva InstituiÇão fi-' 
nanceira _federal de caráter regional; 
II- aprOvar oS orç'ãr'iientos dos respectivos 

Fundos; 
III- in~icar providências para cofnpãiibili

zação das respectivaS aplicações com as 
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ações das demais instituições de desenvol~ 
vimento regional; e 

iV-avaliar os resultados obtidos. 
Parágrafo único. Até o dia 30 de outubro 

de cada ano, as Instituições Financeiras Fede~ 
rais de caráter regional encaminharão à apre
dação do Conselho Deliberativo da respectiva 
Superintendência de Desenvolvimento Regio
nal a propota de aplicação dos re<:ursos rela~ 
tiva aos programas de fmanciamento para o 
exercício seguinte, a qual será aprovada até 
15 de dezembro. 

Art. L6. São" ci.trlbuições de cada uma das 
Instituições Financeiras Fe_derais de caráter re
gional nos termos desta lei: 
I-gerir os recursos; 
II- definir normas, procedimentos e condi

ções operacionais; 
111- enquadrar as propostas nas faixas de 

encargos, fixar os juros e_de(erir_ os créditos; 
IV- formalizar contratos de repasses de re

cursos para outras instituições credenciadas 
como agentes financeiros do Fundo; 
V- prestar contas sobre os resultados al

cançados, desempenho e estado dos re_cursos . 
e aplicações; e 

VI- exercer outras ativi_dad_e inerentes à 
função de órgão administrador. 

Art. 17. OBancodaAmazôniaSA.-Ba
sa, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. -
BNB e o Banco do Brasil SA. - 86 s~o os 
administradores do Fundo Constltudona_l de 
Financiamento do Norte - FNO, do Fundo 
Constitucion_aLde financiamento do Nordeste 
- FNE e do Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Centro-Oeste - FCO, re:_specti
vamente. 

Parágrafo único. O Banco do Brasil SA
transferirá a administração, património e re
cursos do Fundo Constitucional de Financia
mento do Centro-Oeste- FCO para o Banco 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste. a-pós 
instalação e entrada em funcionamento, con
forme estabelece o art. _34, § 11, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 18. Cada Instituição Fin-anceira Fede
ral de caráter regional fará jus à taxá de admi
nistração de 2% (dois por cento), calculada 
sobre as transferências efetuadas pela Secre
taria do Tesouro Nacional. 

Parágrafo único.-- -Na aplicação dos recur
sos, as Instituições FiriãfiCeTras- F~derais de 
caráter regional e os agentes financeiro_s cre
denciados poderão cobrar dei credere compa
tível com os riscos assumidos pelos financia
mentos concedidos ~ adequado à função sO
da! de cada tipo de operação. 

VI- Do Controle e Prestação 
de Contas 

Art. 19. _Cada fUndo terá contabiHdade 
própria, registrando todos os atas e fatos a 
ele_referentes, valendo-se, para tal, do sistema 
contábil da respectiva Instituição FinanCeira 
Federal de caráter regional, no qual deverão 
ser criados e mantidos subtítulos específic_os 
para esta finalfdade, com apuração de resulta
do_s à parte. 

.Art. 20.. As Instituições Financeiras Fede
raiS de carátcr regional farão publicar os balan

~ ços __ dos respectivos fUndos, devidamente au
ditados. 

Art. _2L_C_a_da Instituição Financeira Fede
ral de caráter regional apresentará anualmente 
ao Conselho Deliberativo da superintendência 
de desenvolvimento de sua respectiva região 
relatôrio circunstanciado sobre as atividades 
desenvolvidas e os resultados obtidos. 

§ 1 o O exercício financeiro de cada fundo 
coincidirá com o ano civil, para fins de apura
ção de resultados e a apresentação dos rela
tórios. 

§ 29 Deverá ser contratada auditoria ex
tema, a expensas do fundo, para certificação 
do cumprimento_das disposições constitucio
nais e legais estabelecidas, além do exame 
das contas e _o_utros procedimentos usuais de 
audiW.gem. -

§ 39 O bãlanço, devldaménte _auditado, 
será encaminhado à Câmara_ dos Deputados, 
para efeito de fiscalização e controle. 

VII -:- Das Disposições Gerais 
- - e Trai:tsitórias 

Art. 22. Atê a -aprovação da proposta pre
vista no inciso 1 do art. 15 desta lei, ficam 
as Instituições Financeiras Federais de caráter 
regfqnal ?~-Utorizadas a aplicar os recursos dos 
respectivos tundo~ de acordo com é!S "diretrizes 
geta_is estap_~l-~c;_icja§:_n9 _art, ~? _dp pr~nte di-
ploma legal. _ _ . _ 

§ _1? __ D~ntro çi_e_ 60 (~es?~n~) _djas, a partir 
da publlcação desta lei,- as tristiÍuiçOes Finan
ceiras Federais de caráter regional apresen
tarão às respectivas superintendências de de
senvolvimento regional as propostas de priori
dades, políticas e programas de que trata o 
parágrafo único do art. 15 desta lei, as quais 
deverão ser aprovadas até 60 (sessenta) dias 
após o recebimento. 

§ 29 -As 6pei-aÇôes -realizadas .-antes da 
aprovação de que trata o parágrafo anterior, 
pelas Instituições Financeiras Federais de ca
ráter regional, com recursos dos Fundos 
Cõristitudonaís· de Financiamento do Norte, 
Nordt?ste e Centro-Oeste ficcini ao abrigo da 
presente lei, inclusive para efeito _de eventuais 
benefícios financeiros. _ -

Art. 23. Enquanto nãO forem aprovados 
os programas e respectivos encargos finan

- cetros, na forma do ãrt. 12 desta lei, as faixaS 
diferenciadas serão as seguintes: 

l-FaiXa "A" de prioridade: co'eficiente de 
atualização monetária de 50% (cinqUenta poi' 
cento) ãpljcável a contratos de empréstimos 
e finahCíá.ffientos Cõncedidos a pequenos e -
microempresários rurais e microempresas ur- -
ban<~s, bem como a empreendimentos de 
agricultura irrigado no semi-árído da região 
Nordeste; 

D- Faixa "B'' de_ prioridade: coeficiente de 
atualização monetária de 75% (setenta e cinco
por cento) apliCável a contratos de emprés.:
timos e financiamentos concedidos a médios 
produtores rurais e pequenas e médias empre- _ 
Sé:IS urbanas, estas últimas quando utilizarem; _ 
de forma intensiva, mão-de~obra e matérias
primas locais. 

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 25. Re_vogam-se as dispostções em 
contrário. 

LEGISLAÇÃO aTADA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 159. A União entregará: 
I- do produto da arrecadação dos impos

tos sobi'e renda e proventos d_e qualquer natu
reza e sobre produtos industrtalizados, qua
renta e sete por cento na seguinte forma: 

a) vinte e um inteiro_s ~ cinco décimos por 
cento ao FUndo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal 

b) vinte e dois inteiros e cihco.décimos por 
cento ao Fundo de Participação dos Muni
cípios; 

c) três por cento, para aplicação em pro
gramas de financiamento ao setor produtivo 
das regiões Norte, Nordeste e Ce.ntrÇ>-Q_este, 
através de suas instituições financeiras de CÇJ.
ráter regional, de acordo com os planos regio
nais de desenvolvimento,_f_icando_ass_~gurada 
ao semi-árido do Nordeste a metade dos re
cu~s çlestinados à região, na forma que a 
lei estabelecer. -

(À Comissão de Assuntos Económi
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O Expediente lido vai à publicação. 
-- Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. }9 Secretário. 

São lidos os seguintes:__ 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
rf• 99, DE 1989 

Regulamenta o artigo 159, 1. "c': da 
Consütufção referente~ _aplicação de _re
cursos em programas de financiamento 
dosetor:pr9'futiv_odasregiõesNorte,N_q.r;_
de.ste e Centro-Oftste.. e dá oulr?JS p!Qvf~ 
dências: 

O COngresso Nacional çlecreta: 
Art. }° Ficam instituídOs o- Fundo de Fi

nanciamento da Região Norte (FNO), o Fundo 
de Financiamento da Região Nordeste (FNE) 
e o Fundo_de Financiamento da Região Cen
tro-Oeste (FCO), pará. aplicação dos recursos 
-prevístos na alína "c" do inciso I do artigo 
159 da CônStitUição. _ _ _ _ -

Parágrafo único. O FUndo de Financia
mento da Região Nordeste (FNE) deverá asse
gurar metade dos recursos destinados à re
gião, para aplicação no semi-árido do nordes
tino, conforme defmido nesta lei, em condi
ções compatlveis com as peculiaridades da 
área. 

Art. 2° os·recyrsàs dos Fundos serã:o 
aplicados em programas de financiamento de 
acordo com os Planos Region_aís de Desenvól
viruento e observarão as s~guintes diretrizes 
gerais: ___ __ 

1- cOncessão exclusiva aos setores produ
tivos privados, das r_eg[ões benefidadas, de 
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conformidade com projetes aprovados para 
tal, pelas agências de desenvolvimento regio
nal específicas (Sudam, Sudene, Sudeco); 

11-distribuição espacial dos créditos, da 
forma mais_equitativa possível, entre as Ur:tida
des Federativas integrantes de uma mesma 
região: 

DI- adoção de encargos e prazos diferen
ciados e juros favorecidos para o financiamen
to, em função dos aspectos sociais, econó
micos_, tecnológicos e espacais dos empreen
dimentos, ficando proibida a concessão de 
assistência financeira a fundo perdido; -

[\f- conjugação do crédito com a assis
tência técnica, no caso de setores produtivos 
tecnologicamente carentes: 

V- criterioso uso dos recursos e adequada 
política de garantias, de forma a assegurar 
racionalidade, eficiência, eficácia e retoino às 
aplicações. ______ _ 

Art.39 Serão beneficiários dos financia
mentos do FNO, FNE e FCO pessoas físicas 
ou jurídicas, individuais ou associadas em 
cooperativas de produção, desde que desen
volvam atividade produtiva privada, produzin
do bens ou serviços nas áreãs urbanas ou 
rurais das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste. --- -

Art. 4" Para os efeitos desta lei;- entende
se por: 

l-região Norte, a área compreendida pe
los Estados do Acre, Amazonas. Amapá, Pará, 
Roraima, Rondônia e T ocaritins; 

D- região Nordeste, a área compreendida 
pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ala
goas, Sergipe e Bahia, além da área do Estado 
de Minas Gerais, incluida no Polígono das Se
cas; 

ITI- região CêntrO:Oeste-, ã área abrangida 
pelos Estados de Go_íás, _Mato _Grosso, Mato 
Grosso do Sul e do Distriiõ FederáJ. 

Parágrafo único. O semi-árido nordestino, 
referido na alínea c do inciSo _1, do art 159, 
da Constituição, corresponderá . à área dos 
municípios constantes da relação que acomw 
panha a presente lei. 

Art. 5o Constituirão recursos_a serem apli
cados pelo FNO, FNE e FCO: 

l-3% (três pOr ce"rltOJ do produto da arre
cadação dos impostos sobre renda e proven
tos de qualquer natureza e sobre produtos in
dustrializados a serein entregues pela União, 
conforme-est-a-betecido-no- a_rt:igo -159-;-1, c, da 
Constituiação; 

11 -os retornos e resultados das operações; 
e 

III - dotações orçamentárias, contribui
ções, doações e outros. 

Parágrafo úntco. --os recursos previstos no 
inciso I serão assim distribuídos: seis décimos 
por cento para o FNO; um inteiro e oito déci
mos por cento para o FNE; e seis dédmos 
por cento para o FCO. 

M. 6" Cfs financiamentos de que trata es- _ 
ta lei serão isentos do Imposto sobre Opera
çôes_ de Crédito, Câmbio e Seguro ou sobr~ 
Operações relativas a Títulos e Valores ~obi-
liários GOF). -

§ 1 o Para garantia dos financiamentos 
concedidos será exigida hipotêca, penhor ou 
seguro, cqnforme opção dos beneficiários e 
aprovação do banco administrador. 

§ 29 A regulamentação desta lei deverá 
definir os aspectos referentes a juros, correç_ão 
monetária,- praZOs de pagamento, carência e 

__ operacjonalização dos contratos_ de financia-
mento. _ _ __ _ 

Art 79 O Banco da Amazõnia S/ A (Basa), 
o Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB) 
e o Banco do Desenvolvimento do Centro
Oeste serão os administradores do Fundo de 
Financiamento da região Norte (FNO), Fundo 
de Financiamento da região Nordeste (FNE) 
e Fundo de Financiamento da região Centro
oeste (FCO), respectivamente. 

Par~gr_afo único. O Banco do Brasil S/A 
será o gestor do FCO, até a inStalação e entra
da em funcionamento do Banco de Desenvol
vimento do Centro-Oeste, de acordo com o _ 
que estabelece o art: 34, § 11, do Ato das 

-orsposiÇões Transitórias. 
Art 89 Cada banCo administrador fará jus 

à taxa de administração de2%- (dois por cento) 
ao ano, calculada wbre os recursos efetiva

-mente aplicados nas respectivas regiões bene
ficiárias. 

Parágrafo único. Na aplicação dos recur
sos os bancos administradores e agentes fi. 
nanceiros credenciados poderão cobrar de/ 
credere, compatível com os risco_s_ assumidos 
pelos financiaine-ntos Concedidos e adequado 
à função social de _cada tipo de operação. 

Art go O crédito aos fundos ora instituí
dos _será feito diretamente aos banc_os admi
nistradores, concomitantemente com os cré
ditos à conta "Receitas da União", sem trânsito 
por esta, tomandowse por base, para seu cáJCI,I
lo, o Percentual que o Imposto sobre Produtos 
IndustrialiZadoS -e -o Imposto de Renda e Pro
ventos de QuaJquer Natureza representar na 

_ Receita Tributária em igual mês do ano ante-
.ti_o.r~ . _ 

Art 10. A aplicação dos recursos obtidos 
junto 005 fUndos em desacordo com os proje
tas aprovados sujeitafá o !nfrator à indenlzaçâo 
das vantagens previstas no § J9 do artigo s~ 
·e mufta de 30% (trinta por cento) do valor 
financiado, além de outras penalidades previsw 
tas em lei. 

Art 11. O Poder Executivo, no prazo de 
60 (sessenta) dias, regulamentará a presente 
lei, estabelecendo as condições de financia
mento dos fundoS ora criados. 

M 12. Esta lei entra em vigor na data 
de -sua publicação. 

Art 13. Revogam-se as disposições em 
çontr_árío. 

Justificação 

--- A superação da miséria, das cofldições am-
- bientais adversas, e do atraso econômico-so-
~ ·cial em ijue vivem significativas parcelas da 

popUlação brasileira é um desafto que a Nação 
ainda nãO conseguiu vencer. 

Partic_ularmente, nas regiões Norte, Nordes
te e centro-Oeste avultam problemas que exi
gerl) um continuo e consistente fluxo de recu-

ross além de adequada programação de 
ações, sem o que resultam ineficazes os esfor
ços para desenvolver aqueles espaços. 

Os recursos da alínea c, incisO I, do art. 
159, da Constituição, direcionam-se exala
mente para o financiamento de programas 
de desenvolvimento que, ao longo de sua exe
cução, contribuam para transformar a face de 
pobreza das regiões menos desenvolvidas do 
País. 

A importânl a do instrumento inaugurado 
na Constituição de.1988 im-plíca-Uma- clara 
definição de suas bases de funcionamento pa
ra preservaçã-o da interlção do espírito do le
gislador e garantia do alcance dos objetivos. 

Com este intuito pretendi no presente prq
jeto de lei garantir aos bancOS administradores 
uma adequada condição de gerância dos re
cursos, com a criação de Fundos -de Financia
mento, específicos a cada reQião. Os Planos 
Regionais de Desenvolvimento que deverão 
orientar as aplicações receberão orientação 
da Sudam, Sudene e Sudeco, conforme o ca
so, conjungando-se desta forma a experiência 
e a concentração de esforços. 

Atenção especial foi dada à caracterização 
do semi-árido, acertadamente privilegiado no 
dispositivo constitucional EntendO- que o ex
cessivo alargamento da fronteira do semi-á
rido dispersará recuross e, mais ainda, com
prometerá o alcance dos objetivos implícitos 
no texto do art. 159. O presente projeto de 
lei estabelece, desde já, os municípiosque 
constituirão a zona do semi-árido nordestino 
e na qual deverão ser aplicados, necessaria
mente, metade dos recursos da região. A das~ 
sificação leva em conta não apenas os aspec
tos da pluviometria mas incorpora os estudos 
regionais que consideram o solo, vegetação, 
evaporação, etc,, na caracterização do semi~ 
árido. 

Estabeleci, ainda, a isenção de impostos pa
ra os financiamentos e as garantias a serem 
impostas aos beneficiários, bem como a pos
sibilidade de cobrança de/ credere, segundo 
os riscos assumidos com os finandamentos. 

Por fim, entendendo que b furidonamento 
de fundos desta natureza necessita detalha~ 
mente nonnativo pelos próprios executores, 
flXei prazo de 60 (SesSenta) dias para ·que" 
seja feita regulamentação por parte do Poder 
Executivo. 
- Sala das Sessões, 3 de maio de 1989. --: 

Senador JutéJhj Magalhães, (PMDB- 8A), 

DoCUMENTO A Q{}E SEREFEfiEO 
A(JTOR DO PROJETO EM $(!A JUST/Fl-
0\p\0: 

MUNICfPIOS Di\ ZONA 
SEMJ-ÁRIDA DO NORDESTE, 

POR ESTADOS 
1. Piauí (65) 

Amarante, Anísio de Abreu, Antonio Almei
da, Aroazes, Arraial, Avelino Lopes, Bertolínia, 
Bocaína, Bom Jesus, Campinas do Piauí, -can
to do Buriti, Caracol, Conceição do Canindé, · 
Correhte, Cristina Castro, Curirnatá; Dom Ex~ 
pedito Lopes, Eliseu Martins, Flores do Piauí, 
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Florfano, Francinópolis, Frands_coAires, Fran
cisco Santos, Fronteiras, -Guadalupe, Tpiranga 
do Piauí, Isaías Coelho, ltainópoUs;Jtaueira, Jai
cós. Jerumenha, Landri Sales, Luís Correia, 
Manuel Emídio, Marcos Parente, Monsenhor 
Hipólito, Nazaré do Piauí, Novo Oriente do 
Piauí, Oeiras, Olho D"Água Grande (atual Do
mingos Mourão), Padre Marc05, Paes Landim, 
Parnaguá, Pamaíba, Paulistana, Pedro U, Picos, 
Pio IX, Redenção do Gurguéia, Rio Grande 
do Piauí, Santa Cruz do Piauí, Santa Luz, Santo 
Antônio de Lisboa, Santo Inácio do Piauí, São 
Francisco do Pfauí, São -Jóão dO Piauí, São 
José do Peixe, São José_ do Piauí, S~o Julião, 
São Raimundo Nonato, Simões, Simplício 
Mendes, Socorro do Piaui, Valença do Piauí, 
Várzea Grande. 

2. Ceará (119) 
Abaiara, Acaraú, Acopiara, Aiuaba, Akânw 

taras, Altaneira, Alto Santo, Antonina do Norte, 
Aquiraz, Aracati, Aracoiaba, Ameiroz, Assaré, 
Aurora, Batxio, Barbalha, Barro, Beberibe, Bela 
Cruz, Boa Viagem, Brejo -santo, C~.ITiõdm, 
Campos Sales, Canindê, Capistrano, Caridade, 
Cariré, Cariús, Cascavel, Catarina, caucara, 
Cedro, Chaval, Coreaú, CrateúS, Crcitô, Farias 
Brito, Frecheirinha, General Sampaio, Grarlja, 
Groaíras, Hidrolândia, lcó, lguatu, Independên
cia, lpaumirim, lpu, [pueiras, Iracema, Irauçu
ba, ltaiçaba, ltapipoca, ltapiúna, Itatira; Jagua
retama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, 
Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucás, Lavras 
da Mangabeira, ümoeiro do Norte, Marangua
pe, Marco, Martinópolis, Massapê, Maurlti, Mi
lagres, Missão Velha, Mombaça, Monsenhor 
T abosa, Morada Nova, Moraújo, Morrinhas, 
Mucambo, Nova Olinda, Nova Russas, Novo 
Oriente, Orõs, Pacajtis, Pà.catuba, Palhano, Pa
racuru, Parambu, Paramoti, Pedra Branca, Pe
naforte, Pentecoste, Pereira, Piquet CameTro, 
Poranga, Porteiras, Potengi, Quixadá, Quixera
mobím, Quixeré, Redenção, Reriutaba, Rus
sas, Saboeiro, Santana do Ac:ara(l, Santa Qui
téria, São Gonçalo .do Amarante, São João 
do Jaguaribe, São Luis do Curu, Sena.dor 
Pompeu, Senador Sá, Sobral, Solon6pole, Ta
buleiro do Norte, Tamboril, Tauá, Trairi, Umari, 
Uruoca, Várzea Alegre. 

3. Rio Grande Do Norte (114) 
Acari, Açu, Afonso Bezerra, Água Nova, Ale

xandria, AI mino Afonso, Alto do Rodrigues, An
gicos, Antonio Martins, Apodi, Areia Branca, 
Augusto Severo, Barcelona, Bento Fernandes, 
Caiçara .do Rio do V~to. Caicó, campo Re
dondo, Caraúbas, C.arnaúba dos Dantas, Car
naubais, Coronel EZec[uie\, Cruzeta, Currais 
Novos, Encanto, Equador, Espírito Simto, Ex
tremoz, Felipe Guerra~ Florânia, Francisco 
Dantas, Galinhas, Governador Dix~Sept Rosa
do, Grossos, Guarnaré, Telmo Marinho, Jpan
guaçu, Jpueira, Jtaú, Jaçanã~Janáah:a. Janduis, 
Januário Gcco, Japi, Jardim de Angicos, Jar
dim ·de Piranhas, Jardim do Seridó, João_ Cà~ 
mara, João Dias, JucurutU, Junco (atu.a1 Mes
sias Targino), Lagoa d'Anta, Lagoa de Velhos, 
Lagoa Nova, Lagoa Salgada, ~jes, Lajes Pin
tadas, Macau, Marcelino Vieira, Messjat> Tarw 
gino (ex..Junco), Monte dftls Gameleiras, MÇ>s
soró, Nova Cruz, Olho D'Agua do Borges, Ou~ 

ro Branco,. Paraná, Paraú, Parazinho, Parelhas, 
Passa e Fica, Patu, Pau dos Ferros, Pedra Preta, 
Pedro Avelino, Pendências, Pilões, Poço Bran
co, Portalegre, President.e..J.u.scelino, Rafael 
Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, 
Ria.C.bo de Santafia •. Ria.chuelo,.Rodo1f0 Fer
nandes, R.uy Barbosa, Santa Cruz, Santana do 
Matos, Santana do Ser_idó,_:Santo Antonio, SãO 
Bento do Norte, São Bento do Trairi, São Fer
nando, São Francisco do Oeste, São João do 
Sabugi, São José do Campestre, São José 
do Seridó, São P~ulo do Potengi, São Pedro, 
São RafaeL São Tomé, São Vicente, Senador 
Elói de Souza, Serra d,e São Bento, Serra Ne
gra·-da Norte, Serrinha, Severiano Melo,_Sitio 
Novo, Tabuleiro Grande, Taipu, Tangará, Te
nente Ananias, Timbaúba, dos Batistas, Uma
rizal,_Upanema, Viçosa 

4. Paraiba(116) 
Aguiar, Alag9a qrande, Alagoinh~. Antenor 

Navarro, Aroeiras, Barrade_Santa Rosa. Barra 
de São Mig_uel, Belém, Beléffi do Brejo do 
Cruz, Boa ventura, Bom Jesus, Bom SUcesso, 
Boqueirão, Boqueirão dos Cochas. Brejo do 
Cruz, Brejo dos Santos. Cabaceiras. Cachoeira. 
dos Índios, CaCimba ·ae Areia, Caiçara, Caja
zeiras, Caldas_ Brandão, Camalaú, Campina 
Grande, ·earrapãteiiã, Catingueira, Catolé do 
Rocha, Conceiç-ão, Condado, Congo, Core
mas, Cubãti, "Curral Velho, Desterro de Malta, 
Diamante, E"n1as, Fagundes, Frei Martinho, 
Gurinhém, Gufjáo, lbiara, l!lgá, Jtãbaiana, lta
poranga, Jtatuba, Jericó, Juarez TávÕra, JUa
zeirinho, Juncó do Seridõ, Juripirahga, Lagoa, 
Lagoa Seca, Lastro, Uvramento, Malta, Mari. 
Massarand.Ub-ª._Mogeiro, Monte Horebe, Mo:-1-
teiro, Mulungu, Natuba, Nazarezinho~ Nova 
Olinda, Nova Palmeira, Olho d'ÁgUa; Olivedos, 
Ouro Velho, Pàssage-m. Patos, Paulista, Pedra 

·-Branca, Pedra Lavrada, Piancó, Picuí, Poci~ 
nhos, Pombal, Prata, Puxinanã, QUefmadas, 
Quixaba, Riacho dos Caválós, Salgadinho, Sal
gado de São Félix, Santa cruz.· Santa Helena, 
Santa Luzia, S_antana de Mangueira, Santana 

· dos Garrotas, Santa T erezinha, São Bento, São 
João do Cariri, São·João do Tigre, São José 
da Lagoa Tapada, São José de Caiana, São 
José dos ESPinhares, São José de Piranhas, 
São José do __ 8.onfirii, Sã.o ·José ri.-. ::;c~bugi, 
São José dos Cordeiros, São Mamede, São 
Miguel de .Taipu, São Sebastião da Lagoa de 
Roça, São Sebastião do Umbuzeiro, Sapé, Se
ridó, Semt .Branca, Serra Grande, Serra Re
donda, Soledade, Sousa, Sum.é, Taperoá, 
Triunfo, Uiraúna, Várzea.' 

5. Pemanibuco (49) 
Afogados da lngazeira, Afrânio, Águas Belas, 

6elém. de S_~o. Francisco, Betânia, Bodocó, 
Brejinho, Ca,brotó, Calumbi, Carnaíba, Cedro, 
Custódia, Exu, Flores, Floresta, Granito, lati, 
lbirnii:ün, Iguaracl,lnajá, ·JnQaú~íra, lpubi, Jtacu
ruba, ltafba, Jtapetim, Mirandiba, Orobó, Oro
có,. Ouriculi, Pamamirim, Petrolãndia, Petro
lina~ Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista, Santa 
Terezinha, São José do Belffionte, São José 
do Egito,·serFci Talhada, Serríta, Sertânia, Sítio 
dos Moreiras,,Solidão, Tabira,Tacaratu, Terra 
Nova, Tupanatinga, Tliparetama, Venturosa, 
Verdejante. 

6. Alagoas (38) 
Arapiraca, Batalha, Belém, Belo Monte, Ca

dmbinhas, Cainpo Gra-nde, Carneiros, Coíté 
do Noia, Delmiro Gouveia, Dois Riachos, Girau 
do Poncia[)o,Jgad, Jacaré dos. Homens, Jara
mataia, Lagoa .da Canoa, Major Isidoro, Mara
vilha, Maribondo, Mar Vermelho; M.inadpr do 
Negrão, Monteirópólls, Olho D'Agua áas Flo· 
res, Qll"!O D'Água do Casado, Olho D'Água 
Gr.ande, Olivença, O_uro Branco, Palestina, Pal
meini. dos Índios, Pão de Açúcar, Piranhas, 
Poço da$_ Trinchei~as~ Quel;:l~angiilO, Santana 
do Ipanema, São J.osé da TaPera, São Sebas
tião, "?:"arlc::Iue D'Arca, Taqr..iàrana, Traipu. 

7. Sergipe (37) 
Amparo do São Franc:isçp~ Aquidabã, Cam· 

po do Brito, Canhoba, Canindé de São Fran~ 
cisco, Carira, Cedro de São João, ·eruz das 
Gr~ças (~ual N.S. Aparecida), Cumbe, Faria 
Nova, Frei Paulo, Gararu, General Maynard, 
Grãcho Cárdoso, [tabaían~, Jtabi, Lagarto, Ma
cambira, Malhados dos Bois, Moita Bonita, 
Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Apa
recida (ex-Cruz das Graças)~ Nossa SenhQra 
da Glóri"a, Nossa Senhqra das Dores. Nossa 
Senhora de Lo urdes_, P~clré! Mole, Pinhão, Poço 
RedondO, Poço Verdê, Porto da Folha, Propriá, 
Rtachão do Dantas; Ribeirópolis, Santa Rosa 
de lima, São Domingos, São Miguel do Aleixo, 
Simão Dias, TobiaS Barreto. 

8. Bahla (115) 
Abaíra, Abaré, Antas. Araci, Barra, Barra do 

Mendes, Biritinga, Boa Nova. Boa Vista do Tu
pim, Bom Jesus da Lapa, Bonina!, Brotas de 
Macaúbas, Caém, Caetité, Cafamaum, Caldei
rão Grande, Campo Alegre de Lourdes. Ca,ilã
·pOtis, Canarana, Cansabção; Cafinhanha, Ca
sa Nova, Central, Choflb"chó, CíCerõ· Dan,tas, 
Cípõ,"Côcõs, Cóncetçâó do Coíté, Cohterid'!s 
do Sincorá, Coribe, Coronel João Sá, Cris.ó
polis, Curaçá, Euc)ides da Cunha, Gentio do 
Ouro, Glória, Guanambi, ·lbiàssucê, Jbicoara, 
lbipeba, lbipetuba (atual Santa Rita de CáSSia}, 
Ibipitanga, lbiquera, lbitiara, lbititá, lbotirama, 
Jgaporã, lpupiara, Iramaia, lraquara, lrecê, ltae· 
tê, Itapicuru, ltiúba, Jaguarari, Jeremoabo, 
JuazeirO •. JUSSara, Jus::iiape, Lajedinho, Lama
rão, Ucínio de Almeida, Macaúbas, Macururé, 
Malhada, Malhada de Pedr.as, Mirangaba, Mon
te Santo, Morpará, Morro do Chapéu, Mortu
gaba, Nova Soure, Olindina, Oliveira dos Breji
nhós, Palmas de Monte Alto ... Paramirim, Par~
tinga, Paripiri:mga, ·Paulo Afonso, Pedro Ale· 
xandre, Pilão Arcado, Pindaí, Piripá, Poções, 
Presidente Outra, Presidente Jânio Quadros, 
Queimadas,. Quijingue, Rem<;Inso, Retirolân
dia; Riachão do Jacuipe, Riacho de Sariüina, 
Ribeira do Amparo,· Rio do Antonio, Rio do 
Pires, Rodelas, Santa BrJgida, Santaluz, Santa 
Rita de Cássia ( ex-Ibipetuba), Seabra, Sebas· 
tião Laranjeiras, Santo Sé, Serra Dourada, Ser
rinha, Serrolândia, So1,1to Soares, Tati.haçu, 
Tapiramutá, Teolffiândia, TuCano, "G.ãuá, Uibaí, 
Valente, Várzea d.oPoço, Wagner, Xique-Xique, 
Côtegipe, Crl_~tppolis, Tabocas_do Brejo Velho. 
Brejolândia, Wanderley. -

À presente rel&ção devem-se ãcrescentar 
os municípios criados por desmembramen· 
tos. Considerando que se trata da mesma re· 
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gião estarão eles, também, automaticamente 
incluídos no semi-árido. 

9 Minas Gerais (42) 
Águas Vermelhas, Bocaiúva, Botumirim, 

Brasília de Minas, Buritizeiro, C8pitão Enéas, 
Oaro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, 
Engenheiro Navarro, Espinhosa, Frahdsco 
Dumont, FrandSco de Sá,- GtãO: Mogol, Ibiaí, 
ltacambira, Jtacarambi, Janaúba, Januária, Je
quitaí, Juramento, Lagoa dos Patos, Lassãnce, 
Manga, Mato Verde, Mirabela, Montalvânia, 
Monte 1\zul, Montes Oaros, Pirapora, Portei
rinha, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Mi
nas, Rubelita, Salinas, São Francisco, São 
João da Ponte, São João do Par_aiso, Talo
beiras, Ubaí, Várzea da Palma, Varzelândi!l. 

LEOISLAçAO CfTADA 
CONSillUIÇÃO DA 

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

Arl 159. A União entregará: 

1-do produto da arrecadação dos impos
tos sobre renda e proventos de qualquer natu
reza e sobre produtos industrializados, qua
renta e sete por cento na seguinte forma: 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por 
cento ao Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal; 

b)vinte e dois inteiros e cinco décimos por 
cento ao Ft.uldo- de Participação dos Muni
dpios; 

c) três por cento, para aplicação em progra
mas de financiamento ao setor produtivo das 
regiões Norte, Nordeste e Cehtió-üeste,-ãtra
vés. de suas instituições financeiras de caréiter 
regional, de acordo com os planos regionais 
de desenvolvimento, ficando assegurada ao 
semi-árido do Nordeste a metade dOs recur
sos destinado_s __ à_ região, na forma que a lei 
estabelecer; 

11- do produto de arrecadação do imposto 
sobre produtos industrializados, deZ par· Ce-nto 
aos estados e ao DiStrito Federal, proporcio
nalmente ao valor das respectivas eXportaÇões 
de produtos industrializados. 

§ 1 ~ Para efeitO-de cálculo da entr-ega-a 
ser efetuada de acordo com o previsto no inci
so I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do 
imposto de renda e proventos de qualquer 
natureza pertecente aos estados, ao DistritO 
Federal e aos municípios, nos termos do dis
posto nos arts. 157, I, e 158,1. 

§ 2~ A nenhuma unidade federada poderá 
ser destinada parcela superior a vinte por cen
to do montante a que se refere O_ inciso II, 
devendo o eventual excedente ser distribuído 
entre os demais participantes, mantido, em 
relação a esses, o critério de partilha nele esta-
belecido. _ _ ___ --~ ~~- ·---- . 

§ 3? Os estados entregarão aos respec
tivos municípios vinte e cirió:>--por cento dOs 
recursos que receberem nos termos do inciso 
n, observados os critérios estabelecidos no art 
158, parágrafo único; J e 11. 

......... ;;r··c;;:;;;-~~;r-;;;<A~~;;;;;;;~~·E~~~ó~i~ 
cos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 100 DE 1989 

Dispõe _sobre as relações de treJba/ho 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPfTULO I 
Da Estrutura Sindical 

Art 1 ~ ~ livre a associação profissional ou 
sindica( Vedadas ao Estado a interferência e 
a intervenção na organização sindical. 

Art. 29 Para os efeitos do art. a~. inciso 
[, da Constituição Federal, fundado o sindicato, 
aPqÜirirá este, personalidade jurídica- inedian
-te registro no Cartório de Registro de Pessoas 
Jurídicas. ou, na falta deste, no Cartório com
petente, da sede da base territorial respectiva. 

Arl 3' O enquadramento sindical será fei· 
to mediante entendimento havido entre as en
tidades sindicais de empregadores e de em
pregados, atendida a coordenação das res
pectivas confederações nacionais. 

_ ~ CAPITULO 11 
Da Política Salarial 

Art 4o Os salários dos trabalhadores, re
gidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, 
serão ajustados mediaote livre negociação en
b:e as partes interessadas, através de acordos 
ou cpnvenç:ões coletivas e, em último caso,_ 
por sentença normativa da Justiça do Tra
balho. 
:.Parágrafo únicO. O disposto neste artigo 

não se aplica ao salário mínimo, que é fixado 
por lei, nos termos do Inciso IV, do art. 7?, 
da Con-stituição Federal. 

Art. 5~ E assegurada reposição salarial, 
sempre que a inflação atingir 5% (cinco por 
cento), em relação ao último reajuste ou corre
ção salarial dã respectiva categoria, ressalvada 
a faculdade das partes em fixar índice inferior. 

Parágrafo üníco. A reposição salarial de 
que trata este artigo será feita pelo seu valor 
integral. 

Art. _6· Na data~bas_e _de cada categoria 
profisSional será procedida revisão das reposi
ções salariais ocorridaS iio período, bem como 
st.~ entaboladas negociações, visando a me-
lhoria das condlçoes ae salilrio e trabalho dos 
respectivos grupos profissionais. 

CAPITULO III 
Do Exerdcio do Direito 

de Greve 

Art 7o A oreve, nos termos do art. 99 da 
Constituição 1 ederal é um direito dos traba
lhadores, competindo-lhes decidir sobre a 
oportunidade- de exercê-lo e sobre os interes
!?eS que devem por meio dele defender. 

Art. a~ A deflagração da greve será deci
dida pelos trabalhadores, reunidos no âmbito 
de suas entidades slndica:ts, corivocados na 
forma dos respectivos estatutos, mediante vo
tação direta e se_creta, desde que aprovada 
pela maioria dos presentes, integrantes da ca-
.tegoria. . , 
__ Art. 9" COnsideram-se -essenciais, para os 
fins do § 1 ~. do art. 9?, da ConstitUição Federal, 
Os serviços ou atividades: 

I- de abastecimento de água e energia _elé· 
trica; -

J[ -de esgoto e de limpeza pública; 
ITI- lnédico-hospitalares; 
IV- funerários; 
V- penitenciários; 
VI- de produção, transporte, distribuição 

e comercialização de remédios, de gêneros 
alimentícios e de combustíveis. 

VII- de guarda, uso e controle de substân-
cias radiotivas; 

VIII- de transportes coletivos; 
IX- segurança pública. 
Art. 1 O. Em caso- de iminência- de-greve 

nas atividades essenciais de que trata o artiQo 
anterior, as entidades sindicais são ob!igadas 
a comUnicar o estado de greve aos emprega
dores e aos usuários, com a antecedência· mí
nima de 48 (quarenta e oito) horas, da para
lisação. 

Parágrafo único. Enquanto perdurar a 
greve, a continuidade dos serviços ou ativida
des inadiáveis será-mantida por empregadOs 
convocados pelo empregador e designados 
pela entidade_ sindical; 

Art. 11. As entidades sindicais são obriga
das, durante a greve, a prestar, mediante de
signação de trabalhadores, com a .:muênGia 
do empregador, os serviços indispensáveis à 
segurança e manutenção de _equipamentos, 
que, pela sua natureza e função não possam 
serparalisados ou desligados, passíveis de da
nos de difícil recuperação ou definitiva deteria

-ração, a tini.- de 'assegurar a retomada normal 
das respectivaS atividades, quando da volta 
ao trabalho. -

Art. ]2. Malogradas as negociaç~~ que 
visem a pôr ffm à greve e, passados TO (dez) 
dias úteis de sua deflagração, as partes pode
rão: 

1- recorrer à arbitragem, de que trata o 
§ 19, do art. 114 da Constituiçã.o_Federal; · 

II- instaurar dissídio coletivo perahte a 
Justiça do Trabalho, propondo a solução do 
conflito causador da paralisação. 

Parágrafo único. A Justiça do Trabalho, 
instaurado o dissfdio c:_oletiy_o, dará prioridade 
absoluta ao seu julgamento; em relação a ou
tras matérias constantes da respectiva pauta. 

Art. 13. Q_ descumprimento de disposi
çõ_es desta lei, no que diz respeito ao exercfcio 
do direito -de greve, será considerado crime 
contra a organização do trabalho, previsto no 
Titulo IV da Parte Especial do Código Penal. 

Art 14. o exercício do direitó ae -greve 
pressupõe a liberdade de trabalhar e não tra
balhar, assegurado ao trabalhador o direito 
de optar livremente por uma ou outra alter
nativa. 

Art 15. Esta lei entrará em vigor nadata 
de sua publicação. 

Art. 16. Revogam~ se a lei no 4.330; -âé 1 ~ 
de junho de 1964, o Decreto-lei n<:> 1.632, de 
4 de agosto de 1978 e demais disposições 
eJl! contrárip. 

Justificação 

Pretende-se, com este projeto de lei, regular 
as relações de trabalho, particularmente as de 
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caráter coletivo, nelas compreendidos aspec
tos da estrutura sindical, política salarial e o 
direito de greve. Trata-se; portanto, de propo· 
sição bastanté genérica, que tem por objetivo 
nortear e disciplinar a atuação dos trabalha
dores e dos empregadores nesses três impor· 
tantes campos de atuação, nesta hora apra
zada e oportuna de regulamentação de_ dispo
sitivos constitucionais. 

Cumpre destacar o que propomos em cada 
um dos capítulos do projeto, na busca de regu
lamentar disposições conStitucionais, cujas 
matérias são da maior fniportância para a vida 
dos emrpegadores, dos empregados e de suas 
respectivas entidades sindicais. 

A estrutura sindical brasileira teve tratamen
to constitucional que, em alguns aspectos, não 
foi ainda absolVido e, quem sabe, nem mesmo 
compreendido pelos seus_destinatá_rios- em~ 
pregadores e trabalhadores. 

Em face diss_o, procurando dar cumprimen
to aos princípios de liberdade e autonomia 
sindicais, bem como desburocatizar os proce· 
dimentos relativos aos sindicatos, procuramos 
fixar critérios para o registro do sindicato re
cém-fundado, pendente de regulamentação 
legal, prevendo que esse registro far-se-á em 
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da 
sede da base territorial, ou outro cartório para 
isso competente. 

Pela sua importância no contexto da estru
tura sindical, estamos propondo que o enqua
dramento sindical se faça mediante entendi
mento mantido entre empregadores e empre
gados, posto que somente a dinâmica das 
relações entre as partes é que deve ditar e 
servir de balizamento para tão importante ma
téria. 

Na parte relativa à política salarial, procu
ramos assegurar livre negociação entre em
pregadores e trabalhadores, no que diz res
peito aos reajustes salariais. Nesse sentido, so
mente em último caso, admitinios a interven· 
ção da Justiça do TfaóZIIho, exceção feita ao 
salário mínimo, cuja diSciplinação, como sa
bemos, será fixado por lei, nos termos do inci
so IY do art. 7~ da Constituição Fe.deral. 

Procuramos assegurar reposição salarial, 
sempre que a inflação atingir cinco por cento, 
em relação ao último reajuste recebido pelas 
respectivas categorias profissionais, com re
posição integral, relativamente ao período an
terior, sendo que, na data-base de cada cate
goria, serão asseguradas condições de nego
Ciação quanto a condições de salário _e traba· 
lho, visando a melhoria real de vida do traba
lhador. 

Cumpre salientar qué a reintegraçãO ãOs 
salários dos trabalhadores de perdas passadas 
é imperativo de ordem pública, visto que é 
inadmissível que o assalariado continue a ter 
diminuído seu p-oder de compra, face ao avilta
mento salarial, sem que o Estado adote proviR 
dências saneadoras._ _ __________ _ 

Ao exercício do direito de greve oferecemos 
proposta que visa, preclpuamente, dispor so
bre os serviços e atividades essenciais, a teor 
do § 1 o do art. 9" da ConStituiÇão, acresc_en
tando, também, disposições sobre critérios de 
deflagração do movimento e de manutenção 

de atividades laborativas inadiáveis, de substi
tuição dos grevistas pelo empregador, de pre
servação de equipamentos e instalações que, 
pela sua natureza, possam sofrer deterioração 
ou inutiliz.ação total, de instauração de d.issfdio 
coletivo, em caso- de não haver conciliação 
entre as partes interessadas. 

Há também de se ter de _dlsciplinar os ins
tantes,- que se deseja muito passageiro, de 
"guerra"; a hora da pressão e do conflito labo
ral, instrumentalizado pela greve. 

Ela -deve ser meio, e não fim._ Necesidade 
a Ser atendida, e nãi:) objetivo final. E instru
mento para viabilizar na hora da negociação, 
necessário equilíbrio de forças, mas não ele
mento de agessão à sociedade_. t: direito. _a 

ser respeitado e exercido que deve tambêri1 
respeitar> para se fazer respeitado, outros direi
tos que devem ser respeitados e exercitados. 

Garante-s-e a greve, defende-se a sociedade, 
e, com isso, se _quer efetivar a democracia 
ColocaMse o mínimo de governo para dar o 
máximo de espaçO às partes e à negociãÇão, 
e se reafirmar como instância máxima e definiR 
tiva, o Poder Judiciário, Vlã Justiça do TrabaM 
lho, para dirimir as controVérsias -quando as 
partes o requerem e os- entrechoques agudiM 
zarem. 

O projetO é uma prOposta e uina tentativa 
de enfocar, como julgo que se deva, a probleM 
mâtka -das relações c-o/etivas de trabalho em 
conjunto; Enfocar a greve, sem- discutir a sua 
causa; dispor sobre o sindicato, sem disci
plinar suas projeçõ_es funcionais e competên
cias práticas; regrar a política salarial sem re
gulan1entár a forma de solução dos conflitos 
e estipular as atribuições dos grandes contra
tadores, será sempre ver o sopé sem enxergar 
a montanha. Enfim, tratar da parte, esque
cendo que ela o é do todo_. 

Por Isso. apresenta-se este projeto, para dis
cussão, análise, ajJeifeiÇoamento e, ao fim, 
enriqueCido pela valiosa contribuição dos ilus
tres pares, espero aprovação. 

Ê, pois, projeto para tentar fazer com -que 
os e1ogiáveis princípios constitucionais não se 
percam no limbo das intenções não materia~ 
liiãdas, qlléi pela falta de regras que as condu
zam, quer pelo ilimitado e incontida do indefiM 
nido. O projeto quer dar copo e longevidade 
à liberdade anunciada, sem espaço para a re
pressão, sem concessões ao desvario. 

o-sindicato haverá de ter, porque é demo
crátiCo e o proclamou a Carta Magna, mais 
direitos e maiores poderes. Em contrapartida, 
no-equilíbrio jurídico-político dos freios e con
trapesoS, dele se cobrarão mais deveres e 
maiores responsabilidades. Seja de patrões, 
Seja de empregados. -

üvrar~se-á. inspirado nos mandamentos da 
Lei Maior, o sindicalismo do jugo do enquadra
mento amtcrônico _e forçado e do corpora
tivlsmo estatizado dos registras ministeriais e 
tutelares. Ele - o sindicato - se gerirá, reg.. 
pondendo por seus atas, perante a sociedade, 
a lei e diante da sua própria categoria. 

O sindicato, como grande contratador do 
trabalho, terá encargos e prerrogativas. Por 
ele, necessariamente, corno nos países de[llO· 
cráticos; deserivolvidos e de elevado nív~L.de 

bem-esta( social, passará, via negociação, a 
fixação das condições de trabalho. Entre as 
quais, há de s_e_destacar, o salário. 
- Exceção feita ao mínimo .....;;;; rl)edida de or~ 

dem pública irrenunciável- que será de com
petência da lei, a polftica salarial não será fruto 
da imposição governamental, mas da compo
sição discutida pelas partes,- que são uSual
mente coMparticipes, e só eventualmente con
trapartes, no processo produtivo. 

Regula-se, assim, a convivência, que há de 
ser fecunda, da paz, via cons_ertação e ~ntendi
mento, tendo como instrumento mar a contra
tação coletiva. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1989. ~ 
Senador Carlos Chiare/li 

(À Comissão ~de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1•101 DE 1989 

Dá nova redação ao art. 4~ da Lei n~ 
3.1!91, de26deabril de 1961 

O CongreSSo Nacional decreta: 
Art. I' O art. 4' da Lei n• 3.891, de 26 

de abril9e 1 961, passa a vigorar com a seguin
t{úedação: 

"Art. 4o As Estradas de Ferro Nacio
nais, sob a administração de autarquias 
ou de sociedades de economia mista fe
derais ou estaduais, ficam obrigadas a 
repassar ao Serviço Social das Estradas 
de Ferro o valor correspondente a 2% 
(dois por cento) do frete total do trans

-porte de mercadorias, cujo produto cons-
tituirá o Fundo Social Ferroviário, -desti
nado ao cumprimento dos objetivos des
ta lei. 

Parágrafo único. As Estradas de Fer
ro deverão recolher, mensalmente, o pro
duto do repasse no Banco do Brasil, em 
conta e à dispoSição do Serviço Social 
das Estradas d_e_ Ferro." 

Art. 2e Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3~- Revogam-se as diSpoSiçôes em 
contrário. 

Justificação 

ALein? 3.891, de 26 de abril de 1961, criou 
o.Serviço Social das Estradas de Ferro e repre
sentou, sem sombra de dúvida, uma conquista 
para a categoria ferroviária. 

Entre os principais objetivos do legislador, 
estavam a defesa da saúde e o incentivo à 
educação desse trabalhador, bem como de 

-sua família. . _ 
-Essa lei foi regulamentada no ano se9'uirite, 

ou seja, pelo Decreto no 773, de 23 de_roarço 
de !962. 

Passaram os anos. Sucederam-se adminis
traçõ_es. A norma legal ficou no papel. 

Parece inacreditável, mas só em 1967, um 
quarto de século depois, apareceu a autori
zação para a cobrança_da taxa que beneficiava 
o trabalhador. 

No entanto, mesmo a contar dessa data, 
o Sesef não viu respeitado o- seU direito. O _ 
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faturamento da Rede Ferroviária Federa! cres
ceu nesse biênio último sem que o Serviço 
instituído para defender o lado social dos ferro
viários recebesse a sua parte. 

O presente projeto pretende dar ao texto 
da lei vigente uma redação que impeça 'aS 
interpretações solertes contra os beneficiários 
da norma. o que vem ocorrendo _é intolerável. 
Os grandes, os poderosos, se recusam a pa
gar, torcendo o espírito da lei. 

Estou certo de que a proposta, ora apresen
tada, de embutir no vaJor do frete os. dofs por 
cento a que a lei se refere, tornará mais efetiva 
a defesa da numerosa classe ferroviária, asse
gurando, de uma vez por· todas, a concreti· 
zaçào das finalidades para as qUais rorCrfado 
o Serviço Social das Esfradas de Ferro. 

Sala das Sessões, 3 de maia de 1989. -
Senador Jami! Haddad 

LEOISLAÇÀO OTADA 
LEI No 3.891, 

DE26DEABRICDE 1961 

Cria no DepartáinéiitO N8cí011al de Es
tradas de Ferro o Servjço Social das Es
tradas de FeirO - -

.......... ,. _______ ~-'-----~~"""" 

O SR_. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre _â mesa, offcio que será lido pelo 
Sr. 1 o Secretário. 

-'E. lido o ~eguinte: 
_ _ Ofício no OS/098189 
Brasma, 2 de maio de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos das normas regimentais desta 

Casa, comunico a Vossa Excelência que, lndi
cado pela Uderança do PFL na Senado Fede
ral, ausentar-me-e[ do País no período de 03 
a 21 de maio do corrente ano para participar 
de programa educacional junto à Comunida
de Et.onômka Eurcj:>éia: 

Na oportunidade renovo os meus protestos 
de _elevada __ çensideraçâo e apreço. Senador 
Oilacir Soares 

O SR. PRESID.fN11: _(Nelson Carneiro) 
-Ofício que acaba de ser lido vai à publica
çãO-(Pªusa) 

Sobre a mesa, requerimentos que serão li· 
dos pelo _Sr. 1" Secretário. 

São lídoS-os seiJulntes: 
Art. 4e As Estradas de Ferro Nacionais, 

sob a administração de autarquias ou socie-
dades de economia mista "federais ou esta- REQCIERIMENTO No 218, DE 1989 
duais, ficam autorizadas a cobrar, sobre as _ Requeremos, nos termos do disposto no 
tantas vigorantes, uma taxa adicional de 2% art. 195, ~do Regimento Interno, indusão em 
(dois por cehtO), cujo j:irOduto C"onstituká o Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
Fundo Social Ferroviário, destinado_ ao cum- Federal n"-6/89, que "dispõe sobre 0 exercido 
primento dos objetivos desta lei. do Direito de Voto dos Cidadãos Brasileiros 

Parágrafo Único. As Estradas de Ferro que residentes ou em trânsito no exterior nas eJei· 
cobrarem a taxa que se refere este artigo deve· ções para Presidente da República, Senadores, 
rão recolher, mensalmente, o produto da arre- Deputados Federais, Governadores e Depu-
cadaçâo no Banco do Brasil, em conta e a tados Estaduais" por ter já se esgotado seu 
disposição do Serviço Social das Estradas de prazo de apreciação na ·comissão de Consti-
ferro. tuição e Justiça-La que foi distribuído. 
.. ---···----" ___ ............. -_. -~.......,.---s--âla das Sessões, 3 de maio de 1989.-

DECRETO N" .773 
Jutahy Magalhães. 

DE 23 DE MARç:"O DE 1962 . 
- REQUERIMENTO N• 219,J)E 1989 

Aprova o Regulamento do St:Niço So-
cialdasEstradasdeFerro, criiKionoDe- Requereinos, nos termoS do disposto no 
partamento Nacional das EstradiJ.s_ de art. 195, I, do Re9imento Interno, inclusão em 
Ferro. Ordem da Dia do Projeto de Lei do Senado 

Federal n" 7/89, que "estabelec~ a gratuidade, 
para as pessoas reconhecidamente pobres, do 
Registro Civil de Nascimento e da Certidão 
de Óbito, prevista no art. 5~, do indso LXXVI, 
da Constiiuiçáo brasileira e dá_ outras provi~ 
dências", por ter já se esgotado seu prazo de 
apreciaç-ão na -Comissão de Constituição e 
Justiça, a que foi distribuído. 

......... __________ ..,___._,_,___,..... 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carneiro) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A presidência recebeu á Mensagem n"' 89, 
de 1989 (n° 18]/89, na origem), de 2 do cor
rente, pela quaPo Senhor Presidente da Repú
blica, nos teni'Jos doart. 52, inciso VII, da Cons
tituição, solicita autorização para que a _com
panhia de gás de_ São Paulo- COM GÁS pos~ 
sa contratar Operação de Crédito externo no 
valor deUS$ 94,000,000.00 (noventa e quatro 
milhões de dólares norte-amerlcanos). 

Nos termos da Resolução n" 18, de 1989, 
o expediente será despachado à: Comlssão de 
Assuntos Econômicos. 

-Sala das Sessões, 3 de maio de 1989. -Ju~ 
tahy .Magalhães. 

REQUERIMENTO N• 220, DE 1989 

Requeremos, nos termos do disposto no 
art,. _195, l, do R_egimento lntetno, inclusão em 
Or'dem dO Dia do Projeta de Lei d_o Senado 
Federal, n9 9/89, que "permite a aquislção do 
imóvel através do_ Sistema Financeiro da Habi
taçã:o, nas condições que especifica, e dá ou
tras providências" por ter já se esgotado seu 

prazo de apreciação na Comissão de Consti
tuição e Justiça, a que foi distribuído. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1989.
- *Jutahy M_ag_f!.{hães. 

REQUERIMENTON• 221, OE 1989 

Requeremos, nos termos do dispostc1 no 
art 195, I, do Regimento Interno, inclusão em 

· Ordem da Dia do Projeto de Lei do Senado 
Federal, n9 l 0/89, que "disciplina as Relações 
Jurídlcas que men'dõría" por ter já se esgo
tado seu prazo de apreciação na ComisSão 
de Constituição e Justiça, a que foi distribuido. 

Sala das Sessões. 3_de maio de 1989. 
Jutahy Magalhães. 

REQUERIMENTO N• 222, DE 1989 

Requeremos, nos termos do disposto no 
art. 195, [,do Regifnento Interno, inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei dÓ Senado 
Federal, _n9 17/89, que proíbe a existência de 
celas para castigo de presos e dá outras provi
dências'', por já ter seu p_r~O de apredação 
na COmiSSão de -ConStituição e Justiça. a que 
foí distribuídp. _ _ 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1989. -
Jutahy Magalhães . 

REQUERIMENTO N• 223, DE 1989 

Requeremos, nos termos do disposta no 
art 195, I, do Regimento Interno, inclusão em 
Ordeni do Dla do Projeto de Lei do Senado 
Federal, _no 23/89, que "estabelece n_orma$_03· 
r a a Privatização das Emj)fesas Públicas e- de 
Economia Mista, e dá outras providências'' por 
já ter seu prazo de apreciação na Comissão 
de Constituição e Justiça, a que foi distribuído. 

Sala das SessOes, 3 de maio de 1988. -
Jutahy .Magalhães. 

REQUERIMENto N• 224, OE 1989 

- Requeremos, nos termos do disposto no 
art. 195, I, do Regimento Interno, inclusão em 
Orâem do ·Dia do Projeto de Lei do Senado 
Federal, n9 24/89, que ··estabelece normas pa
ra o adequado Tratamento_ Tributário do Ato 
Cooperativo Complerlientar", por já ter seu 
prazo de apreciação na Comissão de COriSti
tuiçllo e Justiça, a que foi distribuído. 

Sala das Sessões, 3 de maio de J989. -
Jutahy Magalhães. 

REQUERIMENTO N• 225, DE 1989 

Requeremos, nos termos do disposto no 
art. 195, I, do Regimento Interno, inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei_ do Senado 
Fedeiai, n~ 26/89. que •'dispõe sobre o registro 
dos Partidos Políticos e dá outras providên
cias" por já ter seu prazo de apreciação na 
Comissão de Constituição e Justlça, a que 
foi distribuído. 

Sala das Sessões, .3 de maio de 1989. -
Jutahy Magalh~es. 

REQUERIMENTO N• 226; 01r 1989 

Requeremos, nos termos do disposto no 
art. 195, I, .do Reglmento Interno, inclusão em 
Ordem do Dia do Proj~to de Lei c[o Senado 
Federal, no 31/89, que "indui entre os ·crim~~ 
de responsabilidade do Presidente da Repú-
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blica a inobservância do preceituado no ah:. 
62 dã Constituição" por já ter seu_ prazo de 
apreciação na Comissão de Constituição e 
Justiça, a que foi distribuído. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1989. -
Jutahy Magalhães. 

REQUERIMENTO No 227, DE 1989 

Requeremos, nos tennos do di.sposto no 
art. 195, I, do Regimento Interno, inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
Federal, n9 38/89, que "suprime o item V do 
art. 176 e acrescenta um item V ao art. 177 
renumerando-se os demais da Lei n9 4. 7371 

de 15 de julho de 1965, (Código eleitoral)" 
por já ter seu prazo de apreciação na Comi~
são de Constituição e Justiça, a que foi distri
buído. 

Sala das Sessões, 3_ de maio de 1989. -
Jutahy Magalhães. 

REQUERIMENTO No 228, DE 1989 

Requeremos, nos termos dq disposto no 
art. 195, l, do Regimento Interno, inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se~ado 
Federal, n~ 39/89, qtie "dispõe sobre a obriga
toriedade de q,.dª-Strfl.roeoto __ e_ pbtenç:ão de 
pessoas fisicas ou jurídicas que manipulam 
substândas químicas espedficadas, ul::l1izadas 
na extração da cocaina" por jâ ter seu prazo 
de apreciação __ na Cornl~~-o d.e _ CQOstituição 
e Justiça, a que foi distrib_l,Úçl_Q. -~ __ _ _ _ 

Sala das Sessões, 3 de maio de_ 1989. -
Jutahy Magalhães. 

REQUERIMENTO No 229, DE 1989 

Requeremos, nos_ te_rmo_s_do_çtisposto no 
arl 195, I, do Regimento Interno, iõclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senadc 
Federal n~ 46/89, que "dispõe_ s_obre a gratui
dade do Registro Ovil de Nascimento e de 
Óbito para os reconhecidamente pobres e dá 
CN.tras providências", por já ter seu prazo de 
apreciação_ se esgotado_ na Comissão _de 
ConstitUição e Justiça, a que foi dtstribuído. 

Sala das Sessões, 3 de maio de l9_8Q,. -:.;.....}u
tahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os requerimentos que a·cabam de ser lido 
serão incluídos na Ordem do Dia, __ oportuna
mente. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência comunica ao Plenário que, 
nos termos do art. 360, C, -do Regimento Inter
no; determinou a adoção de rnecüdas neces
sárias à retificação da Lei n~ 7.674, de 4 de 
outubro de 1988, em -decorrência d~ inexa
tidão material, devida a lapso originário dos 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n? 
38, de 1988 (N' 558188, naquela Casa) que 
deu origem à referida lei. 

Consiste a correção em fazer constar a ex· 
pressão- "Lotes n<'IS 18 e 19, da quadra 14 
C, da esplanada, do Castelo", em lugar da 
que está referida na Lei_ - ~'Lq~s n?l 18 e 
19 da quadra 140, da esplanada do Castelo". 

A Presidência dará ciência do fato à Câmara 
dos Deputados. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

- -- --

É-lido o seguinte: 

REQUERIMENTO No 230, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art 
:371, alínea b, do Re9iment0 Iriiemo, para o 
PrOjeto de Lei da (2âmara no_ 8, de 1989, que 
exclui da antecipaÇão, o feriado de Corpus 
Christí. 

-sala das Sessões, 3 d-e _maio de 1989. -
Nó_n"Sq Cimiilrgo-:........: Feinando Henrique Car
doso - Ronan Tito-~ Roberto Campos -
Edíson LobQo 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
-...;;;;O requerimento que acaba de ser lido será 
votado após a Oidem do _Dia na forma do 
art. 375, 11, do Regimento lntemo. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Cameiro) 
- Não havendo objeção àe Plenário, a Mesa 
incluirá n_a Ordc~m do Dia da sessão de hq'e, 
as seguint_e_S ~atérias: 

MENSAGEM No 55, DE 1989. 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comlssão de Constitu_ição, Justiça e 
Cidadania sobre a_ Mensagem n" 55, de 
1989 (n9 93789, na origem), de 7 de mar-

. ÇO de 1989, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à àeliberação do 
SenadQ_a escolha do Dr. Hélio de Souza 
Regato de Andrade, escolhido para re
condução ao cargo de Ministro Classista, 
representante dos empregados, devendo 
atuar durante __ o_ trlên_io de 1989 a 1992, 
no egrégio Tribunal Superior do Traba
lho, na vaga decorrente do término d_e 
sua segunda investidura, em 3 de novem-
bro deJ988. ·· 

MENSAGEM No 57, DE 1989 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

Discussão, em tUino único, do Parecer 
da Comissão de Constituição, Justiç?l e 
Cidadan_i_a sobre a Mensagem n" 57, de 
1989 (no 95/89, na origem), de 7 de mar
ço· do corrente ano~ pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deli
beração do Senado ·a escolha do Sr. Mi
guel Abrão Neto, indicado como suplente 
de Ministro OasSíStá, representante dos 
empre-gadoi devendo atuar durant~ o 
triêi1íõ de _1 989 a-1_992, no egrégio Tribu
nal Superior do Tfabãlho. 

MENSAGEM N' 56, DE 1989 
· -ESCOLHA DE AUTORIDADE 

--Discussão, em tu-rno-UrtiCO, do Parecer 
~.da:-Coinissão de Constltuiçãó, JustiÇa-e 

Odadania sobre a_ Mensagem n~ 56, de 
1gag, (n" 94/89, na origeffi). de 7 de m·a:r~ 

--ço do corrente ano, pela qual o SenhOr 
PreSidente da República submete à deli
berãção do Senado a escolha do Dr. No
berto Silveir~ de ?~Uza, escOlhido para 

-- recondução ao cargo de Ministro Oas
ststa, representante dos empregados, de· 
vendo atuar durante o triênio de 1989 
a 1992, no egrég~~. Triburyal S~perior_'dO.
Trabalho, na vaga decorrente do término 
de sua primeira inveStidura verfficada em 
~de janeiro-de-1989. 

MENSAGEM 1'1" ;;a, DE 1989 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

Discu{>são, em turno único, do Parecer 
.da Comissão de ConStituíÇâo, Justiça e 
Odadania sObre a Mensagem no 58, de 
1989 (n~_ 96/89, na origem), de 7 de -mar
ço do cOrrente ano, pela qual_ o Senhor 
PreSidente da República submete à defi
beraç:ão do Senado a escolha do Dr: Ger
dno Evaristo, indicado como suplente de 
Ministro Oassista, representante dos em- _ 
pregados, devendO atuar durante o triénio -
de 1989 a 1992, no egrégio Tribunal SU
perior do Trabalho. 

MENSAGEM N' 6J .• OE 1989 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

Discussão, em turno único, do P~recei-
da Com!ssao âe Constituição, Justiça e 
Cidadania sobre a Mensagem n<> 6l. de 
19B~nno 105/89, na origem), de 14 de 
março--do corrente: ano, pela qual o Se-

- nhor Presidente da República submete à 
deJiberação do Senado a escolha do Dr. 
José Paulo Sepúlveda Pertence para exer~ 
cer o cargo de Ministro do Supremo Tri
bunal Federal na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro Oscar Dias Cotrêa. 

Não havendo objeção do Plenário, estas 
matérias ficam incluídas na pauta da sessão 
de hoje. 

O SR. PRESIDENtE _(Nelson Carneiro) 
-Está esgotado o tempO -destinado ao Expe
diente. 

-P~ssa~s-~ 71 

ORDEM DO DIA 
Item t! 

Votação, em turno único, do veto par
cial aposto ao Projeto de Lei do DF n<> 
5, de 1988, que dispõe sobre os venci
mentos dos Conselheiros, Auditores e 
Membros do MiniStériO PúbliCo do .T rjbu
nal de Contas do Distrito Federal 

Parte vetada: art. 4ç. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a palava pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR-JQTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. Pela ordem. Sem revisão_ do QraàorL
Sr. Presidente, Solicito a V. Ex" coloque ao Ple
náriO a SOlidtação de adiamento da votação 
desta matéria. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao_ nobre Senador Mau
rício Corrêa. 

OSR. MAURICIO CORRÍiA (PDT- DF. 
Pela ordem. Sem revís_âo P,o orador) - Sr. 
Presidente, tenho acompanhado a preocupa
ção do nobre Senador Jutahy Magalhães acer
ca do adiamento d_a apreCiação do veto. Pon
dero a V. Ex•, Sr. Presidente, e à_ Casa que, 
se ficarmos_ na dependência do que o Con
gresso vai decidir sobre o veto, estaremos im
pedidos de apre_ciar qualquer matéria de inte
resse do Distríto Federal. 

A resolução que normatiza o funcionamen
to do Senado como Câm_ar_a Legislativa de 
Brasília determina que, em havendo veto, este 
é prioritário para ser_ apredado. Como temos 
alguns projetas a serem votados pelo Senado, 
receio que se procrastine cada vez mais essa 
apreciação. _ 

Hoje, por exemplo, estiveram comigo os 
funcionários do Trânsito, que já tiveram men· 
sagem aprovada na Coinlssão do Distrito Fe
deraL Eles estiveram em greve, o Governo fez 
uma composição, mandou a mensagem e a 
Comissão do Distrito Fe-deral a aprOvou. Vie
ram aqui e disseram que estão querendo en
trar em greve. Eu lhes coloquei que era uma 
irracionalidade fazerem isso, maS "tlãó deixo 
de tirar-lhes a razão. Estão desesperados, es
perando que o Sen;;ldo aprove aquilo que já · 
foi apreciado na Comfssãd do Distrito FederaL 

Esta, Si. Presidente, a -ponderação que deixo 
aos nobres Senadores desta Casa. (Muito 
bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa compreende a justa apreensão do 
nobre Senador Mauóc_io Correa, mas escla
rece que na Ordem do Dia do Congresso Na
cional de hoje figuram projetas -simllares ao 
que está sendo objeto de exame ~este mo
mento. Se houver nú:_mero hoje no Congresso, 
os vetos semelhantes a esse serão votados 
e, assim, amanhã já se-pOOerá Võfãr â matéria 
que acaba de ser submetida à apreciação do 
plenário, através do requerimento de adia
mento do nobre Senador Jutahy_M_agalhães. 

Se não- houver quem queira a ele se opor, 
estará aprovado o adiamento, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Discussão, em turno úni<:o,_do_ Projeto 
de Lei do Senado no 28, de 1987_. de auto
ria do Senador Jamil Hadd .. ad, que define 
o crime de tortura, e dá outras providén· 
das, tendo 

PARECER, sob no 15, de 1989, da Co· 
missão ____ _ 

-de Constituiçãa e Justiça e Cidada
nia, pela constitucionalidade,juridicidade 
e, no mérito, favorável, com emenda que 
apresenta de n" 1-CCJ. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDAN'' 1 

1- Dê~se à ementa do projeto a seguinte 
redação: 

"Dispõe sobre os crimes de tortura e 
terrorismo e dá outras providências," 

--_ ij-:._ Dê-se ao "artigO que 0 prÓjeto pretende 
incluir no CódigO Pe":CJl a seguinte iedação: 

_ "ioftlil'af·alguém, causando sofrimen
to fíSico, psíquico ou moral, com o propó· 
sito de castigo, vingança e obtenção de 
confissão- ou informação; praticar, por 
qualquer forma, terrorismo, difundindo 
pavor e medo, com o propósito de pres
sionar a opinião pública e as autoridades 
constituídas." 

Justificação 

A COnSffiüiçáo trata com o mesmo rigor 
e considera crimes assemelhados a tortura e Õ terrorismo. A emenda, que ora apresen
tam_os_, trata, apenas, de as~egurar o mesmo 
tratamento a ambos os crimes, em obediência 
ao estabelecido na nossa Lei_Maior. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1989. -
Edison Lobão. 

- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão o projeto e as emendas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad, para discutir a matéria. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para 
discutir. Seffi revisão do Orador.) -Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, estou tomando conhe
cimento, neste momento, de que o nobre Se
nador Edison Lobão apresentou emenda, que 
acaba de ser lida pelo Sr. 1 ~Secretário. 

Sr. Presidente, peço por obséquio a V. Ex
a entrega do texto da emenda-do nobre Sena
dor Edtson Lobão1 ·para que por mim possa 
ser lída, e, assim, fOrme- uma opinião, para 
aprová-la ou não. -

Sr. Presidente, esse projeto foi por mim 
apresentado em 1986, época em que come
çava a exercer a representação do Estado do 
Rio de Jane!ro nesta Casa. 

Arquivada a proposição, por força da letra 
regimental, finda- a legislatura, renovei-a em 
1987, tendo o seu andamento sido suspenso 
em virtude do funcionamento da Assembléia 
Naciona1 __ Constituinte. 

Preocupava-me com a inexistência na nos
sa legislação penal da definição do' crime de 
tortura. Essa prática degradante acabava puni
d-a como lesões, qw;mdo resultantes estas, ou 
como abuso de autoridade. As sanções, leves, 
não correspondiam aos atas Praticados e lon~ 
ge estavam de desencorajar as barbaridades. 
· 'Todas as Nações civilizadas condenam os 
tratamentos cruéis. A Organização das Nações 
UJ1idas já se manifestou a respeito. O Brasil 

- ã.iSinou uma convenção, em 1_985, através-do 
Presidente José Samey, considerando a prá
tica de tortura procedimento atentatório à mo.· 
rál e_à_l~i internacional. 
· Peço licença para ler ao Senado as expres

sões com que essa_ convençêo, de caráter 
-~~1"dí~T. defmiU a tortura: -

"Para as finalidades desta convenção, 
o termo 'Tortura" signiffca qualquer ato 
através do qual se inflinge intencional
mente dor ou sofrimento severo, seja físi
co ou rnental, sobre_ uma pessoa, com 
Propósitos tais como obter dela ou de 
uma terceira pessoa informação ou uma 
confissão, punindo-a por _um ato_ que ela 
ou _urTia terceira pessoa tenha cometido 
ou é suspeita de ter cometido, ou intimi
dando ou constrangendo a pessoa ou 
uma terceira pessoa, ou por qualquer for
ma de discriminação, quando tal dor ou 
sofrimento ê infliogido, instigado, oU com 
o consentimento_ ou aprovação de uma 
autoridade pública ou outra pessoa agin
do com capacidade oficial." 

O nosso legisl8d0r constituinte, Senhor Pre
sidente, atento ao fenõmeno social, determi
nou que a lei considerará c;ri_m_e inafiançável 
a tortura. t o que se vê_ no íiidso' XUII, do 
art. s~ da Constituição. 

Assim sendo, o meu projeto pass.orr a ser 
mais oportuno, porque, agora, além de prE!en
cher uma lacuna entre as ~gras -penais, ele 
dá cumprimento a uma decisão da Lei Maior; 
que está inserida rio art. 5o da nossa Cons
tituição. 

A proposta é no sentido de incluir a nova 
figura no Código Penal Colocá-Ia em lei espar
sa não me parece vantajoso nem aprõpriado. 

Tenho reparado, sem ser advogado, mas 
com a sensibilidade do homem público, que 
as normas criminais que existem fora do seu 
respectivo código são menoS conhecidas e, 
por isso, revestem menos [orça. Ouvi de en
tendimentos na matéria que a tendência mais 
acertada é a da codificação de toda a legisla
ção penaL 

Afigurou-se-me que a sede mais convenien
te do novo tipo seria o Capítu1o do Có.cJia_o 
Penal denominado "Dos Crimes Contra a li
berdade Individual'', onde estão alinhados, en
tre outros, o constrangimento ilegal, a ameaça, 
o seqüestro e cárcere privado. 

É que, na tortura, como naqueles delitos, 
não está em causa, precisamente, a liberdade 
no seu sentido natural, aquela liberdade de 
fazer o homem o que_quer, mas a liberdade, 
como bem explica_ õ grande Nelson Hungria, 
no sentido de faculdade de exercer a própria 
vontade, sem entraves, como o Estado deve 
assegurar a cada indivíduo. É, por assTm dizer, 
uma liberdade jurídica. _ 

Sr. Presidente, o-projeto em diScussão defi
ne assim o-delito: 

"Torturar alguém, causando-lhe sofri
mento_ físico, psíquico ou moral, com o 
propósito de castigo, vingança ou de ob
tenção de confissão ou informação." 

A pena cominada é a de- três a s_eis_ anoS 
de reclusão. Sendo de três anos o mínimo 
da pena, o delito fica Tnãfiançável, pois o art 
323 do diploma processual só admite a con
Cessão de fiança nos crimes punidos com re
clusão em que a pena mínima cominada não 
seja superior a dois anos. Respeiti'\do está, 
pois, pelo. projeto, o _mandamento_ constitu-
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cional, quanto à inafiançabilidade do crime 
de tortura. 

No § 1 Q' vêm previstos os casos de aumento 
de pena. Ela é elevada de metade se_ o agente 
é funcionário públic:o, médico ·ou enfermeiro. 

Nos §§ 2? e 5", estão indicadas as formas 
qualificadas. Em tafs- hipóteses, o__resultado 
elevará a pena, situando em outros limites o 
mínimo e o máximo da sua aplicação. 

Por fim, no§ 6~, a propoSiçãO prevê o crime 
na sua forma omissiva. Nem poderia deixar 
de fazê-lo. Observo, aqui, Sr. Presrdente, que 
a ConstituiÇão- incluiu, no teXto do inciSo XLIII, 
que devem responder por esse crime os que, 
podendo evitá-lo, se omitirem. 

Todcis esSes motivOs me Jevarãm, com o 
apoio de vários líderes, a solicitar urgência pa
rn a matéria e, por certo, diante da necessidade 
de cumprir o Estatuto Básico, a Casa anuiu. 

Sr. Presidente, o horror à tortura existe en1 
todas as consciêndas bem formadas. Sem 
dúvida, nos regimes abertos, onde predomf
nam os prindpfos democráticos, onde o Parla
mento funciona de fato, onde a imprensa es
creve com liberdade e tudo esquadrinha, a 
tortura encontra dificuldades para exibir-se. 
Sua preferência; notória, é pelos tempos_de 
trevas, de censura, e de arbítrio. 

O Sr. Itamar Franco - Permite-me V. 
& um aparte? -

O SR. JAMIL HADDAD- Com grande 
satisfação. nobre Senador:- -

O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador 
Jamil Haddad, é oportuno -o- projeto de V. Ex•. 
Ainda há poucos dias fui relator, na COmiSSão 
de Relações Exteriores, de um texto da Con
venção Jnteramericana asSinado pelo Brcisil 
em Cartagena das fndias. E poucas vezes, na 
ComiSsão de Relações Exteriores, tenho depa
rado com um texto como- esse, que não é 
retórico. Analisando esse tratado, tive oportu
nidade de dizer na ComiSsãO de RelaÇOes Ex
teriores - aliás, esse relatório foi aprovado 
por unanimidade- que, além de criar a obri
gação multilateral de prevenção e punição da 
tortura, o art. 1 ~ do texto convencional define, 
com boa precisão técnica, o que seja tortUra, 
e seu art. 29 delimita responsabilidades, des
constituindo, d_esde logo, em artigos subse
qüentes, a obediência como causa de exclu
são de culpabilidade. Tambérri, nobre Sena
dor Jamil Haddad, apresentei, em função des
se parecer, dois projetes referentes à tortura. 
V.Ex• se adiantou, e com a precisão de uma
boa técnica legislativa, já de acord_o com esse 
~exto aprovado pelo Bra?il em Cãrtagena das 
Indias. Hoje V. Ex" submete à dellberação do 
plenáriO do Senado seu projeto. Estou certo 
de que o Senado da República, neste instante, 
vai aprová-lo, porque o próprio GoVerno brasi
leiro já assinou a COOVeiíÇ:ãO Interamericana, 
na Colômbia. Meus parabéns a V. Ex:', tenho 
certeza da aprovação do projeto. 

O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço a 
V. Ex-. O seu depoimento reforça, na realidade, 
este projeto, que tem por intuito sanar ur:na 
grave lacuna do nosso Código Penal. Como 
diz V. Ex!', o projeto incide também em cima 

de alguém que, sabedor de que há uma tortu
ra, se mantém calado, omitindo-se quanto ao 
fato por ele visto ou dele ter tomado conheci
mento. V~ Ex" diz, e bem, _que no· Tratado de 
Cart.ageita essa questão é colocada e!"Q deba
teL_Sabemos, nobre Senador, que o Senhor 
Presidente da RepúbliCa José Samey:assinou 
a_ Convenção em 1985, conSiderando a prática 
de tortura um procedimento atentatório à mo
rafe à lei internacional. 

Precisamos, na realidade, dentro do nosso 
Pais, equacionar esse problema. 

Sr. Presidente, deixo bem claro que definir 
a tortura no Código Penal representa não só 
atender .ao que impõe a Cohstltuição, mas 
também uma atualização de nosso sistema 
jurfdlco e,__sobretudo, um imperativo da cons
ciência nacional, da consciência· desse_ povo 
brasileiro, bom, soffedor e trãbalhador. 

Sr. Presidente, a Coinissão-de Constituição, 
Justiça e Cidadania, através do nobre Relator 
Ronaldo Aragão, deu parecer, muito bem ela
borado, que foi aprovado, por unanimidade, 
pe1a comissão, apenas apresentamos _uma 
emenda, com a seguinte redação: 

..0 Crime a que se refere o artigo·ante
riOJ::_ ,é inª-fian_ç_á_vel e suscetível de graça 
e de anistia prevista nos arts. 734 e se
guintes do Código de Process_o Penal." 

-Sr. Presidente, apresentei eSte_ projeto em 
1 98_7, antes dos trabalhos dã Comissão da 
Assembléia Nacional Constitu.ihte. Poderia 
agora, quando solicitei o seu desarquivamen
to, ter elaborado um novo projeto, colocando 
ess_e dispositivo constitucional no seu bojo, 
m-as-entendi por bem apresentar o projeto ori
ginal e receber, como recebi, uma emenda 
da douta Comissão de Corl.Sfituição, Justiça 
e Cidadania, que suplementa e dá diretrizes 
definitivas, enquadrando-a nos-dispositivos da 
Lei Maior da nossa Carta Magna. _ 

Sr. Presidente, congratulo-me com a Co
missão de Constítuição, Justiça e Cidadania 
pela aprovação do parecer. É um avanço, por
que, inclusive, estamos regulamentando um 
dispositivo, já constitucional, que cria a figura 
de tortura como crime inafiançável, insuscep
tível de graça. 

Sr. PreSidente, estou s_endo sabedor de que 
o _nobre S~nador _Edison Lobão __ ~presentou 
uma emenda com .a seguinte redação: 

"Dê-se ao artigo que ó Projeto pretende 
incluir no Código P_enal a seguinte reda
çào: 

"Torturar alguém, causando sofrimen
to físico, psíquico ou moral com propó
sito de castigo, vingança, obtenção de 
Confissão, informação, praticar, de qual
quer forma, terrorismo, difundindo pavor 
e medo, com o propósito de impressionar 
a opinião pública e as autoridades consti
tuídas." 

Sr. Presidente, deixo bem c:laro_que sou radi
calmente contra o terrorismo. Minha posição 
é clara contra o terrorismo._ O nobre Senador 
Edison-Lobã_o podeiia apresentar um projeto 
específico sobre o problema relacionado com 
o terrorismo, porque_ esta matéria, este projeto, 

quando foi "por mim apresentado em 1987, -
após debate com grande número de advoga
dos criminalistas, teve, na realidade, penas pã
ra os crimes de tortura estabelecidas progres
siVamente. Tenho a impressão de que S. Ex" 
poderia apreSentar um projeto específico so
bre o problema do terrorismo. E pode ter S. 
EX' a certeza de que contará com o meu apoio 
ao seu projeto,- p-orque achO que, nesse mo
mento, Sr. Presidente, desfiguraria o projeto, 
por(Jue talvez, para o terrorismo, S. Ex" C[ui
sesse ou queira vir apor outras penas que não 
estão aqui c_olocadas dentro do meu prOjeto. 

Eu faria um apelo a S. EX, no sentido de 
que retirasse a emenda e apresentasse um 
projeto, que contaria com o meu apoio desde 
já. 

O Sr. Mauricio Correa- Permite-me V. 
Ex-' um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - COncedo o 
aparte ao nobre Senador Maurício Correa. 

O Sr. Maurício Conea- Nobre Senador 
J~mil Haddad, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, havíamos exaiTiinado, 
com muita percudência, o projeto de V. Ex~. 
Na verdade, ele foi apresentado sob a égide 
da Constituição passada, mas nada agride o 
texto constitucional no momento, e O crime 
de tortura é, evidentemente, combatido e rene
gado pela Constituição e por todos nós. Gos
taria de me posicionar a respeito da emenda 
do nobre Senador Edison Lobão, mas não 
tenho condições_de responder, e precisaria 
meditar mais um pouco. S. EX' vai sustentar· 
a sua proposta e,_ na oportunidade, gostaria 
de opinar. Por enquanto, prefiro examinar com 
mais atenção, mas fica, evidentemente, a mi
nhi:t--Solidãrfeaade total ao Pi"õjeló de V. Ex", 
que vem numa hora feliz, ficando, inclusive, 
um dispositivo dã ConStituição plenamente re
gulamentado. 

O SR. JAMIL HADDAD -Agradeço a 
V. Ex~, o aparte, e faço este apelo ao nobre 
Senador Edison Lobão, deixando bem claro 
que, como líder, darei a minha assinatura, para 
que possa também a proposição tramitar em 
regime de urgência. T ai vez S. & queira modi
fic?!r as penas, porque; creiO, rião deverão ser 
idênticas as penas para o crime de tOrtura 
e para o terrorismo. 

Deixo este apelo, ao encerrar o meu pronun
ciamento, ao nobre Senador Edison Lobão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Continua em discussão. -

O Sr. Ed.ison Lobão- Sr. Presidente, pe
ço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edi
son Lobão. 

OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Para 
descutir. Sem reviSâo do orad0r.)...:.... Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, louvo a iniciativa do 
eminente Senador Jamii Haddad, na medida 
em que foi um dos madrugadores na elabo
ração _de um projeto de lei que, agora, regula· 
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menta dispositivo. da ConStiti..iiÇãO~-prevendo, 
com certa severidad~~ o_s çrimcs. de tortura 
eventualmente praticados. 

O projeto de lei de autoria do nol:?r~ Senador_ 
Jamil Haddad não é_de J 986, como a princípio · 
mencionou S. Ex". e sim- de 1981. Desde 1987. 
esse projeto circula pelas comissões do Sena~_ 
do e somente agora chega a este_ plenário. 
E aqui ganhou regime de urgência. Talvez se 
não estivesse em regime de urgência, pudés· _ 
semos estudá-lo cq_m majs_ v:agar e elaborar 
não àpenas uma;- mas t._alve4._ duas .emendas 
ou um substitutivo, de tal sorte que o projeto 
se tornasse mais completo. 

O que fiz, Sr. Presidente, nes.te instante, foi 
apresentar uma emenÇa_ Il1fll}t~ndo integral
mente o projeto do ilu~tre._Sen_ador ..,lamil Had-
dad, acrescentando apenas o crime de terro
rismo. E o fiz porque assim estabeleçe a pró• 
pria Constituição_ da RepúQ:lica. LJ!rei o dispo
sitivo" da ConstitWção (llfe _ ago~- ·está sendo 
regulamentado pelo Projeto Jamil Haddâd, e 
que se refere realmente. à tg~~r~ .... 

"Art. 5o • inciso XUU: 
A lei considerará crimes inafiançáveis 

e insuscetíveís ele graça ou anistia a prá· 
tica da tortura, o tráfico ilícito de entorpe
centes e drogas afmS, O terrorismo e os . 
defiriidos como c_r[l:tes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes. Os exe· 
cutores e os que, podendo evitá-los, se 
omitifei"n;" 

Portanto, o dispositivo cria a.s· mesma pUni· 
ções para as duas categorias de crime .. EntãO, 
a lei que se está fazendo _tem de ser u_ma 
lei só para as duas questões. e não leis d~fe
rentes. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR, EDISON LOBÃO - Com todo 
o prazer, nobre Senador Jarbas Passa~IDho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- é: exatamente 
para solidarizar-me com o seu raciocínio. 
Acho que nós, inclusive na COnstituinte, tive· 
mos um trabalho-grande para poder fazer corri 
que não se dissodasse o ter'rorisn:to da t6ft,Ura 
Por isso V. EX está lendo 6 textO c;õnstituciona1 
que vincula um tipo de crlrite ao outro, porq~~ 
ambos serão crimes hediondos. Não atribuo, 
de maneira nenhuma, ao Senador Jamil Had·' 
dad, a idéia de desvinculcu: iSl:lQ,_ para permitir 
que o terrorismo possa ser uma arma de con
quista do poder. Não atribuo isso ª- S. Ex".· 
Mas acho que quando V. Ex• çoloca exata- · 
mente a necessidade de, em paralelo, se con
siderar os dois casos, o raciocínio de V. ~ 
está perfeito. A única dúvida que estou tendo 
aqui é quanto ao regime em que estamos 
votando _ _a matéria, que ê um regime de urgén~ 
da, quando talvez as matérias, justificadas pela 
importância que têm -e a iniciativa. d,o Seha~ 
dor Jamil Haddad é uma iniciativa útil e boa 
- devessem ter mais tempo para serem dis
cutidas, _até com os argumentos que a V. Ex
está apresentando. Não se justificaria uma me
dida imediata de urgência, quando não esta· 
mos com problemas.de tortura ~- vi~ta. de qual~ 

qlJer pro~ed_imento do estado como tortura-
dor. -

O SR. EDISON LOBÃO - Exatamente. 
V. & tem tcida a· razãO. Não há nenhum crime 
a ser punido, hoje, eni ixt:<;!fériil de tortl,lr_a. Por
tanto, poderemos meditar um. pouco mais. 
O senador Jutahy Magalhães até sugere que 

.se acrescente, ãqui, o prob~ma do entorpe
c~te _e das drogas. Entendo convenie.nte um 
artigo só. ·-

Quando o ilustre Senador Janiil Haddad ela· 
boroli o·seu·p'rójetó, nâo tínhamOs ainda esta 
CoOstifuiÇâo. A ConstitUição não juntava os 
três atentados hum dispositivo 56. Agora junta. 
É indispensável, para mim; que essas três 
qU~s~õe·s 'eSteJam de fato agregadas num só 
prõjetó. - · · -

Entaá. a- suQéstão ·que ta1Ve.Z:-_se pudesse 
fazer é no sentido de se adiar a_ votação deste 
projeto, para que possa ser melhor examina
do. 

Q_Sr. ~pn~n nt9 -'-.Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Com todo 
prazer, nobre Seriador Ronan TitO. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Edi· 
son Lobão,_ tenho certez.a de que o aparte do 
n_óDre $,!:![lÇ~dQr _J_arbas Passarinho tem toda 
procedéndà--:: Deveríamos, até por uma ques
tão de boa regra parlarilentar, regulamentar, 
neste íiisuSce,tíve1S, o art._5_?, no SeU item XUII: 

"A lei considerará crimes inafiançáveis 
insuscetívets de graça ou ailistia a prática 
da tortura', 6 tráficO illdto de entorpecen· 
tese drogas afinS; "o terroriSmo e os defmi· 
dos como crimes.hediondos, por eles res
pondendo os mandantes, os executores 
e os que, podendo evitá-los, se omitirem;" 

Se defmirmos apenas uma parte do item 
XLOI, não estaremOs -cLirTiprindo o preceito 
cçms_tifuciOilal reg1.1lamentado. E se incluirmos 
todos os crimes nominados, inclusive os cri
mes hediondos que não estão aqui colocadOs 
neste in.St~~inte;·-estai"emOs regulamentando o 
art. 5? nõ Sei ii. iteinXU[J. De maneira que prece

-de; como sempre, o aparte do nobre Senador 
Jarbas Passci.rinho, e ta.rnbém a sustentação 
de V. &, pã:ra que posSamos, a· UJTf só tempo, 
regulamentar todo o art. 5" Agradeço a V. Ex" 
a ~oncessão do aparte. __ 

O SR- EDISON LOBÃO -Agradeço a 
V. Ex'!, eminente Líder Ronan Tito, a contri
buição que traz a esta matéria fundamental 
que está em deba~e neste instante. 

~-O Sr. Mauricio Corrêã- Permite V. Ex" 
urp aparte? 

OSR. EDISON LOBÃO- Ouço o ilustre 
Senador Mauricio Cõfrêã. 

O Sr. Mauricio Corrêa- O Nobre Sena
dO(Ed!,s(in Lobão, estou de PlenO acordO que 
se adiCione a esse- prOjeto a preocupação de 
V. Er com relação à tortura, mesmo porque 
esse crime já está definido na Constituição. 
Por _outro _Iad_~. temOs no- Brasil, às .vezes, o 
mau vezo de fare( leis umas perfeitamente 

consonantes com as outras. Então, há um 
excesso de leis no Brásil. Diz o projeto do 
senador Jamil Haddad: 

'1' ortl,ii'G!r alsuém ~~~!').do. sofrimento 
flsiç.o, psiquico ou moral com o propósito 
de castigo, vingança, obtenção de confis
são ou informação." 

. V~Jarilos- ?_ q_ue y. ~ acresc:_entou: 

~'Praticar, por qualquer forma, terrorls
,mo, difundindo pavor e medo, com o pro
pósito de pressionar a opinião públiCa e 
as autoridades constituídas." 

Quer-me parecer que essa-defi6iÇ_ãà nã() 
se ajusta à sua preocupaçãO. "Praticar, pOr 
qualquer forma, terrorismo, d!Tundindo pavor 
e medo", poderá permitir à ãUlOridaâe policial, 
por exemplo, ou à autoridade que está investi
gando, seja ela militar ou não, uma ilação que 
não é essa do espírito de V. Ex" O que está 
errado aqui, no meu modo de entender, se-rla 
apenas a terminologiã,ainãneira de conS.tru
ção do peóodo, da fràse:-~LiTa"i'ia daqui _um 
apelo ao nobre Senador Jamil Haddad para 
que concordasse com o adiamento, a fim de 
que V. Ex~ pudesse, com mais tempo, melho
rar essa redação, dar o espirita que V. Ex" 
quis apresentar, de -tal maneira que ficasse 
definido o que é crime de tortura, porque aqui 
ficou o óbvio, regulamentando_ todo o ar!]_go. 
De modQ_que é o apelo que faço .. sem despa
turar a id~ia do Senador Jamil Haddad. 

O SR. EDSON LOBÃO - V. Ex' acaba 
de prestar excelente colaboração ao encami-
nhamento desta matéria. · 

EsSa emenda foi feita- em 5- mrnu.los; fOt 
todo o tempo que consegui para elaborá-lâ. 
Vejo qúe está realmente tom defeitos. _ 

Pois bem, o que temos que fazer? De. fmo. 
obter mais tefnpo- para, tOdos juntos, poder
mos examinar detidamente esta questão, que 
hoje é fundamental para a vida do Pais. E 
qual é a urgêncía qUe se tem hoje -de Votàr 
essa matéria. Vamos retirá-Ia da u.rgência, va~ 
mos devolv_ê:-la à Co!'Jlissão de ·constituição; 
Justiça_e_Cidadãnia e,_ein.seguidã, se-for O 
caso, concederemos nova urgência para vota
ção. 

O Si'. Itamar Franco - Permlte-me V. 
Ex' um aparte? 

. O Sli EDISON LOBÃO-- Óuço, com 
muítci--prazer, o nobre Senador Itamar FrancO: 

O Sr .Itamar Franco- V. Ex" não precisa 
retirá-la da Ordem do D_ia. O novo RegÜT!_e_Qtç> 
é bastante claro. Apresentada uma emenda
_.:..:. V. Ex" _a _apresentou ·após 5 minutos -da 
discussão dó projéto -, terá .que ser exami
nada pela Comissão de ConSti~UT_çãO; Justiça 
e Cidadania, que para isso tem gt~atro dias. 
Evidentemente, neste Órgão Técnlco Pode ser
aprimorada. O que eu quero lembrar, em defe
sa do projeto do nobre Senador Jamü Haddad, 
é que _ele sabendo, como V. Ex• sabe, que 
o Bras i] assinou em 1986, a Convenção lntera
mericana de Cartagena das Índias, _na Cqlôm-
bia, só agora aprovada pela Comissão de Rela
Ções Elderiores _e que se refere apenas à tort~~ 
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ra, quis o_ Senador Jamil Haddad em 1987, 
sabendo que o Brasil já havia assiri.:ldo em 
1986, como eU disse, esse Tratado, quis S. 
Ex" dar uina norma interna sobre a tortura. 
V. EX" tem fazâo, porque o textO coristitudonal 
também fala em terrorismo. Razão pela qual 
entendo que a emenda de V. Ex', levada agora 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidad.;t
nia, poderá dar um ordenamento jurídico e 
normativo _constitucional ao dispositivo do 
projeto do Senador Jami1 Haddad. Assim, po
deremos examinar não s6 a normativa interna 
da tortura, já estabelecida pelo Brasil em acor
dos intemadonais, como o terrorismo preco
nizado na ordem constitucional vigente a partir 
de outubro de 1988. Era _o aparte que querio;~ 
dar a V. Ex' 

O SR. EDISOI'I LOBÃO -Agradeço a 
V. EX' a contnbuição. Tem V. Ex!' toda a razão. 
O projeto retornará à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e teremos tempo 
suficiente para que a questão seja examinada 
no seu todo, incluindo-se ali_ o problema dos 
entorpecentes e drogas, de que trata também 
a Constituição. 

O Sr. Jamil Haddad ~Permite V. EXf 
um aparte? 

OSR.EDISONLOBÃO-OU:çooaparte 
do nobre Senador Jamil Haddad. 

O Sr. Jamll Haddad -Senador Edison 
lobão, deixo bem claro: V. Ex' disse que apre
sentei Q projeto em 1987 e não em 1986. 
Apresentei _ooprojeto-em 1986, recebendo o 
rf? 207, e no mesmo ano ele foi arquivado, 
de acordo com a letra regimental, porque tinha 
terminado a Legislatura. Então, renovei-o em 
·1987, e seu andamento foi suspenso por conta 
da Assembléia Nacional Constituinte. Esse 
problema, antes de ser incluído na Constitui
ção, já me preocupava, como disse o Senador 
Itamar Franco, tendo em vista justamente o 
fato de o Brasil ter assin(\do aquela Convenção 
internacional, através do Presidente José Sar
ney. Sabemos que hoje existe, também incluí
da na Constituição, a Lei da Tortura, que há 
de ser regulamentada. Há uma série de leis 
que terão de ser elaboradas pelo Poder Legis
lativo, para suprir deficiências constituCionais, 
e esta é uma, justamente para definir qual 
o crime, especificar como incluí-Ia no Código 
Penal. Praticamente é uma adaptação à legis
lação da Carta Magna, fazendo-se uma legisla
ção que codifique, por assim dizer, o problema 
relacionado com crime de tortura. V. Ex- apre
senta uma emenda que inclui, também, o ter
rorismo, que está no dispositivo constitucio
nal, como também está o tráfico de drogas. 
Não sou a favor de que seja aprovado hoje, 
em absoluto. A emenda de V. Ex' terá que 
idadania para receber parecer, e .voltará quatro 
sessões após. Como disse o nobre Senador 
Maurício Correa, V. Ex' teve pouco tempo para 
apresentar uma redação melhor à sua emen
da. Sua emenda vai para a ComissãO de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, que pode até pro
por, mocüflcações, incluindo todos os itens re
ladonados no artigo da Cõnstituição. Fico até 
satisfeito, porque o intuito do meu projeto era 

o -problema de tortura antes da COri.Stituição. 
Agora, o dispositivo_ ~onstitudonal não fala só 
na_ tortur~ .. ·ç:ntão, .v~rnps aprOveitar, já que 
~tá em. tra!Tlitação o m~u prpjeto~ para tentar 
eCJI:lacionar os demais crúnes. 

O SR. EDISOI'I LOBÃO - Não há dúvi· 
da, nobre Senador Jamil Haddad, a iniciativa 
de V. Ex• é louvável. O crime de que trata 
o projeto de V. EXI' precisava ter uma regula
mentação expiessa e ser incluído no Código 
PenaL O que" se pro~cura agora, e não há nin
gUéni córitra~ é acre.Sceiitãf ésséS outfos cri
rriesde.qtie.fála ã tõnsfitUiçaO. Aéeiio irÍtegral
mente as sugestões de V. ~e doS Se-nadores 
Itamar Frãnco -e- Senador Mauricio Correa. O 
projetO _volta à Comissão de 'CoiiSti.tÜição, Jus
tiça e Cidádai1ia. Far-SEi-á, então,· uffia amplia
ção, para que se compatibilize com o texto 
coristitucional. 

Efãó qaeõnha a dizer, Sr."Presidente. (Muito 
beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Neisoil; Carneiro) 
-Encerrada a discussão. 

f\ matéria volta à. Çqrniss_ão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e será incluída novamente 
na_ Ordem do Diã, na quarta sessão ordinária 
subseqUente, devendo o parecer sobre a 
emenda ser proferido até o dia ·anterior ao 
da sessão em que a matérfa será apreciada 
nos termos do _disposto no art. 383, II, do Regi
mento Interho. 

O SR. PRESIDEI'IÍE (Nelson Carneiro) 
-ltem3: 

DiScussão, em tUrno ·úrifcO."do parecer 
da COmisSão de ConstitUiçào, Justiça e 
Cidadania; Sobre a Mensagem n~ 55, de 
1989 (n9 93/89; na origém), de 7·de ma_r
çode 1989, pela qual o Senhor Presidente 
da- RePUblica submete à deliberaçáo do 
Senado- a escolha do Dr. Hélio de Souza 
Regato de Andrade, ~scoll~idÇl para re-

---cOtldução ao cargo de Ministro classista, 
representante dos empregados, devendo 
atuar durante o triêni6 de i 989 a 1992, 
no EQrégio T'ribunar_-SUperior do Traba
lho, na vaga decorrente do término de 
sua segunda investidura, em 3 de novem
bro de 1988. --- -

Peço aos Srs . .Senadores que ocupem os 
seus lugares. -

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a pai?Wfa a V. EX' 

O SR. ROI'IAJII TITO (PMDB - MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Prest· 
dente e Srs. Senadores, como estávamos na
ma discussão demorada sobre um assunto 
muito importante, aqUi neSte ple'nário, conda
maria, através desta questão de ordem, os 
companheiros que estão em seus gabinetes, 
'para que Viessem parà ci plénãrià nesse instan
te, não _só pa"ra que pudéssemos vaiar o item 
2 da pauta, mas tarTibém para votar o nome 
do Dr. Sepúlveda Pertence para o Supremo 
Tribunal FeâeràL 

-Tem os também; Sr. Presidente, matéria da 
maior relevância, que é a questão da lei eleito
ral, que poderíamos votar em seguida, desde 
que tivéssenios os nossos companheiros aqui. 
Há um acordo amplo de liderança. Estamos 
apenas aguardando a publicação do avuJso 
para podermos requerer, de comum acordo, 
uma sessão extraordinária para esta votação. 

Então, estou colocando esta questão de or~ 
dem, para conclarnar os Srs. Senadores que 
estão nos gabinetes, no sentido de que acor
ram imediatamente ao plenário. 
--· Era o que tinha a dizer, Sr.--Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

_ O SR. _PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
-~---Srs. Senad,ores, ocupem seus lugares. 

. O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presiden
te. peço a palavra pela ordem. 

- ó SR. PRESIDENTE (Nelson tillneir0) 
~Concedo:~ J?àl~~a a V. Ex" - -

O SR. JARBAS PASSARJI'IHO (PDS
PA: Pela ordem. Sem reviSão do orador.) -
Sf~ Presidente, V. Ex" deferiu a questão susci
tada pelo nobre Uder Ronan Tito? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carríeiro) 
---'-Ainda não. O ·voto· não foi formulado. S. 
~ apenas fez aos colegas um apelo de c011-
clamação, que não acho possível atender por· 
que não foi lido· na Ordem do Dia. de modo 
que não posso incluí~Io. O que S. ~ ·pede 
é uma sessão especial, após encerrada a pre· 
sente, para discutir a matéria. Só ffitã6 é_ Q-ue 
decidirei. 

O SR. JARBAS PASSARII'IHO - Quer 
dizer que S. Ex• o_ Líder aproveitou o micro
fone~. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Aproveitou. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex' 

0 SR. MARCOI'IDES GADELHA (PFL 
- PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-:-Sr. Presidente, cre!o que V. Ex" poderia pedir 
par_a acion~r as c~painhas. Aproveito _este 
ensejo, também, para reforçar o apelo do Se
nador Ronan Tito, rio sentido de que os nobres 
Si-s. SenadOfes e, de uma- forma muito espe
cial, os Senadores do PFL- Partido da Frente 
Liberal - compareçam ao plenário, a fim de 
votarm_os essas matérias que .são extremaM 
mente imPortantes. 

Reitero o apelo a V. Ex', para que faça soar 
as campainhas, porque hoje é um cüa impor
tantíssimo- uma quarta·feira - e não pode
mos deixar de votar esta matéria agora. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A votação que vamos fazer dirá se há núme
ro bastante para as-outras votações. 

O Sr. José Fogaça -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

-·-o_ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V c Ext tem a palavra. 
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O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Pela ordem. Sem revisão do ·orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, apenas para co· 
municar à Casa que malgrado a_ boa vo~de 
das üderanças, todo o conjunto de esforços. 
que nós desdobramos de ont~m para h9j~ •. 
no sentido de ultimar o substitutivo a ser sub· 
metido ao plenário e o parecer dado às emen~ 
das dos _Srs. Senaá6res,_ não foí possível, do 
ponto de vista técníco e material, concluirmos 
a impressão_ dos avulsos para esta sessão. Infe
lizmente, as informações que temos são da 
inviabilidade nesse selitido, quanto à lei eleito" 
ral. Daí por que informo a V. Er que somente 
amanhã, possivelmente, esta matéria poderia 
ser votada, uma vez que ela já tem o ac.ordo 
das Uderanças, tem o acatamento dos diver~ 
sos líderes partidários e não_ teria nenhum pro
blema, nenhuma objeção nesse sentido. As 
dificuldades são, realmente, de ordem mate
rial. 

Mas, isso se explicã: a- Câmara dos DepU· 
tados teve quase quatro meses de longas, ár
duas e espinhosas negociações. O Senado 
da República deve ter a mesma tolerância e 
a mesma compreensão; por parte dos partidos 
políticos. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
- Sobre a mesa, parecer- que s_erá lido pelo 
Sr. J9-Secretário. 

É lid_o o seguinte 

PARECER N• 19, DE 1989 

A Comissão de Constituição e Justiça, em 
reunião secreta, realizada a 12-4-89, apreciari
do o Relatório apresentado pelo Senhor Seria
dor Ney Maranhão sobre a Mensagem n9 .5.5, 
de I 989, do Senhor Presidente da RepúbliCa, 
opina pela aprovação da escolha do Senhor 
Doutor Hélio de SOUza Regato de Andrade, 
escolhido para recondução ao cargo de Minis
tro Oassista, representante dos empregados, 
devendo atuar durante o triênio de 1989 a 
1992, no Egrégio Tribunal Superior do Tra
balho. 

Sala das CorTífsSões;-12 de-abiil de 1989. 
- Odacir Soares, Presidente - Od Sab6ia 
de Carvalho, Ney Mara"nhão, Relator -MarCo
Macíe/- Chagas Rodrigues - Leite Chaves 
- Wilson Martins -João Menezes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão. (Pausa.) Em votação_._ Srs. 
Senadores, ocupem os seus lugares. A vota
ção é secreta, de modo que os Srs. Senadores 
não devem ocupar os próprios lugares. Ca_da 
um ocupa o lugar que desejar. 

Os Srs. SEinãdor_~sjá podem votar. 
Todos os Srs_. senadores já votaram? (Pau

sa.) 

(Procede-.se ~ votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cartieiro) 
-Votaram "'sim" 44 Srs. Senéidõres; e ''não" 
01. 

Houve 5 abstenções. 
Total: 50 votos. 
O parecer foi aprovado. 
A Presidência comunicará ao Senhor Presi

dente da República o resultado da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem4: 

Discussào;·~m turnO 'único, do-pareCer 
da Comlssao· de ConstitUlçã.6, ·Justiça -e 
Odãdania sobre a Mensagem nQ 56, de . 
1989 "(rl~-94/89," ri"a· órígem), dê 7 de mar-

- ç:o do corrente_ cino, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deli· 
beração do Senado a escolha do Dr. Nor
berto Silveira de Souza, escolhido para 
recondução ao cargo de Ministro aas
_sist_ª,__c:epresentante_dos empregados,_de
ve!ldo atuar durante o triênio de 1989 
a 1992, no égrégio Tribunal Superior do 
Trabalho, na vaga decorrente do término 
de sua primeira investidura verificada em 
8 de janeirO de 1989. 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo 
Sr. }9 Secretário. 

- É lido o seguinte 

PARECER 1'1• 20, DE 1989 

A Cofrii5sã6 de ConStituição e Justiça, em 
reunião secreta realizada a 12-4-89, aprecian
do o RelatóriO apreSentado Pelo Senhor Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho sobre a Mensagem 
n9 056, de 19_89, do Senhor Presidente da Re
pública, opina pela aprovação da escolha do 
$enhor Doutor Norberto Silveira de Souza, es
colhido para recondução ao cargo de Ministro 
Classista, represehtãhfie doS empregãdos, de
vendo atuar durante o triênio de 1989 a 1992, 
no Egrégio Tnbunal Superior do Trabalho. 

Sa1a·das Comissões, 12 de abril de 1989. 
- Odaclr Soares, Presidente. - Cid Sabóia 
de Carvalho,_Relator- 0Jagas Rodrigues
Ney Maran.l;uio -Leite Chªvtt_s -Marc-o .Ma
de/- João Menezes - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão o parecer. (Pausa.) 

Não _havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão._ 

Em votação. 
A votação será feita como a anterior, pelo 

escrutínio secreto. ____ _ 
Os Srs. Seriadores já podem votar. (Pausa.) 
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau

sa.) 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram "sim" 46 Srs. SenadOres; e "não", 
I. 
- Houve 4 abstenções. 

Total: 51 votos._-
0 parecer foi aprovado. 
A PriS!dência comunicará ao Senhor Presi

dente da República o resUltado da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 5: 

o- Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão 'de Constituição, Justiça e 
Qdadania sobre a Mensagem n~ 57, de 
1989 (no 95/89, na origem), de 7 de mar
ço ·do corrente ano, pela qual o Senhor 

Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Sr. Mi
guel Abrão t':leto, jndic,a<;iq con;tó suplente 
de Ministro Ç]assista, representante dos 
empregados, devendo atuar durante o 
triênio de 1989 a 1992,_no egrégio Tnbu
nal Superior do Trabalho. 

Sobre a mesa, parecer que será _lido pelo 
Sr. 1 ~Secretário. 

É lido o -seguinte 

J>a&ECER N• 21. DE 1989 

A Cofnissão de Constituição e Justiça, em 
reunião secreta realizada a 12-4-89, aprecian
do o Relatório apresentado pelo Senhor Sena
dor José Paulo Biso! sobre a Mensagem n~ 
057, de 1 989; do Senhor Presidente da Repú
blica, opina pela aprovaçáo da escolha do Se
nhor Doutor Miguel Abrão Neto, indicado co
mo Suplente de Ministro OaSsista, represen· 
tante dos empregados, devendo atuar durante 
o triênio de 1989 a 1992, no Egrégio Tribunal 
Superior do Trabalho. 

Sala das Comissões, 12 de abril de 1989. 
..:...... Od Sabóia de Carvalho~ Presidente -José 
Paulo Biso}, Relator......;. Ney Maranhão- Leite 
Chaves - Wi1son Martihs - João Menezes 
-Marco·Maciel- Chagas Rodrigues- Oda
círSoares. 

O SR. PRESIDENTE (Nelsol) Carneiro) 
-Em discussão o parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra,_ encerro 
a discussão. 
Emvo~ção. 
A votação será feita como a anterior, pelo 

escrutínio secreto. -
Os Srs. SenadOres já pOdem votar. (Pausá.) 
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau

sa.) 
(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram "sim'' 44 Srs. Senadores; e "não", 
1. ~ ~ 

Houve 5 abstenções. 
TOtal: 50 votos. 
O parecer f<;>i aprovado. 
A Presidência comunicará ão Senhor Presi

dente_ da República o resultado da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Jtem6: 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e 

· Odadania sobre a Mensagem n" _58, de 
1989 (il196/89, na origem), de 7- de mar
ço--do corrente ano, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deJi
beraçc;o do Senado a escolha do Dr. Ger
dno Evaristo, indicado como suplente de 
Mriistro Oassista, representante dos em
pregados, devendo atuar durante o triénio 
de 1989 a 1992, no Egrégio Tribunal Su
perior do Trabalho. 

Peço aos Srs. Senadores que não se retirem 
do plenário. _ 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo 
Sr. 19 Secretário. 
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É lido o seguinte 

PARECER N• 22, DE 1989 

A Comissão de Constituição e JUsflç~. em 
reunião secreta realizada a 15-3-89, ã.precian
do o Relatórto apresentado pelo Senhor Sena
dor Leite Chaves sobre a Mensagem n? _0!)_8, 
de 1989, do Senhor Presidente da República, 
opina pela aprovação da es-colha do Senhor 
Doutor Gercino "Evaiisto,-1ndicado como Su
plente de Ministro Classi&ta, representante dos 
empregados, devendo atuar durante o triênio 
de 1989 a 1992, no Egrégio Tnbunal Superior 
do Trabalho. 

Sala das Comissões, 12 _de abril q_e ~989. 
- Gd &bóia de Catvalho~ Presidêrite. ;....-Leite 
Chaves_ Relator - Odacír SOElres ~ Marco _ 
Macíel- Ney MaranhJo- Relator.-_Chagas 
Rodrigues- U1/son Martins -João Menezes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão o parecer._ (Pausa.) 

Não havendo quem peçl1 a palavra, encerro· 
a discussão. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Todos os Srs. Senadores já votararri? (Pau

sa.) 

(Procede-se_ à votaçã_o.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Votaram "sim" 43 Srs. Sen_adores. 

Houve 6 abstenções. 
Total: 49 votos. . 
O parecer foi aprovado. -_ 
A Presidêilcia comunicará o resultado da 

votação ao Senhor Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item 7: 

Discussão, em turno único. do Parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e 
Qdadania sobre a Mensag_em n9 61, de 
1989 (n? 105/89, na origem), de 14 de 
março do corrente ano, p-ela qual o Se
nhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Dr. 
José Paulo Sepúlveda Pertence, para 
exercer o cargo de Ministro do_ Supremo 
Tribunal Federal na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro Osc;ar Dias 
Correia. 

Sobre a Mesa, parecer que será lido pelo 
Sr. Primeiro Secretário. · · 

É lido o seguinte 

PARECER N• 23, de 1989 

A Comissão de Constituição e Justiça, em 
re_união secreta realizada a 15-3-89, aprecian
do o Relatório apresentado pelo Senhor Sena
dor Maurício Correa sobre a Men~agem n~ 
061, de 1989 do Senhor Presidente da Repú
blica, opina pela aprovação da escolha do Se
nhor Doutor José Paulo Sepúlveda Pertence, 
para exercer o cargo de Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, na vaga decorrente da apo· 
sentadoria do Ministro Oscar Dias Correia. 

Sala das ComisSões, 30 de março de 1989. 
- Alfredo Can7poS, Presidente. :- Maurício 
Cotfeá, Relator_-__ QG Saf;JOi~ Ç:[e_ Carvalho
Leite Chaves .:....:.: Lourivàl &iplj5_tá _.: Chagas 
Rodri{p.ies ~ Rohilldo Arag~q "'"""":"' Ney Ma:a
nháo - José Paulo Blsol - Wilson Martins 
-&ilson Lobão-Jutahy Magalhães-João 

- Menezes -Roberto Qlmpos. 

, O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) 
-Em discussão õ pãreéer. (Pàusa.) 
_ Não havendo quem peça a pa.Javrà, encerro 

a.dis.cussbo .. ·-- ·_-_- -· 
Os Srs. Senctdores já_pádem votar. (Pausa.) 
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau

sa.) 

(PrOCede-se á votaÇão) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Votaram "sim" 50 Srs. Senadores; e "não", 
L , .. ,.. . . 

Houve uma abstenção. -
-Total: 52 võtos. 
O parecer foi aprovado. 
A Presidência comunicará ao Senhbr Presi

dente doE~: República o resultado da votação. 

O SR. PRESIDE.Ni:E (Ne:lson Carneiro) 
_"'"":"_ESgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. PasSa-se à apreciaÇão do Requerimen
to n~ 230?89;- ae urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei da Câmaran" 8, de 1989. 

Em votaÇão õ 1-equerimen.to. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (l"lelson Carneiro) 
-Em conseqüência da aprovação do requeri
mento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, ero"turno único, do Projeto 
de_ Lei da Câmara n9 8, de 1989, da Casa 
de origem, que altera o art. )9 da Lei n<:> 
7.320,-de 11 de junho-de 1985, que dis
põe _sobre antecipação de comemoração 
de feriados, e dá outras providências. 

Uma vez que a ComissãO de Educação ain
da não foi instalada, a Presidência, nos termos 
do ari. 52, item 22, do Regimento Interno, 
com a redação dada pela Resolução n" 18, 
de 1989, designará o Relator da matéria. 

Solicito ao nobre Senador Gerson Camata 
o parecei' sóbre a matéria. 

O SR. GERSON CAMA TA (PMDB- ES. 
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o -projeto de Lei em exame, origi
nário da Câmara dos Deputados, de autoria 
do ilustre DepUtado Jorge Arbage, altera o 
art:-1 o da lei n" 7.320/85 que- passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

·~ 1 ~ Serão comemorados por an
tecipação, nas segundas-feiras, os fEirici
dos que c_airem nos dias da semana, com 
exceção dos dias 19 de janeiro (Confrater
nização Universal), 7 de setembro (Inde-

pendência), 25 de dezembro (Natal), Sex
ta-Feira Sarita e Corpus Christi': 

- Na justificãÇáci, destaca o autor que a ~sua 
proposição objetiva incluir, no elenco daS ex
éeÇões, o dia ae CoipuS Chrísti, dia da co~e
moração solene da instituição do Santíssimo 
Saâainento; Urriã das niais importantes datas 
do caJ.endário da Igreja para o católico, ou 
seja, para a maior parte do povo brasileiro, 
rião sendo justo, portanto, privá-la de parti
cipar dos festejOs deSsa comerrlora:ção, qUan
do todos os fiéis se Unem para agradecer e 
louvar o amor de Cristo que dá seu COrpo 
em ·comunhão. 

OcOrre que,' na maioria da-s cidades brasi
leiras, comemora-se um feriado na segunda
feira~ que é cf previstó na lei e o feriado mar
cado pelo padre, pelo vigário, no dia de Corpus 
Christi. 

Para evitar essa dupla comemoração, que 
já Ve_rn acontecendo até aqui na Capital do 
País - vimos isso recentemente -, o ilustre 
DeputadoJorgeArbage propõe que, de acor
do com o que já_ é costume,_ já é consuetu
dinário na alma religiosa e no espírito católico 
dO -Povo brasileiro, a comemoraç~o do dia 
de Corpus Christi se: faça_ de acordo_ com o 
cãiendário da Igreja Católica. 

Ressalte-se que, em 1986, pela Lei n_9 7 .466, 
o dia lo de maio, Dia do Trabalho, foi também 
incluído naquelas exceções. 

Examinado o projeto de lei em tela pela 
Câmara dos Deputados, o ilustre Deputado 
Nilson Gibson, designado pela Mesa em subs
tituição à Comissã.o._de Constituiçãoo e justiça -
e..Redação, votou por sua constitucionalidade, 
Jwidicidade e boa técnica legislativa demais 
de aprová-lo no mé-rito, porque o sentimento 
católico do povo brasileiro merece_ esse gesto 
de simpatia e de compreensão. 

Trata-se, inegavelmente, de iniciativa de 
grande significado para o povo e para~ Naç~o 
brasileira, tradicionalmente çonfõrmando o 
rríaior País católico do mundo. 

Reverenciar a Sagrada Eucaristia no dia de 
Corpus Chrístíé celebrar o memorial do Misté
rio da Redenção e do Milagre do Amor de 
Cristo pela humanidade, que se sublima na 
fé da sua gloriosa Ressurreição. 

Ante o exposto, opinamos pela aproVação 
do Projeto de Lei da_ Câmara n9 8, de 1989 
(n9 L877, de 1989, na-origem). -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-0 parecer é favorável. 

Em discuss_ão a matéria. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--:- Com a palavra o nobre Senador Itamar 
Franco. -

O SR. ITAMAR FRANCO - (MG. Para 
discutir. Seni revisão_do orador.)- Sr. Presi-
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dente, Srs. Senadores, la ri-lento- nao ter sido 
agregado a este projeto aquele que apresentei 
ao Senado da República mantendo ta-inbém 
a data de 21 de abril, não a transferindo para 
segunda.feira, como é_ o caso ora em exame. 

Solicito, então, a V. Ex" que este projeto seJã 
examinado em conjunto com o nosso. 

Sei que V. Ex1' está dizendo que não pode. 
Entretanto, penso que pode. De qua1quer for
ma, não cabe discussão com V.~ neste caso. 

Solicito a: v. Ex"- -e ar Vai o aPelO--ao Ilustre 
Presidente- apelo que é regimental, ultimas_
se, para que nosso projeto fosse colocado o 
mais breve possível na Oraem do Dia, consi
derando também a data de 21 de abril. Não 
vamos aqui entrar _em detalhes hist6ricos. 
Creio não ser necessário fazê-lo. 

I:: este o apelo que faço a V. Ex", Sr. Presj~ 
dente, instante em que o projeto vai ser sub~ 
mettdo à aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO} 
.....:. A Mesa esclarece a V. Ex'? que este pfOjeto 
já ·veio da Câmara e o de V. Ex• se inida- ilci 
Senado, daí a_ dificuldade de unir_ o de V. Ex" 
a este projeto. Entretanto, a Mesa acolhe- a 
sugestão de V. Ex" e o -encaminhará aos Ude
res, pois basta que os Líderes peçam urgéitcia 
para o projeto de V. Ex" para que ele fenfiã 
exame imediato do Plenârio. -

Acredito que as Lideranças se apressarão 
em atender ao justo apelo de V. Ext 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-Continua em discussão.--

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameíro) 
-Concedo a palavra a V. EX' 

O SR. ROI'!AN TITO (PMDB- MG. Para 
discutir. Sem ~evisão_ do orador.)- Sr, Pr~$i· 
dente, o Senador Itamar Franco tem inteira 
razão, haja vista o que a:conteG.eu em Minas 
neste recente 21 de abril: com três razões: 
na segunda-feira, tivemos um feriado, e, na 
quinta-feira, que era_21 de abril, tivemos outro 
feriado. 

O nobre Senadcif Itamar Fianco teril toda 
razão, como também V. f:xf, no momento em 
que diz que não podemos acoplar um projeto 
ao outro. 

Eu me comprometo, e creio que o SenadOr 
Marcondes Gadelha também me_apoiará, as
sim como o Senador Jarbas Passarinflo, a dar 
urgência ao projeto do Senador Itamar Fran
co, que visa colocar também o dia 21 de abril 
nas mesmas condições. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não havendo mais quem queira fazer uso 
da palavra, está encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queirl!!m permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à san-ção. 

---É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
.N• 8, DE 1989 

~(n~ 1.877/89, n·a Casa de origem) 

Altera o art. I~ da Lei n? 7 .320, de 11 
de junho de_ I 985, que '~disp{;_e sob!"!! an
tecipação de comemoração de feriados 
e dá outras prQvidências ·: 

O Congresso Nacional d~creta: 
Art. P O art 1' da Lei n' 7.320, de 11 

dejUnho de 19~. passa a vigorar coin a se
guinte redação: 

'"Art. J o Serão G.Omemorados por an
tecipaçãO, nas segundas-feiras, os feria
dos que caírem nos de_mai~ dias da sema
na, com exceção dos que ocorrerem_nos 
sábados e domingos e dos dias 19 de 
janeiro (Confraternização Universal), 7 de 

- setembro (Independência), 25 de dezem-
bro (Natal), Sexta-Feir~ Scmta e Corpus 
ChristJ: .. 

Art 2o Esta lei entra em vigor na data de 
sua pub!i_cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

-0 SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carneiro} 
-Há oradores inscritos. 

Conc_edo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho, que falará como Lider. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA. Como Uder, pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, na verdade estou usando o 
artifício de falar como Uder, mas poderia até 
ser uma rápida comuniCação. 

Quero pedir a atenção dos Uderes e dos 
Senadores da Casa, porque hoje se come
morou- "O Diã Nacional da Mulher" e hoje 
também é o dia dedicado à .comemoração 
dos taquigrafos brasileiros. 

Nesta Casa nós sabemos o que devemos 
à Taqwgrafia, ao esforço que ela realiza aqui, 
não- apenas no plenário, sabemos disso, -espe
cialmente nas Comissões. -
-- Hoje mesmo, por exemplo, dirigiRme à Dire-

- ção da Taquigrafia, pedindo que as sessões 
que foram resultantes de depoimentos na Co
missã.Q.Parlamentar de Inquérito sobre a Ama
zônia pudessem me ser dadas _em tempo 
oportuno, para que eu possa fazer wn relatório 
preliminar. Isso exige um eSfoi"ço muito gran
de desse grupo de servidores da Casa que, 
desde _que estou aqui, aprendi a respeitar, e, 
às vezes, eles ficam um pouco molestados 
comigo, pela Velocidade_ cOm Que falo. Mas 
prometo que, mesmo cumprimentando, fala
rei numa velocidade que seja compatível, mes
mo com aqueles que apenas se preparam pa
ra grafar _80 Pa_la~as j:>or minut?. -

O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com 
muito prazer, Senador. 

O Sr. Ronan Tito- Associo-me à home
nagem que V. EX' presta aos taquígrafos da 
Casa, einbOra eles--hoje mereçam dupla ho
menagem, porque, na grande maioria, nossos 
taquígrafos são, graças a Deus, constituidos 
do sexo feminino. Hoje fiZ questão de ressaltar 
cj_uas q1Jalic:f<!des que normalmente não são 
destacadas quando se louva a_mulPer._fala-s_e 
muito de sua sensibilidade,- da sua íntui_ção 
_~;se esquecem de falar da coragem da mulher. 
Agora, neste instante __ em que V. ~ presta 
homenagem aos taqulgi'afos da Ca"Sa, tanlK 
bérn quero associarKme a esta homenagem 
justa, porque as taquígrafas são nossas com
panheiras do diaK_a-dia, registram as iiOssas 
palavras. Outro dia ouvi unia queixa," também 
procedente, do plenário: às vezes fazemos cita
ções em inglês, em francês, em alemão etc. 
e elcis -têm de dar conta de sua tarefa. Outro 
dia cometi uma citação em italiano. Então, 
assumo também o compromisso de diminuir 
a velo~idade de minhas falas. Como soU PõU
co e111dito, sou estulto, ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Dis
cordo.:. 

O Sr. Ronan Tito- ... fica-me muito fácil 
fazer minhas citações sempre em português. 

O SR. JARBAS PASSARll'IHO - Dis
cordo desta modéstia, porque não é cabível, 
não é adequado ao_ momento. 

O Sr. Ronan Tito- Agradeço a V. EX" 
Associo-me, mais uma Vez, à homenagem, que 
V. EX' pres.t<!: aos nossos taqurwafos: 

O SR. JARBAS PASSARll'IHO - Pelo 
menos, Sr. Presidente, já temos a palavra do 
PDS e da Banc:ada da Maioria para saudar 
exatamente aqui, não com a intenção de ser 
f/atteur- naturalmente a_Taquigraffa sabe o 
que isto significa -, ... -

O Sr. Mário Maia - Permite V. fJcf um 
aparte? 

OSR. JARBAS PASSARll'IHO- ... mos 
de fazer uma homenagem que me parece per
feitamente justa, 

Já ouvi o pedido de aparte. O Presidente 
está chamando~me a atenção para isto, mas 
quero apenas concluir esta frase. 

Muitas vezes. aqui nesta Casa, ondejá estou 
no terceiro mandato, assisti a sessões melanK 
cólicas de despedida, Colegas que não se ree
legiam e se despediam na Casa. Eu, por exem
plo, fugi disto quando não me reelegi. Então, 
é sessão melancólica, e ness_as sessões pode
se verificar que havia sempre uma palavra de 
agradecimento, aqui, em geral, aoS funcioná
rios da Casa, e particularmente à Taquigrafia. 

Eu ouço o meu nobre Colega e conterrâneo 
Senador Mário_Maia. 

O Sr. Mário Maia - Agradeço- a V. Ext 
a atenção. Senador Jarbas Passarinho eu tam
bém me havia inscrito, _pedido à Mesa _a _con
descendênCia âe alguns minutõs para raTar 
sobre "O Dia do_ Taquígrafo". Entretanto, já 
anteriormente, 6 nobre Senador João Mene
zes, quando_ falava sobre "O Dia NaciomU da 
-Mulher·:! fez referência ao trabalho laborioso . 
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e fecundo dessa classe que tanto nos auxilia 
nesta Casa como na _outra. enfim de todos 
aqueles que se_ dedicam a essa atividade pro
fissiona1 tão difidl_que é transfonnar ás nossas 
palavras em arabescos e, depois, traduzi-los 
de maneira cristalina e _coerente - as vezes 
as nossas colocações não são fluentes e _con
cretas. De modo que aproveito o tempo para 
fundir em uma peça só de pronunciamento 
esta minha manifestação ao discurso de V. 
Ex", no instante em que se congratula com 
essa classe tão necessária, amiga e ·carinhosa, 
que traduz o nosso pensamento com precisão, 
para que fique registrado nos Anais da História 
o que ocorre aqui nas nossas discussões diá
rias, em função- das nossas atividades parla
mentares. Aos taquígrafos nossa congratula
ção. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado, Senador Mário Maia. Apenas eu faria 
uma observação. 

Também eu estava presente aqui en1 gran
de parte do discurso do Senador João- Mene
zes, mas como o discurso de S. Ex' era centra
do no elogio à mulher, eu achava que na Ta
quigrafia tínhamos que fazer ·aos dois gêneros 
e por isso, en~o. seria necessária uma mani
festação como esta que estamos fazendo. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço 
o nobre Líder do PFL. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Se
nador Jarbas Passarinho, faço minhas tam
bém as palavras de V. Ex• nesta homenagem 
justa que presta aos nossos taquígrafos. São 
funcionários exemplares, de uma extraordiná
ria solicitude e presteza, sempre atentos, sem
pre leais, sempre fidedignos, acompanhando 
com exação cada detalhe, cada minúcia do 
nosso trabalho. Esses funcionários, nobre Se
nador, são e serão insubstituíveis. Por mais 
que a técnica de registro evolua, por mais que 
novos e mais sofisüCaOOs equipamentos ele
trônicos sejam desenvolvidos, nada substitui 
essa técnica especial e muito humana de re
gistro. Surpreende-me às vezes, nobre Sena
dor, e me desafia a imaginação, a destreza 
dessas moças em acompanhar o debate no 
ca1or às vezes acirrado, às vezes intenso, e ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Mo· 
ças e rapazes. _ 

O Sr. Marcondes Gadelha - Moças e 
rapazes. O nobre Senador Ronan Tito ressal
tou a predominância feminina na ProfiSsão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO-~ dis
se até graças a Deus por ser assim. 

O Sr. Marc:ondes Gadelha - Graças a 
Deus! Então, isso nos faz calcular mal as pro
porções. Eu dizia, nobre Senador, que o traba· 
lho desses funcionários desafia a imaginação, 
pela destreza com que acompanham os deba
tes, às vezes acirrados, acalorados, em que 
as palavras são proferidas em_ tom interisís· 
sim o, num fogo cruzado muitas vezes, e, quan
do examinamo_s o texto, verificamos que cor-

responde fielmente, traduz quase que a emo· 
çâo que se desenrola no momento do debate. 
Louvo este trabalho, homenageio também os 
taquígrafOs e taquígrafas do_ SenadQ Federal, 
fazendo minhas as-palavras de V. E>f, que tra
duz todo o sentimento da Casa. 

O Sr. Áureo MeDo - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com 
ri1uito prazer. 

O Sr. Áureo MeDo- Nobre Senador Jar
bas Passarinhó, sei que V. Ex~ já recebeu tantos 
apartes que quase o estão impedindo profira 
o seu discurso, Embora eu tenha apreciado 
todos os apartes e o discurso- de V. Ex~, o 
único que casou com uma taquígrafa fui eu, 
Dona Tereza Mello, que era, por sinal, taquí· 
grafa da Assembléia Legislativa do meu Esta· 
do, e ai de mim se não produzisse este aparte 
ao discurso de V. EX', correria o risco depois 
de ser taquigrafado quando chegasse a ca~a. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. EX' 
me deixa numa posíÇão muito dlffcil, porque, 
quando V. _Ex' diz-que O único que CiisOU com 
uma taquígrafa foi V. ~. a minha situação 
civil atual de viúvo me deixa muitO em dificul
dades. (Risos) 

O Sr. Áureo MeDo - V. Ex• tem toda a 
razão, endoss_o e descrevo todas as situações 
computadorizadas no plano mental de V. Ex' 
A verdade é que esta questão de taquifrafia 
ê wn verdadeiro dom. Há 40 anos que tento 
aprender taquigrafia com a minha cara-me
tade, e, até hoje, não sei ... 

-OSR.J_ARBASPASSARINHO-Posso 
garantir_ que a culpa não é dela. 

O Sr. Áureo Mello- A cuJpa não é dela, 
perfeitamente, e V. Ex.' o diz porque se lembra 
de que ela foi taquígrafa no seu Ministério e 
Chefe de_ RedaÇa6 da sua Secretaria Geral. 
Sabe V. Ex" que a peça ali é forte._ Dona Tereza 
não é fácil, gafihou tOdos os concursos de 
que participou e bateu, inclusive, certos recor
des mundiais em taquigrafia. Está feitO -aqui 
o meu aparte, minha ressalva e minha exalta· 
ção à nobre Classe de taquígrafos que não 
poderia ser maior do que esta: eu pedir uma 
em casamento. 

- O SR. JARBAS PASSARINHO- Agra
deço a V. Ex~ o aparte. 

O Sr. Aluízio Bezerra - Permite-me V. 
Ex" um aparte, nobre Senador Jarbas Passa-
nnho! -

O SR. JARBAS PASSARINHO-- Con
cedo ao nobre Seriador AJuízio _Bezerra o apar
te solicitado, 

O Sr. Aluízlo bezerra- Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, também associo-me a esta 
homenagem ao taquígrafo, e faço-o_ em uma 
condição muito esPecial, dado que me consi
dero colega dos companheiros taquígrafos. 
em_decorrência de minha condição funcional, 
por ser, ao mesmo tempo, funcionário do Po
der Legislativo, por parte da Câmara, na fun
ção hoJe de parlamentar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - É V 
Ex" taquígrafo também? 

O Sr. Aluízio BezerTa- Não como taquí
grafo~ mas na qualidade de funcionário do 
QUadro da Câmará dos Deputados, colega, 
pórtailto, dOs cOinpanheiros, aqui, taquígrafos 
do Senado Federal. Essa categoria deis funcio
nários do Quadrei do Poder Legislativo, seja 
do Senado ou da Câmara, a que estou vinCU
ladO; tEiffi tarefas árduas no trabalho diffcil de 
prestar as condiçõeS-ãpropriadas·ao bom de
sempenho da vida parlamentar. PortantO, co
nhecendo o trabalho dos dois lados, tanto o 
funcional como o parlamentar, não poderia 
deixar de, nesta oportunidade, associar-me às 
homenagens que V. Ex'! presta aos taquígrafos, 
por saber do trabalho extraordinário que esses 
funcionários das duas_ Casas exe.rcem no bom 
andamento dos seJViços parlamentares, aOs 
quais cabe a dura tarefa de colher, diretamente 
do plenário das duas Casas, em primeiríssima 
mão, essa matéria-prima preciosa que ê o pro· 
nUndamento do's parlamentares, que passa, 
atravéS aas mãos de--verdadeiros artistas. tra
duzindo, Corri9indo·-é daiii:lo fOrma de reda~ 
çao, para os Anais- é, a partir dãí, para todo 
o -deSemperiho àa vída pariarifentai.-PortantCÇ 
a esses que, através dos sons. pela magia dá 
seu trabalho manual de traduzir em palavras 
os sons que captam de maneira muito hábil, 
para que possamos desempenhar essa tarefa 
parlamentar árdua também, associo-me à ho
menagem que V. Ex• presta aos taquígrafos, 
que fazem parte de um dos setores que mais 
colaboram, entre os diferentes segmentos dos 
funcfonârios do Congresso Nacional, para via
bilizar a tarefa no Parlamento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO__: Muito 
obrigado a V. Ex" 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex" me cOn
cede um aparte? 

O SR- JARBAS PASSARINHO- Ouço 
V. Ex' com muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, o Líder da nossa Ban
cada, o nobre Senador Ronan Tito, já se solida
rizou com essa homenagem que V. Ex', neste 
instante, tributa aos nossos taquígrafos. E eu 
me permitiria, neste momento, lembrar a V. 
Ext que um dos momentos áureos de atuação 
da Taquigrafia, em termos de proficiência e 
de abnegação, foi, sem dúvida, durante os _tra
balhos da Assembléia Nacional ConstitUinte, 
concluídos no dia 5 de outubro de 1988, c-õm~ 
a promulgação da Carta Magna em vigor. Du- -. 
rante aqueles debates, que se prolongavam 
até a madrugada, V. Ex' assistia ao desvelo 
dos nossos taquígrafos, todos eles dispostos 
a cur:nprir a missão, dentro daquela rotativi
dade prevista pela chefia de serviço, ofere
cendo a todos nós, Senadores _e Deputados 
inveStidos do mandato de Constituintes, um"a 
demonstração eloqüentíssima do correto 
cumprimento do dever. Portanto, as ri_o_ss_as 
homenagens também aos nossos taquígrafos. 
na manifestação que V. Ex' tem a iniciativa 
de fazer neste instante. 
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O SR- JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado, nobre Senador Mauro Benevides. 

Tmha a certeza de_que a minha presença 
aqui, no plenário, seria objeto de adesão gene
ralizada da Casa, e m~ pedia o nobre Líder 
do P..antdo $gciaJista Brasileiro, Senador Jamil 
Haddad, que em seu nome também flzess_e 
esta referência elogiosa, intelramente:_ devida 
ao trabalh9 de taquigrafia do Seriaâo Feder<il 

Aqui, Sr. Pres1dent~. V. Ex", que está em 
terceiro mandato contínuo, há de concordar 
comigo que há ãpenas uma variação da paisa
gem fisionômica nessas ·mesas qCJe temOs 
ocupadas pelos taquígrafos da Casa; vê-se ·a 
renovação, mas há pessoas que estão conos-
co há mais tempo também, e elas nos lem
bram exatamente essa presença de Anatole 
France, que dizia que "tudo_que é, é passado". 
E o passadO para- nós é de extrema impor
tância. 

Lembro-me que certa feita aqui, ao fim de 
um dos meus mandatosL recebi um bilhete 
taquigrafado. Não poderia deCifrá-lO, nem de
codificá-lo. Pedi, então, ao próprio taquígrafo 
que me fizesse o obséquio de dizer o que 
é que aquilo significava. Era ulna frase peque
na, em taquigrafia, que dizia assim: "O Sr. 
nos dá muito trabalho, mas desejamos que 
o Sr. volte". 

Foi uma.d;aS melhqres homenagens qúe 
recebi na Casa. Por isso, a minha pres~nç:a 
aqu~ ao saudar ~~..s___funcionárJos, tem uma 
significação de sincerldade. E estou certo de 
que V. Ex", como Presidente.da Mesa, natura_l
mente se asso_ciará também a nós. (Muito 
bem! Muito bem! Palm~s prolongadas.) - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa se_ associa __ à_justa homenage111- à 
Taquigrafia desta CaSa e a todqs _os taquí
grafos do País, que acaba de s~r feita pelo 
nobre Senador Jarbas Pass<:~rinho, com o 
apoio de todas as l,!de.ra_nças desta Casa. 

Este é o _s~ntimento generalizado de que 
S. Ex", como sempre, foi intérprete. E todos 
nós seríamos capazes de subscrever, naquela 
data, aquela mensagem taquigrafada que S. 
Ex' recebeu. Todos nós, quando o vimos par
tir, desejávamos que voltasse. E agora -qüe 
S. Ex" voltou, desejamos que fique. 

Muito obrigado a S. E2c" 
O Sr. Jut.ahy Magalhães- Sr. Presiden· 

te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGAI..HÃES (PMDB-. 
BA Pela _ordem. $_em reviSão do orador.)
Sr. Presidente, ontem fiZ ligeira referência à. 
matéria paga que tem sido divulgada pelas 
televisões, por parte do Governo Federal, que 
diz que o Governo, atendendo a solicitações 
dos aposentados, estava cometendo a ben~s~ 
se de pagar de ac-ord_o com os salários mini~ 
mos da época da St,i~-aposentadoria. __ 

T odes nós nos lembramos - e eu estava 
comentando com os Senadores Ronaldo Ara
_gão, Almir Gabriel, que foi Relator, indUS'iVe.-

dessa parte da Previdência.. e muito devemos 
p. S- Ex' Pe_lo resultado daquele trabalho ---. 
temos a nõção d_e que a Assembléia Nacional 
Constituinte colocou na Constituição a obrig~_
ção de o Governo atender a essas necessi
dades dos apoSentados. · 
~e JTleu pronunciamento, Sr. Presidente, 

objetiva pedir a V. Ex", como Presidente do 
CongresSO" Nacio_nal, dê uma nota retificando 
essa propaganda do Governo Federal, que es-
tá utlliz.ando_ mal o,s nossos_ recursos, os recur
sos de todos nQs. para divulgar uma notícia 
que não é verdadeira, pois V. Ex' lembra-se 
muito bem: que o Presidente chegou a dizer 
que estávamos tornando o País ingovernável 
e que a_ Previdência iria falir com aquelas medi
das adotadas pela Constituinte. Não é possível, 
yortanto, que a- esta altura o Governo quetra
trazer para si os benefícios dessas medidas. 

O Sr.-Marcondes Gadelha - Sr. Presl
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra o nobre S_enador Marcondes 
Gadelha 

O SR. MARCONDES GADEUiA (PFL 
- PB.Y~a ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com toao 
o respeito ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães, qUerO ·estranhar o seu pronunciamento, 
as o_QjeçQes que faz ao fato de o Governo 
divulgar beneffcios legais, constitudomiis, que 
estão _sendo pagos aos aposentados. 

Em- primeiro lugar, aquela matéria não é 
mera propaganda do Governo, é também ma
téria informativa. Há muitos-aposentados que 
não _s~em ainda que esses direitos já estão 
em plena vigência, que ess~s direitos já estão 
sendo pagos normalmente. A população, co
mo um todo, também não tem conhecimento 
.de&seS fatós. . 

- A discussão sobre se foi a Constituinte que 
concedeu estes beneficias ou se é o Governo 
que os está pagando, tenho a impressão, Sr. 
Presidente, de que é uma questão de some~ 
nos, esta é uma matéria despecienda. 

- Devo lembrar ao nobre Senador Jutahy Ma
galhaes que existem dezenas, centenas de ou· 
tros benefícios inscritos na Constltuição que, 
no entanto, não es_~o sendo pa-Qos, não estão 
se_odo õbse:rvados e provavelmente não o se
rão durante muito tempo, enquanto o País 
não tiver condições de oferecer e enquanto 
o GoVerhõ oáo tiver boa vontade, presteza e 
exação para providenciar. 

-Tanto a_ssjm que a própria Constituição pre
viu o mandato _de injunção exatamente para 
atender aos casos de r1ão cuinprimento do 
ni8nd-ato constitucioilal. -- · 

A -constftuição diz que a educação é um 
direito de todos e um dever do Estado. No 
entanto, exístem centenas, milhares, centenas 
de-mnhares, ffiilhOes de crianças sem sala de 
aula neste momeritO. A tnesm'a coisa se diga 
em relação à saúde, se diga em relação a 
inúmeros outros benefícios, já que a Consti
tuiil.fe foi extremam-ente pródiga em conceder 
benefícios à sociedade. 

O que_ o Governo fez, Sr. Presidente, foi esta
belecer uincl"· prioridade entre as inúmeras 
obrigações do Estado, entre as inúmeras obri
gações do Governo; o Governo" esfabeleceu 
uma príoridade em favor dos ·apos~nt~~9s. 
E isSo- deve ser -resaltado. E isso o G_o_vem_p 

- tem não s6 o direito como a obrigaçào de 
comunicar aos beneficiados e à- pOpUlação 

.. c?roo-um todo. .. 

O SR. PRl JIDENTE (Nelson Carnetro J 
-=-A Mesa examinará o ass_unto e comunicará 
o resUltado ao plenário. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
_:_Concedo a palavra ao nobi-e Senádor Joãõ 
CastelO: 

O SR. JOÃO CASTELO (PDS _:: MA 
Pronuncia o .seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, não sei l;lem se devo 
explicações a m·eus Pares. Com a Nova Repú
blica, pouco estive nesta tribt,ma e de_diquei· 
me mais a tarefa da Mesa, quando 4~ Secre
tário. e dos Órgãos Técnicos, quando Presi
dente da Comissão de Economia, Vice~Pre
sidente da ComisSão de Agricultura e Membro 
efetivo de outras Comtssões_ da Casa. Sihcera_.: 
mente, não o frz em paz nem com __ a minha 
consCiência nem com a VOnüláe- dOs Conterrâ
neos. O silêncio choca'-Se-cOm o m-eu 9oSto 
pelo debate do processo polítiCo e adminis
trativo. Mas, em face de minha condição de 
maranhense, havia necessidade de um crédi~ 
de. confiança na ação e nos propósitos do 
novo Governo. -

Foram-se as horas, os dias, os meses e, 
agora, eis-me aqui, menos como homem de 
partido e muito mais como adepto da discus-. 
são po1ítica. Assim, riãO ·cuidarei de pessoas 
tragadas pelOs próprios atas e não censurarei 
discriminações d~ Municípios ou Estados. 
Igualmente, não condenarei a prática provtn~ 
ciàna rió plano nacional e não duvidarei das 
intenções dos atuais gestores da coisa pública. 
Também não ·desvinculare(este perfodo- go. 
vemamental do processo brasileiro e não dis
cutirei a legitimidade da Nova República. 

Esta não é a primeira e não será a últiril-3 
análise da presente _fase de nOssa história. Fre
qüentemente, eni seu julgainento. revezarii-se 
sociólogos, eci:inoinistas e políticos. As polê
mkas, as controvérsias, as discüssões, tudo 
corrobora e juStifiCa -o lago de pessimismo 
e desespero em que mergulharam a Nação. 
E, não e_stfvesse próxima a sUcessãQ presi
dencial, essa estrela no fundo da noite, esse 
aceno _de promissores caminhos, bem outros 
seriam agora os cuidados e as preocupações 
de todos os br<~.sileiros. 

QUe----pãíS recebeu a Nova República? São 
anteriores- a ela Os aspectoS de -modernidade_ 
da sociedade brasileira e a amplitude de nossã 
luta pela democr-a:cta. Em 198U, Com 120 mi
lhões de habitantes, éramos uma sociedade 
urbana e industriaL A sua eccinoinia- atingia 
o 6° lugar no cômputo do mundo e flore_sçia -
o gradualismõ de abertura política oriundo cl.o 
goVerno GelseL Logo no peifOdo de Figuei..: 
rede, operou-se a transição democrática. 
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Em 84, como obra de sucessivas adminis
trações, todos nos _orgulhávamos do cresci
mento do País em energia, telecomunicações, 
siderurgia. Aos olhos da nação, saltavam a 
indústria emergente e o desenvolvimento da 
produção agrícola. O País exibia auto-suficiên
cia em alimentos e matérias-primas. O único 
fantasma era a dívida externa, nutrida pelos 
preços do petróleo e pelos altos juros. 

A esse tempo, concluída a etapa de transi
ção, à Nova República coube tão-só a missão 
de pór no papel o que já existia no compor
tamento dos cidadãos. A transiçáo -c-omple
tou-se com a eleição de Tancreâo Neves. Ela 
significou o triunfo do ideário democrático e 
o fim do regime de exceção. E isso se fez 
com o trabalho dos detentores do poder e 
a vontade do povo. 

A abertura ou a transição não é obra do 
acaso, não é dádiva, não é milagre. Muito me
nos realização de um só Governo. Ela se cha
ma encontro de vontades, comunhão de civis 
e militares. Tem as raízes em demorada prega
ção de idéias e longa sustentação de prin
cipias. 

Em 84, a contribuiç~o de T rancredo con
sistiu na democrática interpretação do con
ceito de cidadania. O idealizador de uma Nova 
República traduziu fielmente os anseios e os 
sonhos da Nação. Encarnou o antiautorita
rismo e simbolizou a soberania popular. Anun
ciou mais segurança, mais tranqüilidade, mais 
ordem. Prometeu mais oportunidades, mais 
direitos, mais respeito. Assegurou mais digni
dade, mais soberania, mais progresso. Enfim, 
um outro Brasil, transformado e engrande
cido. 

Todo esse tesouro Tantredo levou para o 
túmulo. O corpo social viu morrerem aspira
ções, desejos, interesses. Apesar dos rios de 
esperança, nem os mares cresceram nem os 
oceanos se tomaram mais verdes. Ao s_ol can
dente, tal qual o anil das brumas, desfez-se 
o "Muda Brasil". A administração do País caiu 
no cotidiano das pautas sensacionalistas para 
os meios de comunicação. Os pacotes suce
deram aos pacotes. Fizeram deste Pais o reino 
dos decretos-leis abominadOs nos comícios. 
De decreto em decreto, sucessivas desilusões, 
contínuas angústias, consecutivas inquieta
ções. O aparentemente duradouro trazia o ger
me do fracasso e o capricho do transitório. 
Um produto do tateio, do ensaio, da impro
visação. 

O importante era a administração publica
da. Em lugar de reformas, a mídia impressa 
e eletrõnica. Em vez da ação concreta, as _en
cenações. Ao invés do trabalho, o discurso 
vazio. A novidade_ da Nova República não ultra
passou a inusitada e obstinada luta pela defesa 
e duração do mandato presidencial. 

A coisa pública caiu no jogo de interesses 
pessoais, no jogo das composições, no jogo 
das conveniências, no jogo dos poderes fede· 
rais, estaduais e municipais, no jogo da aceita
ção e do respeito do mandato contestado. Não 
mais as reformas dos comícios, porém o clien
telismo partidário. Não mais as transforma
ções econômicas, porém as manlpulações 

dos índices estc;~.tísticos. Não mais 13-S revisões 
sOciais, porém, Os artifíCioS SalariaiS. Em tudo, 
prematuros sinais de fad_iga, de cansaço, de 
esgotamento. Quatro anos de_ desencantos, 
de pessimismos, de deseperos. 

A inconsistênda_do_ discurso da Nova Repú
blica liquidou esperanças de transformações 
estruturais. O País viu-se submerso num vá
cuo de imaginação, de inovação, de criação. 
O imobilismo apoderou-se das esferas gover
namentais. A sensação de vazio deixa de ser 
o exclusivo sinal dos marginalizados e carac
teriza também a classe média. Generalizou-se 
a desconfiança nos políticos, rrlultiPiicou-se 
o· descrédito nas autoddades, gerou-se_ o senti
mentO de fuga na alma popular. COnforme 
a Policia Federal, só nestes dois últimos anos, 
nada menos de 137 mil e 629 brasileiros aban
donaram o País. - -

A torrente de greves indica a falta de rumos 
certos, a carência de estilo confiante, a neces
sidade de parâmetros adequados. Recente
mente, o Senador João Menezes espantou
nos a todos com a informéição de que, entre 
86 e 89, houve no Brasil 5.677 greves. No 
período, em núrrieroS redondos, tiVeriiOs 154 
milhões de homens-dia parados. Esse susto 
logo se transmuda em receio. Na última fala, 
o próprio Chefe da Nova República se queixou 
de 8.790·greves, e as paredes destes quatrO 
meses já sçmarn 1.288. Mas os não-atingidos 
pelo aviltamento da moeda vêem fins políticos 
nesses movimentos. 

A Nova República comprometeu-se, sobre
tudo, a enfrentar os desafi_os econõmicos. Eles 
existem desde o inklo do crescimento do País 
com bas_e na substituição de importações. 
Buscavam-se a proteção da indústria domés
tica _e a participação no processo produtivo. 
Graças a isso, nas décadas de 50 a_ 80, o 
PIB avançou oito_vezes, e o produto industrial, 
onze. O Brasil situou-se entre as nações de 
maior cresdffiento. 

A fase mais dificil da economia brasileira 
registrou-se no começo da atual década, e 
o processo de recuperação iniciou-se em 
meados de 84. Exatamente, oito meses antes 
da chegada deste Governo. O PIB cresceu nu
ma taxa de 6,4% ao ano, e a rendapercn.n!!;:, 
na proporção de 4,2%. !"ia Hctpa, o cresci
mento br_asileiro retomou o nível das décadas 
de 50, 60 e 70, com as taxas, respectivamente, 
de 7,2 e4,2%. 

Nessas vésperas de Nova República, ocor
reu fato semelhante c_om a fárrri?tÇáo de Capi
ta] de investimento comõ percentagem do PIB. 
Ele subiu de 15,6%, em 1983, para 20,4% 
em 1987. Avizinhou-se dos animadores 23,2% 
dos anos 70. Foi ess_a a maior taxa da história 
económica do País. Mas Jogo em 1988, con
forme o IBGE, o crescimento do PIB não pas· 
sou de inexpressivo 0,03%. É o terceiro e me
nor resultado da _década de 80 de_ nossa pro
dução de bens e serViços. Em "81, tivemos 
3,13eem83,2;83%. --

Os anos _8Q são uma _ _década perdida. A 
afirmação_ é_-dos técnicos da Seplan, e as _suas 
marcas são a queda do Produ!o Interno Bruto, 
a escalada das taxas de inflação e o aumento 
do endividamento externo. 

Os dados do IBGE esclarecem que, em va
lores, o PIB de 1988_ foi de 92,9 trilhões d~ 
cruzados, e o per capita ftxou-se em 643 niil 
cruzados ou 37 salários mínimos anuais. A 
variação do per capita foi de menos 2,3%. 
COmo causa, dão-.s_e o desaceleramento da 
economia e o crescimento da população. 

Aos bem infOrmados, a situação do País 
é de extrema delicadeza, de excessiva graví~ 
dade, de grande preocupação. Estamos em 
perigosa fronteira: oU hiperinflação ou reces
são assustadora. A demora nas decisões pode 
levar ao imprevisível. 

Hoje, estão brutalmente acentuadas as desi· 
gualdades económicas e sociais. Milhões de 
brasileiros, trabalhadores anónimos, não se in~ 
serem nos benefícios do desenvolvimento. Só 
em slogan a justiça s_ocial da nova República 
constitui o fundamento do progresso. Cada 
vez mais, a riqueza toma-se privilégio de uns 
poucos. 

Um maior agrãvarrú~-nto-da crise nos levarâ 
a rumos perigosos: estamos em cima de um 
vulcã_o. A erupção _será violenta e de dificil con
trole. A acentuação da queda de emprego po
de_ser ,o rompimento. E o Governo nada faz 
de sério para conter o desgaste da moeda. 
Apenas se diverte como o jogo--dos índices,
com_ o blefe d_O$ índjces, com a m~nipulação 
dos índices. No passatempo, só perdem os 
assalariados. 

O livro "Brasil: Reforma Ou C~_os", de Hélio 
Jaguaribe e outros economistas, traz um paté
tico apelo aos brasileiros. Os autoreS advertem 
para o distanciamento da sociedade industrial, 
com o título de oitava economia do Ocidente, 
da sociedade primitiva, que ostenta um nível 
de subsistência no meio rural. 

Atentem os Senadores para esta informa
ção de Jaguaribe: com renda per capita até 
de um quarto do salário mínimo, 15% das 

_ famílias vivem em condições de miséria; e, 
com rendimento per capita até meio salário 
mínimo, 35% delas estão em estado de misé-_ 
ria ou de estrita pobreza. 

O ''Brasil: Reforma ou Caos" faz esta Outra 
advertênda: das pessoas que trabalham, 
65,1% ganham, por mês, até um salário míni
mo: 10,1% recebem mais de_três;_~ apenas 
1,4% auferem além de dez. Também informa 
qUe os 50% mais pobres do País participam 
apenas de 13,6% da renda brasileira, enquan
to o 1% maís-rico ·e cohtemplado com 
13,13%. Este 1% de ricos tem 50 vezeS a 
renda da metade mais -pobre) 

Os dados ago(a oferecidos à luz têm tÕda 
as cores das questões de consciência. Exibem 
que 27% das crianças se acham nas garras 
da miséria e 53,1 %, na extrema pobreza. E 
ouçar:n isto, Sr~: Senadores; são crianças 54% 
das pessoas em estado de miséria. Agora, es
cutem: o Nordeste contém 48,6% da pobreza 
total do País e, em seus campos, estão 68% 
da- miséria rural brasileira. E o Norte não fica 
atrás. 

O ex-JV\inlstro da_ Fãzenda, Emane GalvééiS, 
classifica de alarmantes os sinais de tiossa 
economia nos últimos meses. E por quê? Des
de setembro, mostra-se negativa a atividade 
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industrial. Nos últimos doze meses,! o índice 
de queda é de menos 6,9%, O pique -coube 
a fevereiro passado. 

Revivemos, Sr. Presidente, o Plano Cruzado 
e o Plano Bresser. Em janeiro ·de 86, tivemos 
uma inflação de 17,8%. Em fevereiro, 15,0%. 
O Plano Cruzado impeâiu o desconti'Ofe até 
novembro daquele ano. No período, o menor 
índice foi menos 0,9%; e o maior, 3,3%. D-~
pois, como esperavam todos, veio o brutal 
recrudescimento. Já em junho de 87, registra~ 
ra-se uma inflação de 26,1%. Foi quando, com 
a1gumas alterações, o Plano Bresser reeditou 
o cho_que de 86._A inflação voitã para 3,1% 
e, nas vizinhanças desse percentual, perma
nece até agosto de 87. A partir daí, nova acele
ração, para, em 88, chegar a ffiiiis de 27% 
em outubro e novembro; 28,8% em deZemM 
bro; e 36% em janeiro últi_nl.o. 

O Plano Verão repete os dois outros e tem 
o mesmo objetivo: -a redução da inflação por 
curto prazo. Que significa isso? Mostra C:jue 
ainda nãoJemos as condições necessárias paM 
ra combater a inflação, Esta instabilidade mo
netária não vem só da pressão dos gastos 
governamentais e do percentual acrescido aos 
custos para cobrir despesas suplementares e 
garantir a margem de lucro. Não resulta só 
do défidCj)úblico e da realimentaçào inerciai. 
Para o ex-Ministro Eman-e Galvêas, a inflação 
brasileira se alimenta também na falta de creM 
dibilidade do Governo, na remarcação de pre
ços e na intranqüilidade política. 

Que nos reservam os· próxirrios meseS;! As 
conseqüências negativas do Plano Verão. O_ 
terceiro choque contou com o apoio do em
presariado, mas faltou-lhe, principalmente, a 
credibilidade popular. Para isso, concorrem a 
anuJação do esforço_ de contenção do déficit 
de caixa, a dilitação do período de altas taxas 
de juros e acriação de uma expectativa alta
mente inflacionária, como conseqüência dos _ 
fracasSos dos planos anteriores e das altas
taxas de juros. 

Enftm, a verdade veióà tona. No ano passa
do, houve recessão. A afirmaÇão é do IBGE. 
O Produto Interno Bruto caiu 0,3%,-e o PIB 
per capita, 2,3%. As expectativas sao no Sen
tido de que não há tendência de expressiva 
recuperação nos próximo-s-m-eses-:- Em outras 
palavras, a recessão de 88 ameaça ser maior 
em 89, e só poderá ser Vendda com a solução 
da crise política em que naufragou à nova 
República. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. 
EX' um aparte? 

O SR. JOÃO CASTELO - Concedo o 
aparte a V. Ex". 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Se
nador João Castelo, eu havia solicitado à Mesa 
tempo para, como lide-. responder ao discurso 
de V. Ex", mas_ temo; pela duração da sessão, 
que não haja condição e, por isso, me afoito 
a fazer um aparte, que espero; tanto quanto 
possível, seja breve ... 

O SR. JOÃO CASTELO - Quero ape
nas, sem interromper o aparte que conc-edi 
a V. Ex", dizer que responder a um discurso 

desta natureza num simples aparte significa 
querer fazer um discurso paralelo ao meu, e 
eu não concordarei, e gostaria que, se V. Ex' 
não tiver condições, no tempo necessário do 
-apa_rte, para respon~er_àS _minhas afirmaçõeS, 
V. Ex" volte, marque uma data, e terei o prazer 
aqui de ouvi-lo, para, se possível, contestáMlo, 
e darei a V. Ex•, inclusive, os dados que aqui 
estou citando. 

O Sr._ Marcondes Gade1ha- Espero que 
V. Ex" não me Impeça de faZer as duas coisas. 

O SR. JOÃO CASTELO - Não, será 
um prazer, porque V. Ex•, além de meu amigo, 
um Jovem brilhante, por certo enriqUecerá o 
me_u discurso. Apenas quis dizer que, por dar 
muito tempo a V. fr, não poderei permitir 
que o meu i"aCiocftiio não seja desenvolvido 
e eu não conclua o meu discurso. Foi só isso
que quis dizer a V. Ex". 

O Sr. Marcondes Gadelha- Perfeito. fiM 
carei nos prazos regimentais, não me exce-
derei de 5 minutos no meu aparte e sei que 
vou ficarMihe devendo, nobre Senador, pelo 
brilho do seu dis_curso;-pela abrangência, uma 
análise críticá mais aprofundada um pouco 
mais adiarite. -

OSR. JOÃO CASTELO-E muito agra
decerei a V. Ex~ me previna, para que eu esteja 
presente. 

O Sr. Marcondes Gadelha - V. Ex" faz 
um discurso multo bem elaborado, pena não 
seja novo. Na verdade v: Ex' repete tudo o 
que o Governo já vem dizendo. Q Governo 
é o primeiro a mostrar esta situação, esse qua
dro de dificuldades por que o País atravessa. 
Ninguém esconde a crise-que o Brasil vive, 
e quando o Governo parte para um gesto que 
chamo heróico - no sentido médico _.:.;: de 
entrar com um Plano Verão, com congela· 
mento de preços, com medidas drásticas, é 
porque Compreende a extensão, a profundi
dade desta crise. Levantei aq~Ji pequenos. tópi
cdSâO s_eu discurso que pretendo rapidamen
te repassar, nobre Senador. V. Ex-o fala do pes
simismo, do desencanto, desse clima de terra 
r.l ..... :.::"'Jstada em que vive o Brasil hoje em dia 
E peç-o a V. Ex~ que passe uma vista d'olhos 
na América Latina, nos nossos vizinhos._ Torne 
a estável e tradicional Argentina, com sua eco
nomia sólida, madura, civilizada, que atravessa 
uma das fases mais difíceis, e eu diria extrema
mente penosa, muito mais penosa do que esta 
que o Brasil atravessa, inclusive com convul
sões s.ociais ~ Jstante graves e tendências para 
a desordem institucionaL Veja a Venezuela, ri
ca, produtora de petróleo, membro da OPEP. 
V. Ex!' viu as pessoas se matando nas ruas, 
sem se entenderem por quê. Se. V. Ex" olha -
ao lad_o, para o Peru, vai encontrar um país 
com um-a inflação de 10.000% ao ano e o 
terrorismo -implantado. Este é o quadro da 
América Latina, e eu diria a V. Ex' que, se 
isSo é desencanto, nobre Senador, o Brasil 
aindá é uma terra de promissão, quando com
par.ã"do com esta situação. Milhares abando
naram o Brasil, é verdade, e milhares conti
nuarão abandonando o Pais. Milhares abando-

nam também outros países, inclusive os paí
ses ricos, as migrações, as mudanças de am· 
biente são a marca do nosso tempo, nobre 
Senador. Já houve um historiador Buckardt 
que dizia qUe- vamOS repetir, modernamente, 
a situação da fdade_Média andarilhos;· pessoas 
que mudam em busca de situações melhores, 
seja para aprendizado, seja por emPrego, e 
essa é uma ânsia de crescimento própria da 
sociedade, e feliz do país que pode permitir 
aos seus_cidadãos mudarem, poderem pagar, 
ter condições de financiar as suas viagens, 
e permitir que eles atravessem as suas fronteiM 
ras. Alguns países vedam, proíbem completaM 
mente _a saída dos seus cidadãos, e outros 
simplesmente nãO têm recursos para permitir 
que eles se mudem para outras regiões. Gre
ves: o Governo anunciou e foi o Presidente 
da RepúbliCa - e não foi V. Ex- o primeiro 
-quem disse na televisãO que vivemos-"8.9'00 
greves nos últimos anóS, qüe- estamos--com 
1.288 greves este ano. Nobre Senador, isto 
é uma prova do clima democrático que esta
mos vivendo neste País. Não houve nenhum 
sinal de intolerâliCiã_. Apesar das 8.900 greves, 
e apenas estamos mostrando que é passivei 
administrar um País em crise utilizando ape
nas do_ instrumental da democracia tomada 
aqui como idéia força, apesar das 8.900 greves 
não foi preciso baixar o cassetete em ninguém, 
não foi preciso soltar a política na rua, não" 
foi preciso tomar me"didas de força e à luz 
da lei, estamos conduzindo este processo-de 
convivência social em um trahse, é Dein véfda
de, mas como um aprendizado que há de 
nos ser extremamélté- útil para o futuro. Im
porta que não houve ruptura da ordem social, 
apesar de toda essa onda de greves. Final
mente; pat;;Cnão me alongar no aparte a V. 
Ex", e_ poder mais adiante, num pronuncia
mento mais alentado, teçer comentário maior 
ao seu discurso, eu havériã. de me referir ao 
problema do crescimento zero, de que V. Ex' 
falou, à taxa de inflação, ao âesgaste da moeda 
e V. Ex" diz que o Govern-o não faZ nada de 
sél'Tio. Pelo amor de Deus, nobre Senador 
João Castelo! Não_ vamos ser injustos a este~ 
ponto. O Governo tentou todas as alternativas 
que lhe foram apcmtadas pelos heterodoxos 
do PMDB, pelos Kéynesianos, pelos cepalinos, 
pelo ortodoxos, alternativas hibridas. Este é 
um GõVemo· quê vem- tei1tãfiaci, ·por tõdos os 
meios, aqüilo que os economistas acham que 
é sério, aquilo que a Oência Econômka consi· 
dera sério, Houve professora de Economia 
que chorou publicamente, dizendo que oBra
sil tinha atingido o máximo de seriedade em 
termos de proposta econôm!ca. Não só de 
seriedade, mas de refinamento, de compe-
tência, na arte da gestão econômica do País. 
Fomos ao fracasso por inúmeras vezes e cón
tinuamos tentando. Importante é que não sãíM 
mos da raia, importante é que não abando
namos o ringue, importante é que não entre
gamos a toalha. Até a undécima hora, até o 
apagar das luzes, até o final do seu discurso, 
estamos tentando, nobre Senador. Encerro 
aqui, dizendo apenas isto: se houve falta de 
colaboração, se houve falta de ação, de empe
nho, V. EX há de tributar muita responsabi-
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üdade a este Congresso. Seilada foi feito, par 
exemplo, para reduzir o défidt, se_ nada foi 
feito para encurtar o_s gastos do Governo, V. 
Ex' sabe a quem atribuir esses fatos. O_Conw 
gresso foi inventado para diminuir o poder 
do rei. Para segurar a bolsa, instituiu-se o pur· 
se power, a maneira de impedir o Governo 
de gastar. Este Congresso lamentavelmente 
se esmera, se esforça em forçar o GOverno 
a gastar, em obrigar o Governo a manter des
pesas inúteis, a manter um déficit que não 
termina nunca e que vai fazendo procriar o 
quadro de desgaste da moeda a que V. Ex" 
se referiu. Tem os que fazer um ato de contii
ção também na hora das acusações, mas isso 
é uma outra questão e eu não quero roubar 
o seu precioso tempo, nobre Senador. 

O SR. JOÃO CASTELO -Já roubou, 
nobre Senador, V. Ex" já roubou demais! 

O Sr. Marcondes Gadelha - Mas nós 
teremos, depois, oportunidade para um outro 
discurso mais alentado. Eu lhe peço desculpas 
pela interrupção do seu discurso. 

O Sr. Jarbas Passarinho _. Permite V. 
EJr um aparte? 

O SR. JOÃO CASTELO-Antes de con· 
ceder o aparte ao nobre Senador Jarbas Pas· 
sarinho, quero apenas dizer ao Senador Mar
condes Gadelha que, no momento que eu 
vejo com tanta veemênçj_a S. __ ~ defender o 
Governo da Nova República, lembro-me dos 
idos de 1971/1974, quando eu era vice-Lider 
da Arena e ele era do MDB. O discurso era 
completamente outro. Naquela época, tudo 
de positivo que nós conhecemos _e que eu 
aqui relembrei en passant, era agredido e __ es· 
quecido. Hoje, procura-se justificar, tudo de 
negativo como S. ~. acaba de fazer, com 
o infortúnio, o insucesso e a incapacidade dos 
países vizinhos. 

Eu quero sab_er por que o G_ovemo brasileiro 
não tem competência para resolver o proble
ma do Brasil? Eu SOu brasileiro! 

Concedo o aparte a V. Ex~, nobre Senador 
Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Eu n"ãó-pre
tendo_entrar na sociedade daqueles que são 
"os ladrôes de discurso de V. Ex'", segundo 
foi dito ainda há pouco. Apenas aguardava 
uma oportunidade para dizer que V. Ex!' faz 
um diagnóstico muito severo, mas muito veraz 
a respeito do que aconteceu r.o País nesses 
óltimos anos. Eu gostaria apenas de lembrar 
dois pontos, para ficar dentro do prazo que 
o Regimento permite aos aparteantes; primei
ro, tivemos problemas gravíssimos no fim do 
Governo do Presidente Figueiredo, quando a 
economia mundial- toda ela- estava abala
da V. EX'-esfá lembrado que estávamos em 
plena recessão econôrnica. A mim me coube, 
por exemplo, dirigir uma Previdência Social 
com um desemprego em massa praticamen
te, e um crescimento negativo do Produto ln· 
temo Bruto, o que significava, portanto, ter 
que fazer enormes ginásticas, não só mentais, 
como também de articulações de soluções 
ele emergência, para que a Previdência pudes
se continuar pagando. Hoje, temos um mundo 

próspero. E muitas_ vezes, em conflito com 
aquilo que acaba de dizer o Senador Marcon
des_ Gadelh~ que não é só o CongressO que 
terei contribuído para isso, declara a Seplan 
- e_confirma o Ministério da Fazenda-, que 
só a Previdência Social no Brasil será respón
savel por 2,5% do Produto lntemo Bruto no 
déficit nacional e, por isso, não poderia zerar 
o déficit É uma questão, portanto; em Que 
se deve levar em consideração a situação 
atual. V. Ex" citou, por outro lado, o problema 
de "como deixamos o Governo", e aquela ma
gia que se fez em relação à possibilidade da 
Nova República, que salvaria todas a.s ques
tões. V. Ex:'_citou dados que me parecem irre
futáveis, mas quero apenas chamar a atenção 
de um a mais, que naturalmente agradará aos 
ouvidos do eminente Senador Jutahy Maga
lhães: tínhamos comunicaçóes perfeitas, falá
vamos com o mundo e, hoje, não apenas aqui 
em Brasaia, mas em várias cidades do Brasil, 
o que se passa é até uma coisa meio irânica: 
liga-se o telefone com os algarismos perfeitos 
certOS, e entra uma gravação: "Esta é uma 
gravação da Embratel. Verifique q J1Úmero de 
código ... ", qu.il:rido estávamos com o número 
de código absolutamente correto, E em se
guinda, consegue-se falar. E quando_ se conse
gue falar, em interurbano, cai a linha. Cai a 
linha uma vez, caí a linha duas vezes. Estamos 
voltando, nobre Senador, ao perfodo de 
1963--1964, qUándo; em meU- -Estado-- e, 
provavelmente, no de V. Ex" - havia o_ boy 
do telefone, que era pago pelo comerciante 
para tirar o telefone do gancho e ficar espe
rando uma oportunidade, dentro de uma ou 
meia hora, para que pudesse haver linha. E 
quando, infelizmente, a ligação dava sinal de 
ocupado, era um verdadeiro desespero. Infeliz
mente, tem-se pasSado isto. Não sou um nü
lista e, _muito menos ainda, um maniqueísta. 
Acho que muitas coisas que o Senador Mar
condes Gadelha diz naturalmente sabemos 
ser verdadeiras e, como V. Ex• situou muito 
bem, remetem a seu discurso de alguns anos 
passados. Entretanto, parece-me que V. Ex" 
me permitirá que esse quase discurso paralelo 
que-tamDém estou fazendO seja enc_errado di
zendo apenas isto: os nossos problemas eco
nómicos foram gravíssimos no período de 
1 962 a 1964, quando tivemos crescimento 
negativo- dó PIB, e o Mundo era próspero. 
Quando tívemos problemas de PIB negativo, 
prin-cipalmente em 1982--198_3, O Mundo esta
va abalado, e éramos parte desse Mundo, com 
urna economia dependente. E, agora, qual é 
a explicação? 

O SR. JOÃO CASTELO -Agradeço a 
v. EX' o·apãrte, que engrandece-o-meu dis
curso. 

O Sr. Jutahy Magalhães-Senador, gos
taria de dar um aparte. 

O SR. JOÃO CASTELO- Com o maicir 
prazer darei, mais adiante, o aparte a V. EX 

Nestes quatro anos, fez_o QQvemo um enor
me esforço para dar a impressão de que tudo 
ia bem: ·o económico, o _so.cial. o polític-o. Mas 
os fatos mostram que não adianta tapar o 

sol com a peneira. O próprio defensor do Go· 
vemo que me aparteou há poucos instantes, 
Senador Marcondes Gadelha, confirma tudo 
aquilo que eu aqui trouxe, e diz que a crise 
existe. S. EX' não nega. E eu pergunto: quem 
gerou essa crise? Porque não a resolv_e? 

E talvez por isso, por se querec tapar o sol 
com a peneira, saíram dos veículos de comu· 
iúCaçã_o os ibo{jes de pOpularidade_ do Piesí
dente. 

No País, em sã consciência, néio há quem 
não reconheça ser esta a mais preocupante 
fase de __ nossa história. Em verdade, a oitava 
nação do mundo paga o preço de um Governo 
divididO, desorganizado, em luta consigo mes· 
mo e sem condições de amenizar as formas 
de vida do brasileiro. 

Como institutção, a Nova República mergu
lhou numa crise de autoridade. Como Nação, 
afundou numa crise de credibilidade. Como 
Governo, naufragou numa crise de confiança. 
Como Executivo, despencou numa crise de 
ministros. Tudo trouxe descrença: os avanços 
e os recuos, a llãriedade do discurso, o des· 
compasso dos atos, a falta de rumos. T ado 

_o Governo é lentidão, frouxidão, ornissão. Tan
to o oficial quanto o paralelo. O mal não vem 
do corpo, mas da cabeça. 

A Nova República veio ultrapassada pelos 
anseios da Nação. Os péirtidos foram incapa
zes de enriquecer a transição iniciada com 
o gradualismo- de ·aeisel e concluída com 
abertura de Figue_iredo. Faltaram-lhes defini
ção e segurança. G6vàniadores cederam às 
pressões palacianas e lideranças caíram nas 
teias do fisiologismo. 

E os partidos? Omitiram-se na-miSSão" fisca
lizac;iora e limitaram-se a crítiças p~rdaiS e iso
ladas. Nem cobraram as transformações nem 
as mudanças no estilo de Governo. Nada de 
proposta séria, nada de rompimentq com o 
velho·: É o mesmo o discurso, a mesma a 
retórica, a mesma a filosofia. Aí está a vetUsta 
classifiCação de es(Juerda e direita. Aquela co· 
mo suposta dona das reformas e das revolu· 
ções, e esta como senhora do conservado· 
rismo. 

A Perestroika russa, a ação prívativista de 
Margaret Thacher, o clamor sobre a fome no 
Pafs, nada sacudiu a Nova República. Ela não 
se acreditou e, sem identidade, apoiou-se no 
favor, montou no clientelismo e garantiu-se 
na proteção cartoiial. Deu as costas para a 
mobilidade social, a distnbuição de renda, a 
redução da pobreza. 

A Nova República seria a continuidade da 
modernização do Pafs, mas revelou-se incapaz 
de definir direitos, _renoVar cOnceitos, fixar 
competências, prescrever limites. A viabilidade 
do Br.asn comprovou-se nóS anos 30 a 80. -
Mas, hoje, o Pais exibe uma crise de identídade 
e não conta sequer com um projeto sério e 
global de desenvolvimento. No campo políti· 
co, a Nova República entrou em retrocesso. 
Faltam-lhe líderariçã~ idEüllificadas com a al
ma J)opular e fiQuras expressivas na luta pelo 
desenvolvimento. Por isso, não se voltou para 
a industrialização avançada, não cuidou das 
altas tecnologias, não c~ou _um modelo de 
competição. 
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O Estado_ desfigurou-se em suas funções, 
suas formas de ;:!ç_ão, sua ideologia. Engol· 
fou-se no Estado centralizador. Entranhou-se 
no Estado-empresário. Eri1bl'erihOU~Sé no- ES-
tado burocrático. Nenhuma orientação à -ini
ciativa privada. Nenhuni suprimento. Nenhu
ma fiscalização. por falta de unidade, a Nova 
República põe em riSCo o progresSo daS déca
das dos anos so;_Qo-e-70. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite V. 
Ex" um aparte, nobre Senador João C~telo{ 

O SR. JOÃO CASTELO - Com multa 
honra, nobre Senador Jut~hy Magalhães.. · 

O Sr. Jutahy Magalhães -Agradeço a 
V. Ex• e lamento inter_ro_r:npê-lo neste instante, 
mas o faço em virtude de ter outras obrigações 
que determinam a minha saída do plenário 
quase que de imediato. Nobre Senador João 
Castelo, V. Ex' está proferindo um libelo contr.;l. 
a atual Administração. Estou certo de que o 
nosso colega e aniig'o Sen-ador Racrid Selda-
nha Derzi,- como Dder- ao GoY~pôs ler
este pronunciamento, dará a resposata que 
o GovernO conSidera neçessária. Pa,rabeniio-o 
pelo que Y. Ex- está dizendo, felicito-o pelo 
seu discurso, porque V. Ex' está apresentando 
pontos que não tem contestação, para os 
quais não exíste possibilícla_dé de contestaçã_o. 

Temos um Governo que Se irliciou Com o 
slogan "Tudo pelo Social". Se tivefnos um 
desenvolvimento n~s últimas décadas, sem~ 
pre dissemos que existia _uma _dívida social 
a ser paga, e essa dívida era. o grande-cOmprO
misso da atual Administração. lníelizme_nte, 
essa dívida tem aumentado_. V. Ex· cita__o_da_çlq 
que somente I ,4% da população brasileirã gá
nha mais de dez._ sa_lá_rios mínimos. Poderia 
citar o dado de que menos de 1% da popu
lação brasileira tem..rnais d_e 50%_dé) ~ª- te~ri~ 
torial corno propriedade rural. Então, a má 
distribuição ft,tndiárfa que· existe permanece 
e aumenta a cada ano no Brasil. V. Ex" poderia 
citar também que 30 milhões de idosos, nó 
ao 2000, farão parte da população brasileíra 
e essa parcela da população está inteiramente 
esquecida pele atUSil Governo, como_estão_es-_ 
quecidos os menores. V. Ex• cita umà série 
de fatos e poderiamos dizer - até há pouco 
temo - que, na realidade, a atual Adminis
tração teria a apontar, como já o fez, por várias 
vezes, o Presidente Samey naquelas "Conver
sas ao Pé do Rádio_", pelo menos, a liberdade, 
a parte democrática deste Governo, a liber· 
dade em que está a população. Foi citado 
aqui, pelo Senador Marcondes Gaddha,. que 
não houve slnal de intolerância, apesar das 
greves. Ora, me_u_D~us_do céu, o que é essa 
Medida Provisória n~ 5C senao o -rbãiói' Sihãl 
de intolerância que o Governo poderia dar a 
respeito das greves? -Quando s~ diz que não 
houve demonstraçõe_s de cas_se!etes na rua, 
não houve cassetetes, mas houve tiros.-Nobre 
Senador, não_ quero prolongar-me, porque te
nho que sair. Vou ler com a milior atenção 
o pronunciamento.de V. Ex• até o final, porque 
esse discurso mereCe desdobramento por 
parte das diversas üderanças desta Casa. Mais 
uma vez parabenizo V. EX" pelo que tem dito. 

Também estou solidário com V. ~ nessas 
crÍticãs. Qüem· foí ó re-sponSável peloS errOs 
oc-orridOs -nestes· últimos anos? O Presidente 
-da República, que é o responsável pela aÍual 
Administração. [gualmente quando se fala co
mo ocorreu agora, também, que é um favor 
que se_faz atender-se às normas constitucio· 
nais e estabelecer-se prioridades para esse 
atendimento, quando é obrigação do Governo 
tender àquilo que foi determinado pela Consti
tuinte. Portanto, vamos traba1har; vamos conti
nuar lutando para acabar com essa descrença 
que ·existe por parte da população. Hoje,-o 
põV6 BraSileiro nã-o acredita e mais nada. E 
outro dos -grandes males que temos hoje a 
enfrentar é a descrença popular com as insti
twições, com os políticos, com os partidos polí
tk_os, com este Governo. E nãó podemos ver 
mars ·os brasileiros descrente_s. querendo sair 
deste País. 

O SR. JOÃO CASTELO - Obrigadq_ a 
"V.: EX-' pelo brilhante aparte que velo enriquecer 
O meu discurso. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que se 
esperava do novo Govem_o? A reforma das 
funções do Estado, a _reformulação da econo
mia nacional, a renovação da administração 
pública. Enfim, o Estado no comando de uma 

-ordem moderna, de uma comunidade mo
derna, de_ unla _República moderna. Estado, 
sociedade dVil e setor privado em perfeita CO
munhão de idéias e. propósitos. 

Mas, que vemos! a· abandono do debate 
sério, a perda da perspe<:tiva histórica, a falta 
de modelo de progresso, o distanciamento 
da revolução brasileira. Não se considera a 
sociedade como urn todo, a sua estruturaç3.o, 
a sua evolução, a sua e_spedfiddade. O juiz 
do desenvolvimento são as conveniências 
pessoais, os _arranjos partidários, os interesses 
grupais. - - - ---

-O próprio regime militar permitiu e estini.u
lou o debate. Análises, estudos e livros marca
ram os anos--70~ O novo- no- lugar do velho. 

· Ao_ contrário, este final de década deixou o 
País ao sabor de ocorrências externas e de 
int~~~~-9~_ucos segmentos sociats. 

Em suas pregações, Tancredo Neves des
pertou a sociedade para a dívida soc:ial. Algo 
teria de se f~zer urgentemente em favor dos 
30 milhões de deserd<)dos. Agora, em trabalho 
pedido pela OIT, o pernambucano Maurício 
Romão conclui que os credores da Nova Re
pública são em número bem maior. Chega 
a 62 milhões os brasileiros que vivem abaixo 
da linha de pobreza. 

De onde vem esse estado de privação? ln
forma o Professor Romão: em 1980, 9,2% 
dos brasileiros controlavam: 40% da renda na
ciohal e 46,7% eram obrigados a viver apenas 
c-om 10% dela. Seis anos depois, vejam bem, 
seis anos_ depois, o percentual dos detentores 
dos 40% caiu para g;cn%. Enquanto iss_o, su
biu para 47,27% o númeio dos que recebiam 

-S6mente 9.2% da renda. 
Ao lado dessa triste realidade, temos a infla

ção a devorar principalmente o trabalhador. 
Na -mtã aos -reajustes. ele é sempre a vítima. 

Os preços são mais 'Jelol.es, e cre_sçe~o !lúme
to dos desempregados. E, cada vez que a infla
S:ãO cresce, mais cqnfiança_perde o Governo. 

Paralelamente, soO a foima de_ impostos, 
a Nova República confisca grande parte da 
renda dos que trabalham e produzem. Ou" o 
Govetno cria, ou aumenta impostos, ou eleVa 
alíqUOtas. -o jornalista Fernando Pedreira ad
vertE!" q-üe esta situaçãQ se assemelha à de 
50 e 60. O País está igtJalmente corroído pela 
inflação e gastança desenfr_e~da. Os dirig_eQ.tes 
de ontem eram populares e os de hoje são 
desgraçadamente impopulares. Aqueles po· 
deriam ajudar eleitoralmente. Este não pode 
soccirrer a ninguém. Então, qual será o destino 
da Nova República? ----=-

As próximas eleições são a única esperança 
da Nação. Anunciam-s~ como passo decisivo 
para a formulação de um projeto de retomada 
do desenvolvimento. O último pleito presiaen
ciaf ocorreu e.m-f960. O País tinha só 15 mi
lhões de eleitores. No momento, somos 80 
milhões de votos. A maioria é de jovens. So
mente entre 16 e 18 anos há 10 milhões. isso 
garante uma eleição marcadamente ideoló
gica: nova na mentalidade, nova nas reivindi
cações, nova no~ requisitos de progresso. O 
ponto fundamental não Qer(l o antigo dualismo 
direita e esquerda. Já não o é em outros países. 
O povo quer trabalho, ordem, justiça. Tam
bém responsabilidade, autoridade,_c:ompetêh
cia. SobretUâO, -seriedade, coragem e gran
deza. 

.As pesquisas de opinião começam a des
vendar as exigências da sociedade. A base 
da disputa serão diagnósticos reais e propos~ 
tas concretas de renovação. _Os candidatos 
terão de mo_strar-se preparados e em condi

--ç:ôes ~de empreender as reformas que o País 
exige e que a Nova República ignorou. O libe
ral, o neoliberal, o socialista, o de_rnocrata, o 
populista, o marxista, todos. _ 

A nação quer o crescimento econômic:o, 
a modernidade, a distribuição da renda, a me
lhoria das condições de vida e o fim_.dª miséria 
Hoje, oito de cada d~ eleitores estã,o ~baixo 
da linha de pobreza, e muitos concluíram o 
primeiro grau. Efes são 63 milhões dos 80 
milhões de votantes. E mais: 94% dos brasi
leiros vêem os programas de televisão. 

As siglas partidárias terão pouca influência 
no comportamento desse eleitora_do. Em re
gra, nossos partidos não têm ideologia, não 
ostentam peirtif dOutrinário, não se identificam 
com os programas. São meras entidad_e.s_ que 
compõem o processo eleitoral. -são frentes 
descaracterizadas e desacre_ditadÇ~.s, Valem só 
pela expressão isolada de alguns membros. 
Em Conseqüência,_a sociedade mergulhou na 
desilusão e no des~nc~nto. Repudia a situa
ção, repele os administradores, rejeita o Go
verno, desconfia das_ agremiações político· 
partidárias. 

À custa de decepções e ao peso da careStia, 
a Nação descobriu que não pode mais esperar 
pelo Goverrio ou pelos partidos. Ela vai_ com 
o candidato e ji...llgcl-o Pela que ele faz..PJQVarn
no os inquéritos de opinião pública. Será bõm 
ou ruim pára o País? Quéirito a mim, antevejo 
os clarõ_~s _qg_ uma verd:__a~ei_ra No~ República 
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As horas de mudar com este Governo jâ
passaram, perderam-se na crise dp mandato 
presidencial. -

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
- Nobre Senador João Castelo, gostaria de 
lembrar a V. Ex' que, nos termos regimentais, 
o seu tempo já está esgotado há 5 minutos. 

O SR. JOÃO CASTELO- Quero d~er 
a V. Ex" que, pelas minhas anotações, ainda 
faltam 8 minutos. Já estou conduindo. Devo 
dizer também que esta Casa sémpre foi pró
diga em liberalidades. A sessão de hoje mos
trou que ninguém teve o tempo limitado. Por· 
tanto, peço a V. Ex• me conceda Jriais afQiins 
minutos, para que possa concluir o rileu pro
nunciamento. 

O Sr. Mauricio Correa -Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOÃO CASTELO - Cõnduído 
o meu pensamento, concederei o aparte a 
V. Ex", Senador Maurício Correa. 

O SR. PRESIDEN1E (Antônio Luiz Maya) 
-V. Ex~ tem o tempo solicif.ãdO para terminar 
o seu discurso. 

O SR._ JOÃO CASTELO- Forãm as 
horas das dúvidas sobre a legitimidade da in
vestidura e as horas de desorganização da vida 
do País em nome de mais 365 dias de Presi· 
dente. __ 

Em tempo tão curto, Sr. Presidente, eu- não 
poderia_exibir todos os males_ e _erros da Nova 
República. Mas, nesta análise, eu seria menos 
preciso _se não trouxesse também aspectos 
relacionados com o meu estado. 

Antes de entrar nestes aspectos, que será 
o final do meu discurso, concedo o aparte 
ao nobre Senador Maurício Correa, Uder do 
PDT. 

O Sr. Mauricio Correa- Eminente_ Sena
dor João Castelo, eu não me_ sentiria bem 
se saísse daqui, hoje, sem participar do seu 
belo discurso, apresentando-lhe a minha total 
solidariedade, os meus cumprimentOs pela ex
celência de suas colocações. Chego a me in
dagar o que nos resta fazer neste momento?" 
Falou-se aqui, ainda há pouco, que o Governo 
sob cuja égide vivemos, não-ê o- responsável 
exdusivo pelos seus a tos, e que seríamos coni
ventes ou, de certo modo, omissos, para que 
a nau deste Governo naufragassé. Manifes
tando a minha solidariedade, o meu apreço 
ao seu belo pronunciamento, devo dizer qUe 
assi.stifnos- a espetáculos mais melancólicos 
nesta Casa: quando o Presidente da República, 
acossado pelo drama da sociedade brasileira, -
remeteu a sua proposta de Plano Verão, en
contrava-se o Presidente Samey em viagem 
para Angola, e a proposta chegou ao Con
gresso ao desabrigo de qualquer proteção par
lamentar, sem que houvesse o amparo, pelo 
menos, de lideranças qu_e_acompanham o Go
verno. E me recordo que se encontravam no 
Gabinete do Presidente desta Casa o erilinente 
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do 
Estado de São Paulo- LuizAntônio ele Medei
ros, o Presidente da Cill - Jair MeneQuefli,
bem como o Dieese, através do Dr. Walter 

Barelli, discutindo exatamente QS reflexos do 
.nOçl~_o da proposta do Plano Verão, que seria 
aquilo que poderia acontecer com os trabalha
dores. E naquele desespero, porque ninguém 
sabia com quem negociar, com quEtm se en
tender, era uma verdadeira torre de Babel, apa
receu o Minlsfro da Justiça, Oscar Dias Corrêa, 
na tentativa de explicãr às lideranças ali reuni

- fazer. E disse,_ inclusive, que ali comparecia, 
autorizado pelo Presidente da República, mas 
sem qualquer poder de decisão, para tentar 
encamiilhar a(rueias discuSsões. Por exemplo~ 
agora que o CongresSo Nacional tomOu a de
cisão -ªe sepultar o decr_eto do Executivo que 
dissolvia três empresas estatais, presencio a 
inérCla· deste Governo em mandar cumprir es
se decretoJegislativo, a ponto de a Consultaria 
Jurídica esboçar um parecer propondo ao Pre
sidente da República duas alternativas: o ajui
zanl.ehto e Oj:>rocedimento do Supremo Tribu
nal Federal, ou cruzar os braços, para que, 
em não havendo nenhum socorro a essas es
tatais, elas morrani- de in8niÇ:ãÕ. É ~m total 
desprestígio, desconhecimento e apatia pelo 
Poder Legislãtivo. E- qUando" V. ~ -enuncia 
es::;e excelente discurso, não posso sair daqui 
sem- fCirmular:Ihe os meus cumprimentos. 
Talvez seja a mais bela radiografia que se tra
çou, nestes últímos momentos, sobre a per
plexidade, a hesitação, a incerteza deste Go
verno. Antes de retirar-me, porque tenho de 
estar presente na Comissão de Constituição, 
Justiça_ e Cidadania, não poderia deixar de ex
ternar este aparte, com o apreço e mereci
mento que o dfscurso de V. Ex• merece. Poste
riormente lerei_ a condusão- de seu pronuncia
mento ·com o- mciior prazer. Meus sinceros 
cumprimeritos. Este-é um pronunciamento lú-_ 
cido, líquido, correto, sincero e muito bem 
parlamentar, dentro da mais perfeita ética, em
bora saibamos, por V. Ex-, o comportamento 
do seu estado natal com relação_ao Presidente 
da República. Trata-se de um "'discurso de 
mestre. 

O SR. JOÃO CASTELO- Obrigado ao 
nobre Senador Maurício Correa pelo seu apar
te, que engrandece o meu discurso. 

O Sr. Almlr Gabriel- Permite V. EX' rápi
do aparte? 

O SR; JOÃO CASTELO- Com prazer 
ouço v. EX' -- -

O Sr. Almlr Gabriel- Em -prime-fio lugar, 
nobre Senador João Castelo, associo-me às 
mé!f}ifestações de louvor de todos os Sena-__ _ 
dores ao brilho e ao raciocínio do discurso -
de V. EX' Meus parabéns efusivos. Em segun
do lugar, devo dizer que v._ Ex• está sendo 
extremamente gentil ao colocar no apelido 
Nova República tudo aquilo que a análise do 
seu discurso faz.. Creío que o apelido Nova 
RepúbUca, a dotado por T ancredo Neves, na 
vetdade não foi utilizado de forma alguma, 
pelo Presidente que o sucedeu. Eu- diria que 
seria a República Anquilosada a do Presidente 
que o sucecieu. Na verdade, a mediocridade 
e a tibieza de_ste GOverno, que não pode de 
forma nenhuma ser chamado de Nova Repú
blica, têm cracterizado ou TeítO agravai aqUelaS -

condições que preexistiam. Neste sentido, vou 
repetir uma colocação em que insisto sempre. 
Não creio que nenhum País faria a sua Consti
tuinte, mudaria to_da a sua Constituição ante
rior, se não estivesse em crise. O estado de 
crise brasileiro sem dúvida nenhuma levou à 
condição da Constituinte, e sería ingênuO de 
nossa parte admitir que não vivêssemos em 
crise. O grave é- que perdemos a p·ossibilidade 
de ter alguém com grandeza sufidente para 
coordenar, para administrar, para conç:iuzir es:. 
sa Crise. Neste aspecto particular, eu gostaria 
de dizer que neste momento, a quem mais 
devem ser rendidas homenagens é ao povo 
brasileiro, qUe, em situação dramática, agra~ 
vando-se a sua situação, mantêm-se em paz, 
na esperança de que a eleição do próximo 
Presidente possa fazer raiar um novo momen~ 
to para o Brasil. Penso que mesmo com in
quietações, atnda que exista impaciência, o 
povo brasileiro alimenta a esperança de fazer 
ou de tornar este País uma grande Nação. 
Repito, meus paiãbéns a V. Ex;\' pelO seu dis-
curso. 

O SR. JOÃO CASTELO - Muito obri
gado nobre Senador Almir Gabriel. O aparte 
ele v. s~ valoriza o meu discurso. 

Sr. Presidente, já na fase final do meu pro
nunciamento, ·eu dizia que seria menos pre· 
ciso se não trouxesse, também, aspectos rela
cionados cotT'i"o meu Estado. 

O Maranhão, Sr. Presidente, é hoje objeto 
de constante atenção nacional. Pagamos até 
um alto preço pelos baixíssimos índices de 
popularidade do GoVerno, Nestes ano·s, os 
mãl'ahhenses sofremos discri(l)inaçõeS e 
t"[l.esmo críticas de grande parte de nossos 
patrícios. Muitos supõem que, neste pe-ríodo, 
o meu Estado se beneficiou de grandes obras 
e grandes projetas. Positivamente, isso não 
é verdade. 

Nos_ últimoS dez anos, operou-se uma real 
transformação no Maranhão. Mas é devida a 
planos de desenvoMmentos anteriores ao Go
verno da Nova República. Foi a partir de 79 
que se iniciou uni efetivo process-o de moder~ 
nização no Estado. Hoje, ali, existe algo de 
diferente daquele Maranhão de indústrias ob
soletas e decadentes, de agricultura primitiva 

- e de subsistência, de comércio frágil e desti
tuído de infra-estrutura sócio-económica. Mar
cam essa evolução o projeto Alumar, com a 
produção de alumínio e alumina, e a rede viá
ria construída· ao longo de vinte anos. 

Nesse nível está o Programa Grande Cara
jás, que vem dos idos de 1975, com o Projeto
Ferro da Vale do Rio Doce. Em razão disso, 
conta o Estado com a Estrada de Ferro Cara
jás e o porto de minérios em Itaqui. Ambos 
são fatores de incentivo regional promissor, -
embora lento. 

Nesta hora, muito me agradaria poder dizer 
aqui que esses empreendimentos contaram 
com o esforço do atual Governo. Ao contrário, 
todos eles tiveram saqificada a_ $U_a_ Progra
mação, com graves prejuízos para o desenvol
vimento estadual. 

Também me seria extremament~ agradável 
se pudesse dizer que, em outros setores, a 
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Nova República contribuil,.l para a transforma~ 
ção infra-estrutura! de minha terra. Mas não 
há como fazer_ esses reg_i?f_ros. Não existem 
sinais de mudança nos indicadores_s6!:;io-eco· 
nômicos do Estado_-;- e_ isso fala acima de 
qualquer outra coisa. De 77 a 89,_ a pOpulação 
cresceu em mais ele 40%. A desp~lto disso, 
a sua participação relativa no Produto Interno 
Bruto continua em tomo de 1% do PIB brasi
leiro. Sempre oscila entre 0,6% e 0,8%. 

A renda per capfta dos maranhenses é ape
nas'l/4 da brasileira. A dos nordestinos chega 
a 1/3. Há um nome para esse absurdo. O 
nome dele é pobreza ab_soluta. 

Na área da educa_ção, da saúde e da agricul
tura, os indicadores exib~m uma situação alar
ffiC;IIlte e constrangedora. Mostram a anulação 
dos esforços de governos ant~rlqres .. O núme
ro de analfabetos é hqje de 60%. O núinero 
de leitos por mil habitantes, 2,02 apenaS. ·o _ 
setor agrícola está mu_ito longe de atingir o 
nivel de tecnologia avançada do Centro-Oeste. 

Mas nem tudo são desgraças no Maranhão. 
Ali se fez o primeiro trechO da ferrovia Norte
Sul. Propriamente, esta não é uma obra de 
interesse exdus,ívo d.os maranhenses. Mas, se 
algum dia concretizar-se como programada, 
e essa obra for concluída essa, estrada poderá 
constituir-se num eixo de comércio entre o 
Norte e o CentrO-Üj;!ste, com vantagens para 
o Estado. Surgirá um novo sóc!o_no processo 
de desenvolvimento brasileiro. 

Mas as nossas reais perspectivas de mun
dança vinculam-se ao Programa Grande Cara
jils, em cujo bojo se acham os projetas da 
Vale do Rio Doce e do Consórcio Alumar. En
tretanto, até este momento, não s_e:-_ind.ustri<;3-
lizaram os minédos de ~rajás, como mand,a,_ 
a programação e exige o interesse regional. 

Lamentavelmente, n_ão existe uma_ açã_o ca
paz de viabilizar e incentivar indústrias deriva
das para a utilização local da matéria-prima 
ali gerada. A simples exportação- do minério 
bruto em quase nada beneficia a região. 

O Programa Gfãnde Carajás não segue o 
planejamento global aprovado pelo Congres
so emJ 975_.Abandonaram-se a diversificação 
de atividades, e, em .conseqüênda, a progra
mação do _setor primário, que envolve, além 
do Maranhão, parte do Piauí, do Pará e do 
Tocantins. 

Agora, ali, só existe lentidão, falta de àes_cor· 
tinio, ausênda de de_ciSãO. Nem o Governo 
Federal nem o esta_d_ual se mostram dispostos 
a enfrentar esse desafio do desenvolvimento
harmônic:o do Pais. 

Faz pouco, Sr. PreSidente,-o Senaçlor Ro- · 
berto Campos assinalou que "o pessimista é 
o otimista bem informado". Então, em face 
dess.es fatos, diante desses números, em fren· 
te dessa realidade, quem, senãÇI o~desiQfo_r
mado ou o áulicp, s~a <::apaz de negar que 
esta Nação desandou política e economk:a
mente? 

A sociedade cansou-se de ouvir ª_Nova Re
pública falar em transição democr6tica, de_ vê_~ 
la querer roubar o êxito_ de outros_ governos. 
E; de tanto ouvir e;_ ~_r, ela se convenceu de 
que o apelo a esse imaginário trânsito someri- · 

te encobria a incom~etência do Governo para 
enfrentar os_ ç:_omprornissos com a Nação. 

A NOva R~púl?lica·<::<!-nalizoU os moti~s po
pulares por eleíções diretas para Presidente 
da República, mas atrasou, em um ano, o aten

--dimento -desse ardente anseio do povo. o 
ConQresso não aproVou a mensagem de Fi· 
guei.redo que marcava o pleito para novembro 
de 88. 
_ Tari,~dcf NeveS Concordou· com a eleição 

indireta, com a cOndiÇão de ser __ suc:.e_diç:lo' no 
prazo_ máximo de quatro anos. Este Governo 
desc~mp.riu o co~promisso. Convocou a 
Constituinte, mas logo entrou em choque com 
ela: queria ou os seis anos de mandato ou, 
pelo menos, cinco. Depois da promulgação, -
acentuou-se o conflito. A nova Carta é acusada 
de tornar o e.<Pliõ ingovernáveL Alegam que o 
Congresso transferiu rhaiS recursos para oS 
Estados e Municípios, mas não lhes entregou 
oª-_ eh cargos correspondentes. _ 

As razôes dessas acusações são bem ou
tras. O Executivo tem saudades dos decre
toS--leis que os pregadores da Nova República 
condenaW~m em praça pública. Nos sete me
ses da atual_Constituição, o Presidente da Re
pública já baixou 52 medidas provisórias. E, 
ao assumi{ o Qovemo, Sua Excelência afir
mou que não usària decretos-leis. Entretanto, 
usoU-os na vigência da Carta anterior e agora, 
abusa das medidas Provisórias previstas na 
atl@l.___ - -- - ~- -

Depois disso, que resta dizer mais sobre 
a Nova_ República? Creio que muito pouco 
ou quaSe nada. O próprio chefe dela não usa 
mais o_ seu nome desde a mensagem de 87 
ao Con_gressO. D-os meios de çomunicação, 
eS·s·a- á.li:;\ffiha sumiu por en~anto ou por" obra 
d~ çomunicadores espertos_ e atei:~tos. 

Mas, Sr. Presidente, graças a Deus, o brasi
leiro não 'se nutre de lamentos, ou de tristezas. 
No momento, ele enxuga as lágrimas dos 
olhOS e, ao calor de sua juventude, prepara-se 
para entregar o País a quem possa enfren~r 
o5 desafios. com talento, competência e cora
gem. (MUitO bem! Palmas) 

(Dui'ante o discurso do Sr. João Castelo, 
o Si;. Nei~on Carneiro; Presidente, âeixa 
a cadeira da presidência que é ocupada 
pelo Sr: Antonio Luíz Maya, Suplente de 
Sidetãrtt?.) 

O SR_ PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
--=Concedo a palavra ao i:iobre Senador Jamil 
. Haddad. . , 

O SR- JAMIL HADDAD (PSDB - R../. Pro
nun_ciii O se$}uinte-_discurso.)- Sr._ Presidente, 
Srs, Seri~doreS, as grandes preocupações que 
me- assoinam ao espirita têm sempre a ver 
com o ·campo social. Revolta-me a existência 
de desigualdades que podem ser superadas, 
mas não o-São pela indiferen~a. Confrange-me 
o esquecimento dos mais fraçps, dos niais 
pObres,. o desrespeito mesmO aos trabalha~ 
dores. . . _ . 

Multas vezes, as leis registram conquistas. 
D~pors de sonhos e principalmente de lutas; -
càtegõr:iãs obtêm vitórias. Suas prerrogativas 
ficam, então, definidas em regulamentOs, e 

até disciplinadas em leis. Mas, na prática, esses 
diplomas não valem. Fic:a-me a Impressão -.,. 
e aqui peço perdão aos doutores. do direito 
- que várias leis, por nada representarem, 
são natimortas, fazendo parte de um extenso 
e sombrio cerhitérfo. 

Sr. ~esidente, essas reflexões rne assãl~
ram quando verifiquei, de perto, o problema 
que aflige a nu-merosã, a laboriosa, a infati· 
gável, categoria ferroviária, 

Em- 1961, já lá se Vão 28 anÕs,_ foi editada 
a Lei n9 3.891, âe 26 de abril. Cheia de bons 
propósitos. corno,creto, acontece com a maio
ria das leis, ela _criou, no Departamento: riacio
nal de Estradas de Ferro, o ~_rviço Socic:tl 
das Estradas de Ferro. - · 

Vou ler ao Senado os objetivos d~se 6rgão. 
Estão no att-2? da referida lei:--

"a) a defesa da saúde, principalmente 
através de medidas de medicina_preven
tiva, colónias de férias e de repouso; 

b) a solução de problemas educati-
vos,. prjmfirios e domésticos; ___ _ 

c) _ o incentivo e auxílio ao plantio de 
hortas e pomares, às criações Qomésti· 
cas, à organização de· pequenas indús
trias caseiras e ao fomento de pequenas 
co_operativas agrícolas e de produção de 
caráter familiar; 

d) a criação de agências de serviço 
social para- solucionar Casos individuais 
ou de g~~pos; - - - --

e) a criação de cooperatiVas de con· 
sum-o;-

!) o bem-estar soda!. e q ~pedeiçoa
mento integral f'tSico, iritelectual, moral e 
espiritual do f!aba.lhador ferroviário e c!_e 
suaiamília."_ 

No art. 49, Sr. Presidente, a lei autorízou as , 
ferrovias a Cobrarem um adicional de dois por 
cento sobre as tarifas vigentes, para constituir 
o FUndo Social Ferroviário e atender aqueles 
fins cuja leitura acabei de proceder. 

Muitas luas se sucederam, muitos anos rola
ram, um quarto de século chegou a tr:ans
correr, até que a Pr~idênda da Rede Ferro
viária Fedei-ai houvesse por berTt de se uüliiar 
dessa autorização. Quer dizer: a legislação pro· 
tetora dos trabalttadores permanecera inteira
mente relegada, olvidados todos os ben~ficios 
por ela assegurados. Era toda uma legiãO de 
ferroviários que se via assim prejudic:ada e 
abandona_d_a_. _ _ _ _ 

A insensibilidade dos nossos governos pe
los aspectos socia:is é realrner~lte espanto~ 
De nad~ valem, aí, os programas, os planos, 
nem mesmo as leis. 

be 1987, a estes dias, cresceu acerituada: 
mente o faturamento da Rede Ferroviária Fe
dercÍI. ChegOu a passar da casa dos seiscentos 
milhões de dólares. Em tais condições, referin
do-se esse fat_urgunento a um perfodo de dois 
anos, é claro que a importãncia de vint~ e-
quatro milhões de dólare!) cjeveri_a ter sido re
colhida ao Banco Q.o Brasil, à conta do SESEF, 
para -gãrarltk-lhe a viabilização. No- entanto, 
esse órgão nã'o reçebeu mais do que um mj
lhão e oltocentcis mil dó_lares. E:. o caso. ~e .. 
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se perguntar: por que não recebeu o Serviço 
Social o restante? - . - . . . -

Sr. Presidente, poderia haver um mistério 
nisto, mas, na realidade, não hã mistério al
gum. A verdade, a triste, a VefgOfthosa verda
de, é que há empresas poderosas que não 
pagam a taxa. Recusam-se a fazê-lo. 

UtiliZam-se do transporte ferroviário mas se 
furtam a pagar o que a lei _estipula. Ora, a 
lei é ·para ser cumprida por todos. E é intolele
rável que grandes empresas assim procedam 
em detrimento da massa dos obreiros que 
dão vida às ferroviãs. 

O meu Partido, 0-PSB, tem vínculos naturais 
e históricos com toda _a _classe de trab8lha
dores e não pode silendar ante esse crime 
que se comete contra o trabalho. Melhores 
condições de vida, de saúde, de educação, 
são um direito de todos os cidadãos, mor~ 
mente dos que, com a sua atividade diária, 
o seu labor, concorrem para o engrandeci~ 
menta nacional. 

Estou õferecendo à consideração-do Sena~ 
do projeto alterando a redaçáo do artigo 4" 
da Lei n" 3.89"1, de 1961 ~--Minfta- proposta é 
no sentido de que os dois por cento que a 
lei consagrou para viabilizar o Serviço Social 
das Estradas de Ferro sejam embutidos no 
valor do frete pago pelos que se utilizam do 
transporte. 

Pretendo, com essa medida, acabar com 
as tergiversações, com as interpretações mali
ciosas e solertes. A intenção do legislador há 
de ser levada a sério, há de_ser tomada realida
de, e os direitos dos ferroviárioS e de seus 
familiares devem ser respeitados. 

A questão é bem atual. 
EstOu certo de que a Casa não regateará 

o seu apoio, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Lulz Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
.Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT -AC. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a sociologia e_a antropologia têm 
muitas explicações para os variados níveis de 
modernização dos países existentes no mun
do. Todas essas explicações têm a ver com 
a cuhura e com a economia. Uma delas, no 
entanto, prevaleceu durante muitos anos e, 
ainda hoje, vemos pessoas ilustres, inteligen
tes, porém mal informadas e que não se aca
nham em ditar regras, com base nessa'teoria, 
mesmo desconhecendo seus fundamentos. 
Essa teoria, que trata da modernização, afirma 
em seus prindpios que todos _os caminhos 
para se atingir ao desenvolvimento acabam 
por imbricar em um só: o caminho percorrido 
pelos países desenvolvidos. Isto é, segundo 
esse raciocínio, não haveria possibilidades de 
se queimar etapas, de se chegar aos patama
res de riqueza e de conforto usufruidos peloS 
países ricos, sem percorrer os mesmos cami
nhos por eles percorridos. Neste sentido, so
mente a cultura européia poderia sobreviver 
além das outras, pois todas estas outras esta
riam à ela submetidas. Não haveria, portanto, 
um caminho alternativo para se chegar ao 
bem-estar dos povos. O mundo estaria conde-

nado a ser destr_u(do e o ser humano, o seu 
deStruidOr - o grande e definitivo predador. 
Pois, a Eutõpa não passa de um continente 
com seus recursos naturais esgotados, sobre
vivendo apenas alguns remanescentes de 
suas grandes florestas. A cultura do homem 
dito civili_zado, europeu, branco, é eminente
mente predadora e destruidora dos recursoS 
naturais. · 

Esta teoria da modernização -já ultrapas
sada e reconhecidamente diScriminatória _e 
preconceituosa, além de completamente erra
da, assim considerada por sociólogos e antro
pólogos de todo o mundo - ainda encontra 
defensores em nosso meio. Vale, aqui, reve
renciar as culturas indígenas brasileiras e to
das as outras grandes e pacíficas culturas que 
foram esmagadas pela violência invasora de 
países guerreiros, belicistas, colonialistas e cu
jo grau de evolução de_ suas __ relações sociais 
e políticas com outros povos se encontra na 
idade das trevas. Quando não esmagadas, es
sas culturas teimam em sobreviver, muitas ve
zes, ainda acreditando nas palavras e nas in
tenções de quem tem como função defen
dê-las e que, na verdade, quer destruí-las. 

- -

Os meios de comunicação de massa são 
instrumentos poderosos para a manutenção 
e expansão de tais teorias, padronizando ou 
homogeneizando os hábitos de consumo dos 
povos de países subdesenvolvidos, de acordo 
com interesses econômicos e culturais dos 
países mais avançados economicamente e 
detentores de tecnologia predadora, porém 
"tida_s" cOmo desenvolvidas. Como quem diz: 
"se você quer ser igual a mim, produza como 
produzo, faça como eu faço". Ou seja: ''des
truas como destruo". 

É preciso, então, que nos- aprofundemos 
nesses assuntos e que busquemos preservar 
melhor o que-é nosso, mas que não foi feito 
por nós, como· as grandes, respeitáveis e dig
nas ·culturas nativas de nossa terra e, também, 
os grandes recursos n~tyrais não renováveis, 
que nos pertencem como usufruto e que não 
temos o direito de destruí-los mas que temos 
o dever de conservá-los. 

É preciso também fortalecer nossa cultura 
brasileira, para que tenhamos forças suficien
tes ao bom combate, dificultando esta invasão 
ctiltural de <iue somos vítimas. Este fortaleci
mento de nossa cultura se fará através da edu
cação escolar e pelo disciplinamento do con
teúdo da mensagem -cultural dos meios de 
comunicação de mãssa. Não falo de censura, 
mas de controles exercidos pela sociedade, 
através de _seus representantes mais legítimos 
no Congresso Nacional_. Falo de um sistema 
legal que imponha limites ao ingresso de cul
turas alienígenas, cujo conteúdo de suas men
sagens quase sempre vem em detrimento de 
nossa própria cultura brasileira, mestiça, e que 
se pretende mais justa e solidária. 

Estes são temas candentes de nossa atuali
dade_;_~_d_lJÇação, cultura, economia e comuni
cação de- massa. Estão tão entrefaÇcidos que 
ao abordar um deles _o outro imediatamente 
se _faz. presente. A economia anda junto da 
cultura e, OQS_ tempos atuais, estes dois estão 

atrelados ã educação e à comunicação de 
massa. 
_ Este assunto, Sr. Presidente, será motivo 

de outras manifestações e.de projetas de lei 
de nossa iniciativa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
---..Concec_lo a palavra ao _!lebre Senador Leu
rival_ Baptista. 

O SR. l.OURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)_-Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, ontem, I€mdoA Tiirde; 
âe- Salvadcir, uin -deiS mais tradiciOnais e im~ 
portantes órgãos da imprensa nordestina e 
brasileira, fui surpreendido com a dolorosa no
tica-do falecimento de João Baptista Ferreira 
Tourinho Filho, transcorrido no_ dia 29 de abril 
passado. 

O desaparecimento, aos 75 anos de idade, 
desse meu dileto amigo, companheiro de tur
ma na Faculdade de Medicina da Bahia e das 
inesquedveis lides estudantis, deixou-me 
consternado porque João Baptista Ferreira 
Tourinho Filho, independentemente de uma 
brilhante_ e bem-sucedida carreira como cirur
g_ião policlínico, exerceu a profissão, desde sua 
formatura até 1 986, tendo passado por Cen
trOs ae Saúde e HOspitilís em Salvador, santo 
Arltõnio deJe.s;u,s e_ Nazaré, muniCípio no qUal 
foLeleito Preferto, governando de 1976 a 1982.· 

Em Nazaré, esse digno e· eficiente Prefeito 
dirigiu a Sa-nta Casa de Misericórdia e realizou 
um elenco de importantes obras que muito 
contdbuíram para ampliar -e fortalecer o seu 
prestígio como político e administrador evem
plar. 

Médico humanitário e reconhecidamente 
competente; João Baptista Ferrelra Tourinho 
Filho conquistou i'l estima, o respeito e a grati· 
dão de todos quantos tiveram o privilégio de 
sua amizade. 

Ao fazer esta breve comunicaçao; desejo 
associar-me às manifestações de tristeza e 
saudade de todos os seus amigos - dentre 
oS quaiS teriho ·a hOnra de inclUir-me - e 
de seus familiares. 
~a este, Sr. _!'residente, O conciso registro 

que desejava fazer nesta oportunidade. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta· 
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGAUIÃES (PMDB
BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores; SegUrido estimativas 
da ONU, publicadas pelo Jomal do Brasil, em 
sua edição de 3-4-89, o número de pessoas 
portadoras de algum tipo de deficiência, ito 
Brasil, já abrang_e_ 10% de nossa pop_ul<_~.ção. 
Ou seja, de cada 1 O brasileiros, pelo menos 
um é portador de algum tipo de deficiência. 

Felizmente, embora ainda de forma tímida, 
a sociedade brasileira começa a preocupar-se, 
cada vez mais, com essa massa de aproxima· 
damente 13 milhões de brasileiros, espalha
dos pelo País, e submetidos a formas diversas 
de marginalização, que vão, desde as dificul· 
dades de acesso ao mercado de trabalho, até 
outras aparentemente mais simples, mas 
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igualmente causadoras de embaraço e margi
nalização, como as dificuldades para-a ptôpria 
locomoção. _ _ __ _ . 

Nossa recém-promulgada Constituição de
monstrou especial preocupação com as pes
soas portadoras de deficiênciÇl. Além de reco
mendar expressamente a "criação _c!e progra· 
mas de prevenção e atendimento J~Spedali
zado para os portadores de deficiência física, 
sensorial ou mental, bem como de integração 
social do adolescente portador de defidência ", 
determina o texto c.onstitucionar, entre outras 
coisas, que "a lei disporá sobre normas de 
construção dos logradouros e dos edifícios 
de us_o público e de fabricação __ de veiculas 
de transporte coletivo, a fim de garantir acesso 
adequado às pessoas portadoras de deficiên
cia", bem como sobre a "adaptação dos logra
douras, dos edifícios de. uso público e dos 
veiculas ~e _t_ransporte c:oletivo atualmente 
existentes . _ _ 

Nesse sentido, apresentei o Projeto de __ Lei 
do Senado n?_63, de 1989, que regtdamenta 
tais dispositivos constitucionais, fixando, inclu
sive, prazo de 6 (seis) mese.s para adaptação 
dos logrado_uros, edifícios públicos e veículos 
de transporte coletivo alu.IDrnente_ existentes. 

Muito há que ser feito, ainda, nessa área, 
não apenas em matéria legislativa, mas tam
bém em formas de atuação da sociedade. 

Há um longo caminho a se( percorrido. A 
área de prevenção dos acidentes de trabalho, 
por exemplo, que são uma grave fonte gera
dora de deficiências Jl~ic:as; representa uma 
situação típica em que a sociedade precisa 
atuar, conscientemente,__ de forma comple
mentar às iniciativas govemamentaí_s no setor. 

Os próprios portadores de diftciência, quan
do possível, ou seus representantes, devem _ 
associar-se no trabalho de convencimento da 
sociedade sobre a prioridade que merece a 
solução de sues problemas. Essa organização 
dos próprios interessados, por sinal, tem cres~ _ 
ddo, e é uma das causas, certamente, do inte
resse cada vez maior com que o assunto tem 
repercutido na opinião pública nacional. 

Esperamos que tais questões continuem a 
ser tratad"-S com a atenção que merec.e. Usge 
que o Poder Público, em nível federal,_ ~stadual 
e municipal, e a próprla sociedade se cons
cientizem da seriedade do problema da defi
ciência no Brasil, e envidem esforçoS para ofe
recer facilidades de locomoção, assistência 
médka e m~lhores condições de vid~ aos bra
sileiros que sofrem esse tipo de limitação. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio_Lu~ Maya) 
- Na sessão anterior, foi lido o ~ojeto de 
Lei do Senado n? '!7, de 1989 "que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e_.dá outras 
providênc;i~s". O referido projeto, apresentado 
pelo Senador JJ.Jtahy MC)galhães, teve origem 
em anteprojeto elaborado por uma Comissão 
Especial, criada no âmbito do Ministério da 
Justiça e divulgado no Dtán'o Oficial, da união 
do dia 4 de janeiro do cor:renteo .;1no. Obede
cido o disposto no art._ .3"89, inciso xvr. do 
Reqimento Interno, a proposição deve ser re-

cebida como projeto de códigO, com a trami
tação especial prevista na lei interna. 

De acordó <:om as indicações das lideran-. 
ças, fica constituída a se_g!.,linte Comissão 
~mporária_que examinará a_ matéria: 

~PMDB 

Titulares: Jos_é__Fogaça, Jutahy Magalhães~ 
R.uy B_âcelar, Iram Saraiva, Nelson Wedekin.
Suplentes: Ronan Tit.O;-·aerson Camata e ~ui
zio B_ezerra. -

PFL 
Titulares: João Menezes e Alexandre Costa. 

Suplente: Joãa Lobo. 

PSDB 
Titular: Dirceu Càmeiro. Suplente: T eotônlo 

Vilela F:iJho. 

PTB 

Titular:_ Cados De'Car\L Suplente: Carlos Al
berto. 

PDS 
Titular:-João ca5telo. Suplente: Afonso San

cho. 

PDC 
Titular: Mauro Borges. Suplente: Moisés 

Abrão. 
N~~-iermo;-do inciso II do art.--389. dO R·e_gi

mento_ lnt~rno, aO presente projeto dev,eiáo 
anexadas as proposições em curso ou sol;t_res
tadas_ que envolvam matériª com ele relacio
nada, De acordo, ainda, com o inciso 111 do 
mesmo artigo, ao projeto deverão ser ofere
cidas emendas, perante a comissão, no prazo 
de 20 dias, contado a partir de_ sua publicação 
no Qiáriõ do Çp_Jjgf~ Nacional. 

O SR:-PRESIDENTE (ÃntÔnio Luiz Maya) 
- A Presidência lembra aos Srs. Senªdores 
que o CoriQresso Nacional está- convocado 
para uma sessão conjunta a realizar~se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, no Plenário da .Câ
mara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Nãq há mais oradores inscritos. 

Nada mais hc;~.vendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designado para a ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Vo~ação, em turno únic:o, do veto parcial 
aposto ao Projeto de Lei do DF no 5, de 1988, 
que dispõe sobr_e os vencimentoS dos_ conse
lheiros, aUditores e membrOs do Ministério Pú
blico do Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral. 

.Parte vetada: Art, 4q 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Está encerrada a sessão. 

[LeVilnta-Se a se;são às 18 ho(as e 18 
inínutas.) · " · 

APARTE DO SR. LEITE CHAWOS NO 
DISCURSO DO SR . .JUTAHY.MAGA· 
LffAEs_PROFERIDO NA SESSÃO DE 
13-4-89, QUE SE REPUBUCA POR HA
VER~SAfDO~COM INCORREÇÕES NO 
DCN-SEÇÃO ff DE 15-4-89, PÃGS. 
1247/1248 

O Sr. Leite Chaves - Entre mim e V. 
Ex- nem sempre houve absoluta ide_ntidade 
nesta Casa- Mas, neste instante,- V. Ex.0 tem 
o- integi.3.f apOio do nosso Partido, porque 
quem foi desrespeitada foi a <:onstifuiçãO, qtie · 
est.abel~ceu novas regras de comportamento 
para -ós-eonceSsionários- de televisão e rádio. 
V. ~::x---podéiiâ, incluSive, já com base na pró
pria lei atual, hO próprio dispositivo constitu· 
dona\, ir à Justiça e, através de habeas Corpus, 
ou ação cominatória, exigir a repo_sfç_ão do 
espaço para o p_!'~nund"::m~nto qLie Y_: ~f~ia 
no exerdclo regular da sua condição de Sena· 
dor, quando V. Ex• reclamava que o próprio 
GOverno Federal não ~stav~ __ cumprindo com
promissos Com a Bahia. Entao o art. 49 da 
CõnstifuiçãO, 1ndSo XIr diz o seguinte: 

"Art. 49. É da competência exclusiva 
do CongréSS"ó Nacional: 

XII- apreciar os atas d~ concessão e 
renovação de concessão _de emissora de 
rádio e televisão." ---· 

V. Ex~- procederá desta forma para um repa
ro imediato, mas_ o seu registro deve ir para 
as nossas Comissões a fim de qtie, a proceder 
desta forma, não seja renovada no futuro esta 
concessão. É um indigno concessiOnário por
que ele não é dono, ele é concessiciftário ape
nas, e ninguém poderia impedi-lo de se pro
nunciar. O que ele poderia fazer ou -quem se 
ofende_u era usar espaço para resposta. Além 
do mais, os concessionários infrin9iram· os-di·
reitos fundamentais da pessoa hUmana, os 
dlreitos e deveres individuaiS dá pessOa, ..;:.~ais 
sejam o art. 5°; iilciso v- êJuânct'O diz: -

- - --

"É assegurado o direito de resposta, 
propordonal ao agravo, além dajodeni~. 
zaÇão por dano materiaJ, moral ou à ima
gem." 

V. Ex" pode exigir inclusive isto, pois quando 
lh~-- suprimiu o espaço, ele o ofendeu, ele o 
injuriou, deixou o seu pensamentO pela meta
de, ele o diminuiu aos olhos dos seus eleitores, 
na irriagem que a e v: EX'-razao povo aa Bahia. 
Diz ainda o inciso VIn_ do próprio artigo: 

"VIII- ninguem será privado de direi
tos por motivo de_ crença religiosa ()u de 
convic-ção 'ffios_ófíC?._ ou política, salvo se 
as invocar para eximir-se ae obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se ~ <::um
prir prestação altemativa,_ftXada em lei." 

Ainda que o pensamento político ~ele fosse 
diverso, jamais poderia usar a -violência dessa 
forma, em relação à liberdade de expressão 
e à asseguração-do direito de exercermos a
atividade PC?lític:a._ E S~nde? No nosso Es:tado, 
em relação aos nossos eleitores. 
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E diz ainda: 

"lX- é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e_de_ çornu~ 
nfcação, independentemente de censura 
ou licença."_ 

V. Ex" tem o nosso apoio, e esse registro 
V. Ex- deve fazer na Casa~ deV~ fazer naJ ustiça, 
para que, ao apreciarmos aqui a renovação 
dessa concessão,_ esse assunto possa ser con
siderado. As nossas homenagens a V. Ex" E 
é da maior gravidade esse fato, aliás, poucos 
fatos graves eu vejo no plenário do Congresso 
depois que foi promulgada esta Constituição. 
É ci Primeko-6r9ã0 no Pais a deixar de cumprir 
ostensivamente determinações constitucio
nais. 

APARTE DO SR. ÁUREO JVIEUO tiO 
DISCURSO DO SR. LEITE CHAJ.fSPRO
FER/DO tiA SESSÃO DJ;13-4-89, QUE 
SE REPUBLICA POR HAVER SAfDO: 
COJVI INCORREÇ6es NO.DCI'f .. ~-SE;'. 
y\'O HDE 1!5-4-89, PÁG. 1.24811 .2.49. 

O Sr. Aureo M.ello- V. Ex- está sendo 
muito feliz na sua asseveração a ·respeito- do 
Presidente José Samey. Tenho certeza de que 
a História - e ela se aproxima rapidamente 
para a concJusão do mandato de Sva Exce~ 
lência- há de fazer justiça a esse Presidente, 
sobre o qual recaem como se fossem petardos 
todas as culpas, todas as acusações; todos 
os desabafos, todas as catar_ses que se preten
dem fazer em decorrência dos ma1es ou das 
deficiências que assolam o nosso País. Samey 
tem sido culpado pela dívida externa, tem sido 
culpado pelos salários pequenos e pelas dife
renças de ganhos que a sociedade brasileira 
apresenta. Samey tem sido o pára-raios de 
tudo quanto é de_sabafo desagradável para ser 
lançado contra o_ homem público. Ele é, real
mente, o pára-raios de todas as frustraç9es 
nacionais, as vezes na parte popular propria
mente dita, incrementada e fqmentada por 
aqueles que desejam, antes de tudo, a subver
são e a desestabilização dos GoVernOS. E na 
parte _ _dos cidadãos de riquezas alentadas é 
também umajustificatjy_a para que eles encon
trem um dirigente para eles mais conservador 
e que aplique ~.um violência o azorrague, o 
"knut" em cima dessa classe que eles enten
dem que _está sendo excessivamente bem 
aquinhoada em função de e em comparação 
com suas ambições desmedidas e com as 
suas megalomanias. Por isso, Sr. Senador Lei
te Chaves, sou daqueles que embora não de
vam ao Presidente José Samey_favores pes
soais - a não ser o grande favor de verificar 
a sua boa vontade em relação ao meu Estado, 
ao extrem~norte - sempre o tenho defen
dido com bastante idealismo e sinceridade, 
sabendo de antemão que esse Presidente tem 
sido_realmente um Presidente modelar que 
engrandece o Brasil, e, sobretudo, por ser um 
Presidente no Norte, que, no momento em 
que ousa empreender qualquer coisa como 
a Rodovia Norte-Sul em __ r:elação à distante e 
c'-!lstigada região brasileíra-que domina a gran
de maioria do seu território, tem _sido pro-ru
ga.do, combatido, íncrepado de i:-tjusto e par-

ctal na (né)is desumana e mais injusta de todas 
as investidas. Tenho percebido qu~. realmen· 
te, José Samey é um Presidente equilibrado 
e,. ao mesmo tempo, de uma paciência infinita, 
principalmente pelo fato de suportar, sem rea
ç.ões violentas, as greves e os movimentos 
sociais incrementados que se têm realjzado 
neste Pais dando oportunidade inclusive a que 
mUitas ·obtençõe.s de melhorias sejam alcan· 
çadas em funç:ãojustamente_dessa_lil:>erdade. 
O fato-de ele tei' sido_ o grande _fomentador 
desta ConstituiÇ.ão que aí está, boa ou mâ, 
porém realizada e .edlficada, é mais uma razão 
para colocar no plano da História a sua pre
sença como duradoura e para a qual os elo
gios e_as homenagens serão voltados em futu
ro próximo. 

_ _ DISCURSO PROI'f(JNCIADO PELO SR. 
-- - -CID SN3ÓIA DE CARVALHO NA SES-

- -~St\0_ DE 2!54-89 E QUE; E/YTRJ;IJUE 

-~g~~?o=:.ER/APUB/J-
0 SR. CIO SABÓIA OE CARVALHO 

(PMDB -CE. PeJa ordem.) -Sr. Presidente, 
só uma palavra ffiuitO rápida sobre o assunto. 

Sr. Presidente, acho 'que o Senador Roberto 
Campos está Coberto d_e razão. E digo isto 
com muita sinceridade, e no que pese quere
mos que _houvesse eSsa v~ção, pelo Sentido 
da matéria, pelo seu mérito. A verdade é que 
se trata de um cumprimento de dispositivo_ 
constitucional, logicamente dispositivO de Di
reito Públlco e de interesSe coletivo. Não pode 
ó co_chi1o de um aparte; ou o cochi1o de um 
Senador ou de qualquer pessoa interessada, 
preterir a ordem constitucional. 

Então, como se trata de matéria constitu
cional, e não de matéria de Direito Privado, 
não prescreVe evidentemente o exame da ma
téria, ante a inoportunidade da argúição. Ou 
melhor dizendo, não há prazo para a argüição 
de matéria constitucional. Quando se trata o 
cumprimento constitucional, não há de se ale~ 
gar nem prescrição, nem decadência, nem 
cadudd.ade, nenhum desses_fél.tos_relativos_ao 
tempo e ao Direito. Por isso, eu me manifeSto 
diante de V. Ex", pedindo à Mesa que não abra 
esse precedente irregular com relação à Cons
tituição, porque, mais tarde, teriamos de prati
car irregularidades maiorés. 

Então, seria interessante, Sr. Presiçl_e(lteJ que 
V. Ex• a_çoln_odasse a_situação presente à razão 
que assiste, neste momento, ao Senador Ro.
be:rto Qtmpos. Acho que s: EX~ está coberto 
de razão e zelando pela Cons_tituiç:ão. 

Era o qúe eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Discurso pronundadO Pelo Sr. Gd &
bóia de Carvalho na sessão- de 26-4-89 
e que, entregue à revfsârr do orador, seria 
pu?Jicado posteriorm_ente. 

O SR. CIOSABOIA OE CARVALHO 
<PMDB --_CE. Para ericamihhar a VotclÇão.) 
__:_Sr. PreSidente, Srs. Senãd-ores, o que falou 
o nobre Senador Edison Lobão é da maior 
importânCia. é: verdade que, co~ esSe cOrri
promisso, poderemos aprovar, tranqüilamen
te, este_ -prõfeto de lei que trata do ouro como 
artigo financeiro. 

Mesmo ante a urgência, -a necessidade fac
tual predomina _sobre a legislação. Já há o 
fato que necessita urgentemente da sua legis
lação. O ãrt. 5~>, que é o mais polêmico, com
porta interpretações sábias como a do Sena
dor Edison Lobão, mas comporta também 
um númerO enorme de dúvidas, inclusive dú· 
vidas_ que existem em mim a respeito deste 
assunto. _ _ 

Notadamente, pelo enquadramento que de
veria existir no BancÕ Centr~l, o enquadra
mento dessa m.atéria, no Código Tributário 
Nacionál._Haveria uma_ dificuldade muito gran
de que nós estaríamos concedendo ao Bªnco 
Central, para aplicar a nova lei em harmonia 
com o conceito de fato gerador, no Código 
Tnbutário Nacional. Tanto as normas gerais 
do Código como as normas específicas_ do 
imposto mencionado, tudo seria muito difícil 
ao Banco Central. 

Q veto de Sua Excelência, o Senhor Presi
dente _da Repúblk::a, é -a coisa mais lógica que 
poderá acontecer. Primeiro, pelo estado de 
dúvidas. Segundo, pela maldita inovação ao 
projeto que teve origem no Poder Executiyo. 
Uri1ã inovação que nem ao menoS satifez ao 
Relator-da matéria, Deputãdo Fr.:iricisco Dor
nelles, que assim procedeu pal'à atender a de- _ 
terminadaS sugéStões, mas que não encon
trava no- s-eu espírito -de técnico uma perfeita 
harmonia. -

Assim, parabenizo o senador Edison Lobão 
pela iniciativa, fniC:iatTvà-haSdda de um contato 
com a liderança: do PMDB, <iue é sãlUtar, que 
é importante e que d"eve encerrar as discor-
dâncias do senãdo federal. · 

Por isso, encaminho favoraVelmente: à apro
vação integral do texto, na espera do. veto pro
metido pOf- Súà -EXcelênCia o Senhor_ Presi
dente da Repúbllca, através da palavra hon
rada do Senador Edison Lobão. 

Era somente isto~ Sr. Presidente. 

DISCURSO PROI'f(ff'{QADO PELO SR. 

~o ~~~JJ9 ~dJ2Hftt];fo~ ·· 
À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUB/J-
0\DO POSTERIORME/YTE. 

O SR. CIO SABÓIA OE CARVALHO 
(PMDB - CE. Par_a encaminhar a votação.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, penSo que 
essa matéri~ é- -da maior impOrtânCia e -tam: 
bém de grande complexidade. _ 

As pa1avras do Senador Roberto Campos 
estão bem fundamentadas na a tua! _ Cori.sti
tulção brasiieifa. 

· - Está bem claro, Sr. Presidente, que todos 
os incentivos fiscajs de caráter permanente, 
todos eles, exatamente pelo carâter perma
nente, colidem <::om a atual Constituição. E 
como tal, estão revogados. E se estão revoga
dos não podem ser reatívados, revitalizados_ 
ou lev_?dos a prosseguir por uma lei-que, des
graçadamente, por isso mesmo, seria incons
titucional. Há, evidentemente, um fator de ilu

-são qUi é ã -prCirroQ.:iç:áo de seiúneses. Prorro
gando-se o incentivo permanente por seis me
ses dá a entender que o permanente passa 
a ser provisório, quando isso não é verdade. 
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Na verdade, o permanente continua perma
nente por mais s_eis meses, Críandõ ·até _a pers
pectiva de outra vez, por outra lei~_ ser igual
mente prorrogado aquilo que é permanente, 
o que não mais se admite diante da nova 
Constituição. . 

Assim, Sr. Presidente, há uma ·realidade. Os 
incentivos_ constantes de quaisquer planos que 
tenham caráter permanente já estão revoga
dos desde 5 de outubro de 1988 _e,_ como 
tal, nã_o podem ser objeto .de nenhuma dispo
sição _legal. 

Assim, o projeto oriundo da Câmara· só po
deria ser aprovado por esta Casa diante da 
providência que especificasse quais .oS incen
tivos que estão sendo prorrogados. Aí, tería
mos de dízer, claramente,. que ·as incentivos 
provisórios, estes, sim, estão prorrogados. 

Deste modo, não tenho dúvidas quanto a 
este aspecto levantado pelo Senador Roberto 
Campos. Penso, inclusive, que ê da maior im
portância para o_ Senado zelar pelo aspecto 
da constitucionalidade. É jndisc:;utível, tam
bém, que _estamos diante de um subterfúgio, 
não digo que de má-fé, atê de boa-fé, até de 
desinformação_, talvez até de. des_antenção,_ 
mas o fato é que a Constituição Federal resul
taria ferida pela aprovação desta lei que pode
ria, mais tarde, pelos caminhos que a próprta 
Constituição indica, sofrer a dedaração de in
constitucionalid_ade. 

Por isso, Si". Presidente, penso que é_ m-ais 
interessante que se examine com profundi
dade o aspecto de constitu_donalldade __ desta 
prorrogação através de lei. 

Era o_ que tinha a dizer a V. Ex•, Sr. Presi
dente. (Muito bem!) 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO DE ASCAUZAÇÃO 

ECONlROLE 

12• Reunião realizada em treze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta 

e oito 

Às dez- horas do dia treze de dezembro 
de mi1 novecentos e outenta e oito, na sala 
de reunião _da Comis_s_ãQ_d__e_Fin---ª--nçaS cto Sena- -
do Federal, reúne-se a Comissão de Fiscali
zação e Controle do Senado Federal, sob a 
presidência do SefihO_r Senador Carlos Chia
rem e dos seguintes Senhores Senadores: Má
rio Maia, Leite Chaves, José Paulo_Bisol, Afon
so Sancho, Nabor Júnior_ e Aluisio Bezerra, 
para ouvir o Doutor Mauro- Sposlto, Superin
tendente_ da Polícia Federal no Estado do Acre, 
convocado pela Comissão de Fiscalização e 
Controle. para depor :;obre a destinação dos 
donativos ofertadoS àquele Estado, por oc_a._ 
sião das enchentes que assolaram aquela uni
dade_ da FederaÇão-e que, segundo denúncias, 
haviam sido desviados âos seus objetivos. 
Dando infcio aos trabalhos o Senhor Presi· 
dente expôs a finalidade da presença dO convi
dado e deu·lhe a palavra. Antes, porém, O Se
nhor Senador Nabor J_ónior levantou uma 
questão de ord~m pela qual tentou retirar do 
âmbito da Comissão de Fiscalização e _Con
trole, a competência para analisar a matéria. 
Foi em seguida. contraditado pelo Senhor Se-

nadar Mário Maia, autor do Projeto de Fiscali
zação -h~ 01/88. Em conseqüência, o Senhor 
Presidente deliberou sobre a questão de or· 
dem, determinando que foss_e dada continui
dade aos trabalhos, tendo em vista a aprova
ção em reunião anterior pelos membros da 
Comissão de Fiscalização e Controle como 
tamvbém pela clareza da legislação que nor
teia o procedimento a ser seguiâo pela Comis
são de Fiscalização e Contrõle. O Séri.hor Pre
sidente concedeu a palavra ao Doutor Mauro 
Sposlto que· informou· a_ instauração de sete 
inquéritos policiaiS sobre ·a questão em pauta, 
dos ~quais quatro se encontravanT concluídos 
na cidade do Rio Branco·AC. sendo três arqui
vados por falta de provas e um, devidamente 
caracterizadO e cOmprovado, haja vista que 

--0 Senhor Pri:feito_dQ _Muntcipio de Xapuii havia 
se utilizado do material da LBA (Legião Brasi
leira de Assistência) doado por diversas insti
tUições, pai'a dar destinação eleitoreira aos 
riÍé.Shlos. A seguir O Senhor Presidente conce
deu a palavra aoS membros da Comissão que 
s.e_rnanifestaram sobre o episódio, na seguinte 
ordem: Mário Maia, Nabor Júnior, Afonso San
cho,_Relator da_matéria e o próprio Senhor 
Presidente __ que questionou o Doutor Mauro 
Sposito. _Às onze horas e cinqüenta e cinco 
minutos o Senhor Presidente agradeceu apre
sença dos presentes e de_u por encerrada .a 
presente reunião determinando que Eu, Gaita· 
caz Brasonio Pedroso de Albuquerque, Secre
tário da Comissão" de Fiscalização e ContrOle, 
lavrasse a presente Ata, a qual, após sua leitura, 
julgada conforme e aprovada, será levada a 
publicação juntamente com as notas taquigrá· 
ficas, naJntegra. 

ANEXO À ATA DA 12• REUNIÀO DA 
COM!SSÁO DE FISCALIZAÇÃO E CON-
7ROi-E, REAUZADA NO DIA TREZE DE 
DEZEMBRO DE 1988, ÀS DEZ HORAS, 
Q(JE SE PUBUCA COM A DEVIDA AU
TORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDEN
TE 

O SR-. PRESIDENTE (Cai"los Chiarelli) -:
Pergunto aos Senhores Membrqs se desejam 
ouvir a leitura -da Ata da reunião anterior ou 
se a dispensam? -(Pausa) 

Está dispensada. 
Nos tennos da convocação, definida na reu

nião anterior, e nos termos da proposta do 
senadOr Mário Maia, acolhida pelo Senador 
AfonSQ San01o,._ Relator desta matéria, prevê 
a realização da presente reunião com vistas 
a tomar depoimentos do Dr. Mauro Epósito, 
Superintendente da Polícia Federal do Acre, 
que aqui vem iniormar, tendo _em vista, volto 
a dizer, a proposta de fiscalização do Senador 
Mário Maia no que tange à dtstribuição e à 
destinação de alimentos e donativos ofertados 
àquele Estado quando das enchentes que as-
solaram a ddade de Rio Bi"ãhe.o_e outrás mtlnt
cípios daquela unidade da federação. -- -

Solidto_ao_ Dr. Mauio_~pósito, que tome 
assento- à mesa para que _possamos ouvir a 
sua manifestação. -

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, 
formtJ!o uma questão de ordem a V. Ex" te~do_ 

em vista o que dispõe a Resolução n" -a; de 
1985, que-adapta o Regimento Interno do Se
nado Federal às disposiçõt?s_da Lei n:~ 7.295, 
de 9 de dezembro_ de 1984, que dispõe sobre 
o processo de fiscalização pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado F_ederal dos atos 
dó-Pode.r ExeCutfy-o e da administração indí
reta. 

O art. 108 dõ Regimento Interno, com a 
drifvidã:-adaptação feita por esta Resolução, de· 
termina o-seguinte: 

"À_Comissão de Fiscalização e Con
trole compete a fiscalização dos atos do 
Poder EX.ecuuvo- da União e do Distrito 
Federal e da Administração lndireta, po
dendo para este fim avaliar a eficácia, efi· 
dência, economicidade dos projetes, 
programas de governo etc ... " 

Parece-me que _este assunto, submetido à 
apreciação desta Comissão pelo ilustre Sena~ 
dor Máriq Maia, não é_ da competência desta 
Comissão, porque é um aSsunto ligado ao 
governo do_ Estado do Acri_Pãrece-me, que 
seria um assunto da competência da Assem
bléia Legislativa do Esta<;lo do Acre e não da 
C-omissão de Fiscalização e Controle do Sena· 
do. Pelo_ que expressa Resolução do Senado 
Federal, tenho a impressão que estamos exor
bitando da competência desta Coflliss_ão. De 
mbdo que submeto a V._ EJc esSã questão de 
ordem para que seja dirimida. 

O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para contraditar a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem)-:-
Pois não. 

O SR. Jv\ÁR[O J'V\AIA- Se, de fato, o objetivo 
fosse apurar irregularidades específicas do go
verno do Estado do Acre, teria razão a questão
de ordem levantada pelo r1obre Senador Na~ 
bor_Júnior. Entretanto, o nosso requerimento, 
tendo origem no plenário do Senado da Repú
blica, após consideraçõ_es que fizemos sobre 
irregulai'idades que estavam Ocorrendo no Es~ 
tado do Acre, é perfeitamente pertinente, vez 
qUe pede par.i apurar irregularidades ocor
ridas em um órgão federal, que é a LBA. Pedi~ 
mos, inclusive, a convocação, entre as aL•tori
dades _citadas. do Presidente ~1a\:ional da LBA 
para prestar esclarecimentos à Comfssão~ da 
Superintendente da LBA no Estado do Ac~e 
e do Superintendente da Poltda Federal que 
fez, segundo os jornais que temos aqui, por
que a notícia foi amplamente divulgada nos 
joriiais da capital, a apreensão de mercadorias 
com rótulos da LBA em locais indevidos. 

É perfeitamente pertinente a presença -ao 
Superintendente da Polícia Federal aqui na 
ComiSsão de Fiscalização e Controle para 
prestar esclar_e_c_imentos sobre o desvio de 
bens de ConSumo alimentar e consumo de 
uso, encontrados em locais que não a-queles 
que deveriam ser Oficialmente a guarda dessas 
mercadorias. Portanto, é da Competência, a 
nOsso ver, desta Comissão, apurar os_fatos, 
porque se trata. de _\,lm_ órgão federal, a LBA. 
As autoridades da LBA, bem corno a Polícia 
federal, devem prestar esdãredmentos sobre 
isso, porque s~o órgãos fed~rais e ~oram o!?J~· 
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to de aç:ão-para o reconheçimento das denún
cias feita..s por populares, denúncias que tam
bém foram levadas_ ao_ conhecimento da Jus
tiça E1eitoral, que pediu à Polícia Federal as 
devidas providências. Pensamos ser da com
petência desta Comissão solidt~_as autori
dades que prestem esclarecimentos, porque 
foram envolvidos bens públfcos e _quantias pú
blicas destinadas à LBA. Queremos saber c.o
mo essas quantias foram empregadas. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)"
A Mesa delibera sobr_e a_ questão de ordem. 

Seoador_N_aborJ.Ynior, lembro a V. Ex", com 
o maior apreço e o maior respetto que V. Ex" 
merece pela sua lucidez e idoneidade, em pri· 
meiro lugar, que a criação desta Comissão 
e, de resto, da Comissão de Fiscalização da 
Câmara dos Deputados, está embasada na 
Lei n1> 7.295. J:: conveniente lembrar que: 

a} à Comissão de FiS-calizàção e Controle 
compete a fiscalização dos a tos do Poder Exe
cutivo da União e do Distrito Federal e- os 
da Administração Indireta, podendo para esse 
fim avaliar a eficácia, a eficiência_ e a economi
cidade dos programas e projetas do Governo; 

b) opinar sobre a compatibilidade de exe
cução orçamentária com os planos e progra
mas de Governo· e desses com os objetivos 
aprovados em lei; 

c) solicitar a convocação de Ministro de_ 
Estado e dirigentes da Administração Direta 
e Indireta; 

d) solicitar, por escrito, informações de Ad
ministração Direta e__lndir_~t?l- sobre matéria su
jeita a fiscalização e controle; 

e) requisitar documentos públicos neces_... __ 
sários à eluddação do fato e objeto da fisca
lização; 

f) providenciar a efetuação de perícias e di
ligências. E assim por diante. Isto é a lei. 

Em segundo lugar, a nova Constituição em._ 
vigência, art. 58 § J 9, inciso N, que regula 
a competência das Comissões latu sensu Es
peciais ou Permanentes desta Casa, estabe
lece de maneira clara que: 

·--As Comissões.- em ratão d~ matéria 
de sua competência, cabe: 

...... , ............ , ....... _ .. ,, ··----
111-convo~ar Ministros de Estado pa

ra prestar informações sobre assuntos 
inerentes a suas atribuições; 

[V- receber petições, reclamações, 
representações -ou queixas de qualquer 
pessoa contra a tos ou OflJ~ssões de_ auto
ridades _e entidades públicas; 
V- solicitar depOimento de qualquer 

autoridade ou cidadão; 
VI- apreciar programas de obras, pla

nos nacionais, regionais e setoriais de de· 
senvolvimento e sobre eles emitir pare
cer." 

Se isso não bastasse,_afnda, é bom verificar 
a ata da última reunião, onde foi dado conheci
mento desse requerimento forrnu]ado há mais 
tempo, creio vinte dias, pelo Senador Mário 
Maia, que inclusive motivou um discurso de 
S ~ no· plenário e uma solicitaç~o de provi

. dênc:ias do Senado. Isso levou o Presidente_ 

do Senado, Senador Humberto Lucena, a en
caminhar-nos, por escrito, com o seu despa
cho, o pedido de providências à Comissão 
de Fiscallzas:ão e Controle, em 6 de outubro. 
Tendo em vista._o requerimento do S,enador 
Mário que se seguiu a um discurso de S. Õ<', 
o Presidente do Senado, de certa.form.a instou 
a Comissão de Fiscalização e Controle, a ~a 
encaminhando a matéria, para que enflm exa
minasse o assunto. 

Nesta Comissão, na última reunião - e 
consta em_ ata~. o Senador requerente, ilustre _ 
Senador Mário Maia~ renovou o seu pedido. 
Como manda o Regimento, designamos o Se
nador Afonso Sanches Relator da matéria ex
trapãuta, que apreciou as ponderações. En
tendendo-as pertinentes, S. Ex." acolheu, para 
fins de eXame, a matéria - este é o propósito 
desta etapa, examinar a admissibilidade da 
proposta de fiscalização- a qual foi colocada 
em pauta e discutida, porque nela está inserida 
a ocoi'iêrida __ de disCussão sobre o destino de 
verbas federais e be_ns adquiridos com verbas : 
feder<!.l_s, via U3A. tendo em _vistã o problema 
da5€0Chentes e da distribuição. Portanto, não 
se trata de fisçalizaç_ão sobre reçurso de Ori- · 
gem e natureZa dO EStado - porque isto fica
ria no àmbito do Estado.~. mas de recursos 
federais. algunS aplicados por órgãos federais 
e,_ outros, -com à co-partidpação do Estado. 
Sendo recursos federais~ a Comissão enten
deu por unanimidade que a matéria era perti
nente e_ que· se deveria dar curso à questão, 
não no sentido de que se estivesse incrirr:li
nando alguém, ma's no -sentidO de que se exã.-

-rTlTriasse o que estava-ocorrendo para, depois, 
o Senador Nons.o S~ncho, ouvidas as pessoas_ 
e recolhidos os depoimentos, dar um parecer 
sobre a admissibilidade da ftscalização. 

É essa_ a questão e, por isso, a pretensão 
está erilbasad~ A Comissão já deliberou e 
a Mesa r~;sponde a qUestão de ordem de V. 
Ex', mantendo a tornada do depoimento e 
o andamento do presente feito. 

O SR. NABO R JÚNIOR - Sr. Presidente, 
peço a palavra apenas para uma explicação. 

O ªR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Pois nã_o. . · 

-O SR. NABOR JÚNIOR- Quando formul~i 
a questão de ordem, eu o fiz fundamentando 
no fato de que não tomei conhecimento do 
requerimentO apresentado pelo ilustre Sena
dor Mário Maia ao Plenário do Senado Federal 
e, posteriormente, encaminhado à conside
ração d~sta Comissão pela Presidência da Ca
sa. 

Creio que sena da maior valia para os mem
bros dà Comrssâo;-peio menos tomar Conhe
cimento do teor desse r_equerimento do Sena
dor Mário Maia, porque S. Ex" já chegou, inclu
sive, a apresentar à Assembléia Legislativa do 
Estado, um pedido de impedimento do Gover
nador, com base nesse fato. E a Assembléia 
recusou, preliminaimente, por falta de consis~
tência dessas acusações. Se se _tratasse _ape· 

_ nas de averiguar a aplicação- de recursos da 
esfera_ do Poder Executivo estadual, então se
ria da competên-cia da Assembléia enãO dO 
Senado Federal, conforme consta dessa reso-

lução _que deu oportunidade à organização e 
funcionamento desta Comissão. 

Foi esta a razão. Mas acato a decisão de 
V.Ex' . 

0 SR. PRESIDENTE (Carlos Chiare IIi) -
Eu agradeço. 

O SR. MÃR-10 MAIÃ __;V. E,f me permí!e? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Com O devido respeito, realmente_não preten-:
do transformar o plenário da- Comtssão de 
Ftscalização e Controle num debate clos_ temas 
políticos regionais. Eu já coloquei a questão 
em termos muito claros e, vou mantê-la nessa 
linha. Inclusive, SenadOr N.abor _Júnior, com 
a devida vênfa; eu entendo porquê do seu re
querimento hoje formulado, já que desconhe
cia o requerimento ocorrido no Senado e na 
reunião anterior. Agora, lembro que a nin
guém é lícito argumentar que desconheceu _ 
o fato ocorrido no plenário da Comissão, pois 
ele foi público e notório: o requerimento foi 
apresentado no plenário, do plenário veio à 
Presidência da_ Comis_são, a Comfssao despa
chou para o plenário da Comissão, foi disc:u· 
tido, está em ata. Entendo que V. Ex• tenPa 
feito o requerimento e, hoje; pelas múltiplas 
atribuições que se tem na Ca_sa, e pela série 
de obrigações, V. EX' naquela ocasião não pô
de estar infamado. Mas foi dada a publicidade 
que corresponde a qualquer matéria ~m pauta 
na Comissão. ~ão houve_nenhum tipo de tra
tamento-diferenciado dessa matéria. 

Por isso mesmo, passo o andamento dos 
trabalhos, se V. Ex" não insistir em usar da 
palavra, a fim de que possamos, inclusive, terl
do uma obrigação simultânea nesta hora, cei
mo está acontecendo pemianentemente nes
ta Casa, pois são tt:ês compromissos ao mes
mO tempo. 

Concedo,_en_tãQ, a palavra o Dr. Mauro Es
pósito, para que S. S' exponha -a questão que 
lhe diz respeito neste momento, com a objeti
vidade_ adequada à questão. 

--- - b SR. MAuRO E:sP6srro.....: NOs, n~ Polld_a 
Federal, no perío~o que antecedeu às elei
ÇõeS, reC:ebenios-solicitação da Justiça Fede
ral, a qual estávamos subordinados, para pro
ceder a algumas diligências no sentido de veri
ficar desvio de materiais da LBA. 

Instauramos cerca de sete inquéritos polí
c:iais. Desses, seguramente quatro já estão 
conduíd.os e tr~- ajnda estão em andamento. 
Dos inquéritos concluídos, três forc!m Por ar
quivamento, tendo em vista que não fic:ou ca
racterizado o crime eleitoral. Mesmo s~ hou
vesse desvio ci_o materia.l da LBA, como se 
trata de uma fundação, caberia ao Ministério 
PúbliCo -estadual tomar .~ providênciaS. Um 
único caso fiçou comprovado de que real
mente foi utilizado material da LBA, na cidade 
de Xapuri. O Prefeito recebeu o material da 
LBA, em razão de convênios existentes, e esta
va dando destinação e_leitoreira aos mesmos. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
É esta a narração qu_e o Sr. tinha a fazer?_ 

"o SR. MAURO ESPÓSITO - Certo . 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiare!li) -
Obrigado. Em face àaS.lMo.i'maç:óes-dad.:is 
pelo Dr. Mauro Espósito, COlOco a palavra à 
disposição dos Srs. Senadores pa"rã" que pos
sam fazer as perguntas necessárias, nos ter
mos regimentais, a fim de que possamos dar 
um andamento ordenando e produtivo à reu
nião. Peço, então, aos Srs. Seriadõi-es que têm 
argUições _a fazer que as façam. 

Senador Mário Maia, vou estã.belec.er o· se
guin~- critério, se não houver objeç~o. Eu lhe 
darei a palavra por dez minutos e. V. Ex" fará 
todas as perguntas que entender_n_e<:e5$árias. 

Quem mais deseja se inscrever? (Pausa.) 
Vou deixar os dois Representantes do ACre 

falar antes, depois S. Ex• falará depois do Acre 
é, após isto, voltaremos ao Rio Grande, que, 
aliás, no caso, ccim esse brilhãnte "magistrado, 
inclusive, poderá equilibrar as questões. 

Darei dez minutos para V, Ex", Senador PaU
lo Biso!, e depois ouviremos o nosso ilustre 
relator. 

Senador Mário Maia, a palavra é de V. Ex" 
e volto a pedir que faça todas as perguntas. 

V. S•, Dr. Mauro Sp6sito, poderá anotá-las 
e depois vai ter um prazo para responder, para 
não estabelecer aqui um debate, que não ê 
a questão. 

O SR. MÁRIO MAIA- Pois não: 

Sr, Presidente, Sr. Relator, Srs. SenadOres, 
Dr. Mauro Spósito, Superintendente da Polícia 
Federal no Acre, nós fizemos um requerimen
to pedindo o comparecimento de autoridades 
federais para prestar esclarecimentos perante 
a Comissão de Fiscalização e Controle, em 
virtude dos fatos que presenciamos pessoal
mente no curso do último processo eleitoral 
ocorrido no Acre e em virtude da divulgação 
ampla. que se tornou pública e notória, de 
irregularidades que estariam ocorrendo, e que 
o povo tomou conhecimento e testemunho. 
Também testemunhamos a maneira irregular, 
como bens de consumo alimentício estavam 
sendo deslocados dos locais que deveriam 
ser encontrados. As manchetes dos jornais 
- e temos aqui vários deles - mostram a 
ocorrência de presença de material de bens 
de consumo, de uso, e alimentos em locais 
que não deveriam ser encontrados. -

Aqui, por exemplo, o Rio Brtmco, de 27 de 
setembro de 1988, "dá inquérito e varapurar 
procedência de sacolões de Manoel Machado" 
e dá fotografias onde foi registrada a pi-esenç:a 
de material com o selo da LBA, com caixas 
da LBA, inclusive escrito- nas caixas que era 
proibida a venda, que foram encontradas na 
residência de particulares. No caso, aqui, é 
o Sr. Manoel Machado que, por coincidência, 
é _do PMDB e Presidente da Assembléia Legis
lativa do Estado do Acre. Temo"S, em outro 
jornal aqui, também, a fotoQrafia do P"refeito 
de Xapuri, onde a notícia _do jornal diz que 
foram apreendidas cinco tõiteladas de saco
Iões em Xapuri. E há a notícia discrimínada 
do fato. Também no Rio Branco, de 20 de 
setembro, temos: "PMDB é acusado de usar 
donativos." Vem a noticia também discrimi
nando, falando sobre mercadorias que foram 
encontradas em lugares que não _eram arma-

zéns públicos _do Governo, mas em casas par
ticulares,_ coincidentemente de políticos que, 
tãmbém,-eram do PMDB. Aquí, outro jornal 
diz: "A Polícia Federal rebate críticas dos pee
medebistas". A matéria se tornou polémica 
e _exigiu explicações do Superintendente da 
Policia Federal e de outras autoridades. Tem 
nláis, do jornal Rio Branco, também, de 9 de 
O!J~ro, cuja. manchete faz referência a "50 
toneladas de ~acolões em cena ~ob suspeita "i 
outra_do dia )2 de out1,.1_brQ~ ·:polícia Federal 
apreende 44 toneladas de sacolões. num ca
ruT~ Todas são notícias dadas por órgãos de 
irripre"nsa, a·ritplafriente divulgadas, mais o co
nhedmento ,dos fatos que tomamos, muitos 
deles pessoalmente, nós passamos. É este o 
ob~etivo dã nossa reunião, fazer as perguntas 
ao Dr. Mauro Spósito, para que S. S' as respon
d~ ~ obfe~ivam~_nte. 

A primeira pergunta é a seguinte: pediria 
ao Superintendente Dr. Mauro Spósito que fi
zesse um relato das açóes do Departamento 
de~ Polícia Fecleral quanto à distribuição irregu
lar_ç:io material_ da LBA no Acre, mencionando 
os_ locais e as datas quando foi encontrado. 
Segunda pefgunta: a ínahdo de quem a Polícia 
Federal atuou nesses casos? Terceira: quantas 
ordens judiCiais foram expe~didas pela Justiça 
Eleito!-a! para o Depãrtamento de Polícia Fede
ral? QUarta: quantas das diligências feitas pelo 
Departamento de Polícia Federal efetivamente 
lograram êxito? Quinta: que destino tomou 
o material apreendido? Sexta: como está o 
inquérito aberto para apurar essas irregulari
dades? Sétimo:!: qual foi a reação do Governo 
local e da LBA, quanto à ação da Polícia Fede· 
ral? Oitava: o Governo do EstadO, em algum 
momento, afrontou a ação da Polícia Federal? 
Consta que o Governo ameaçou colocar a 
Polícia Militar para impedir a apreensão de 
mercadorias pOr parte da Polícia Federal. No
mi:: V. S• teni Conhecimento da i-eação do Pre
sidente da Assembléia Legislativa quando sou· 
be da apreensão ·de cerca de 30 toneladas 
de piodLitos da LBA e da Cobal em sua fazen
da e da distJ:ibuição destes em seu município 
de origem quando das eleições municipais? 
Décima: a Pol(da Federal deu algum flagrante 
em candidatos do PMDB, tirando mercadorias 
dos armazéns da Cageacre para compra-r vo
tos dos eleitoies_? O Goveino do Estado alegou 
que as ações da Justiça e do Departamento 
de Polícia Federal estavam prejudicando o 
atendimento de famílias carentes? "O que V. 
S• teria a falar sobre isso? Seria verdade que 
a ação da Polícia irriPediu- a "açâo social da 
LBA? Décima segunda: V. S• teria condições 
de avaliar em cruzados o preço de todas as 
mercadorlas_apreendidas pelo Departamento 
de Polícia Federal durante todo o período pré
eleitoral? Décima terceira: essas mercadorias 
deveriam atender a quantas famllias carentes? 
Qual o- estado saititário dessas mercadorias 
na·oca~ião em que foram apreendidas? E para 
onde foram levadas depois de apreendidas? 
Décima quarta: V. s~ tem- conhecimento do 
fato de que entidades como o Educandário 
Santa Margarida estavam sem ser atendidos 
pelo programa da LBA no período em que 
as mercadorias do órgão estavam sendo des--

viadas para fins político-e]eitorais? No Parque 
das Exposlç:ões foi'am alojâdas ~ e estão ain· 
da--= algtl!llas dezenas de famílias provenien
tes do flagelo das enchentes. Tem conheci
mento V. s~ de que essas famílias também, 
na ocasião em que as mercadorias foram 
apreendida~ estavam sendo atendidas pela 
LBA? Décima quinta: V. 5' tem conhecimento 
de que a direção nacional da LBA tomou algu
mas providências administrativas para evitar 
o desvio de suas mercadqrias, durante o perío
do pré-eleitoi'al, -exatamente no momento em 
que o esc2mdalo era amplamente divulgado 
pela imprensa local e nacional? 

Há uma última pergunta, que não faz parte 
do processo, mas a qual gostaríamos de fazer, 
só por curiosidade v. s~ pode responder ou 
não. É oportuno que façamos porque, durante 
a recente campanha eleitoral, o jornal A Gaze UI 
do Acre publicou, em editorial, versão deta
lhada do atentado ocorrido contra o jornal Fo· 
lha do Acre, em outubro de 1986, cas_O que 
fo( investigado pela Polícia Federal naquefa 
oportunídade. Acompanhamos o· inquérito, 
que foi arquivado por insuficiência de provas. 
Neste momento, gostaríamos de saber se o 
órgão que v. s• dirige tomara alguma_ provi
dência no sentido de elucidar o atentado, a 
partir das informações tornadas públicas pelo 
jornal A Gazeta do Acre, recentemente. Isto 
fica para depois, se for poss1vel responder, 
não élitrando no mérito da convocação de 
V. _:5'· seria apenas uma curiosidade. 

Para facilitar; tenho, aqui, cópia das pergun-
tas _que passo a V. Ex" -

O SR. MAURO ESPÓStTO::.... Faço um rela
to das ações do Departamento de Polícia fe
deral quanto à distribuição irregular de mate, 
ria! da LEA no Acre, locais; quando e onde. 

Acerca deste fato, tenho aqui um telex, no 
qual, informei ao Diretor- Geral da Polícia Fe~ 
dera! todas as aç:ões que foram desenvolvidas. 
Nesse telex, já temos praticamente a resposta 
de quase todas as perguntas seguintes. Se 
for possível ler, é um telex meio longo, até 
pelas anotações que fiz, tenho condições de 
responder a todas essas perguntas que foram 
feitas. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
V. 8', então, leia o telex, por- favo"r. Vamos, 
inclusive, precisar da cópia. 

Q Sr. Mauro Esposito -
Ern 3-9-88, o Senador Mário Maia re

presentou ao Tribunal Regional Eleitoral! 
AC. contra Governador do E~tado - Aa
viano Flávio Batista de Melo e seu "Staff' 
de secretários, a delegada do Mirad/AC, 
e os candidatos a prefeito de Rio Branco 
NC - Ariosto Pires Migues, e a Prefeito 
de Plácido de CastrofAC - Luiz Pereira 
de Uma, por uso indevido do Poder Eco
nômico e desvio ou abuso do Poder de 
Autoridade. Referido Expediente deu aZo 
ao Processo no 163/88 - Oasse C -
TRElA C. 

(A Polícia Federal náo foi movimentada 
nesse process_o.)" 

Em 23-9-88, o candidato a vereador 
pelo PDS, Edvaldo Guedes, representou 
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contra a S~ Antónia Melo - Superinten
dente da LBA, esposa do Sr. Ciovefriador 
do Estado, Sr. Júlio Vasconcelos, funcio-
nário da LBA, Prof. Raimundo e sua espo· 
sa, D. Rosa, Sr~ Ronaldo da LBA e Sr. 
Manoel Machado - Presidente da As
sembléia Legislativa do Estado do Acre. 

Recebida a representação, foi aberta 
vista ao MP o qual proferiu seguinte cota: 

"Como fiscal da lei e no dever de zelar 
pela moralidade do pleito a ser realizado 
em 15 de novembro próximo, não pode 
este representante do Ministério Público 
ignorar a gravidade das denúncias~ de gê
neros alimentícios com o objetivo de se 
prestar ao aliciamento de votos porque 
inclusive a atua1 representação está razoa
velmente documentada (Fls. 4 a 10). 

Tendo conhecimento de que a Supe-
rintendência local da Polícia Federal, por 
determinação deste juízo, procede à in
vestigação, visando a comprovar o favo· 
recimento de candidatos por parte da Le
gião Brasileira de Assistência, requer R. 
do MP que se faça a apreensão do mate
rial, onde quer que se encontre, a fim 
de impedir a distribuição indeVida e mes· 
mo regularizá-la. 

Comprovado que candidatos estão se 
encarregando de dJstribuir sacolões, re
quer contra os mesmos a instauração po
lida!." -

Sobre o parecer do MP, o MM. Juiz 
Eleitoral proferiu despacho deferindo as 
deligências requena:as. -

Em 24-9~88,-agentes deSta regional lo·
calizariam, na fazenda de propriedade do 
Deputado Manoel Machado, cerca de 
12.000 Kilos de mantimentos, oriundos 
de armazéns da Cageacre, pertencentes 
à Legião Brasileira de Assistência. 

Referidas mercadorias foram apreen
didas e os armazéns, de onde foram reti
radas, receberam lacre, sendo essas deli· 
gêndas comunicãdas imediatamente ao 
juiz eleitoral. -

Foram, no dia seguinte, recolhidas as 
guias de remessas das mercadorias, as 
quais, além das já apreerididas, demos-
traram a existência de outros desvios 
ocorridos. 

Em 30-9-88 a Cageacre ingressou 
com representação contra delegado que 
efetuou o lacre do armazém onde esta
vam depositadas mercadorias, proferindo 
o MinistériO PúbliCCf o segUinte poSicio· 
namento: 

"O ilustre delegado de Polícia Federal, 
contra quem se anula a presente repre
sentação, agiu cumprindo determinações 
deste juízo, no caso da Cageacre." 

Presente representação agiu cumprin
do determinações -deste juizo, no caso 
da Cageacre. 

Entretanto, para que depois não se diga 
que este juízo não dá ouvidos a reclama
ções de quem se prejudicado acha, o Re
presetante do Ministério Público requer 
que a autoridade reclamada deve escla
recer as condições que se deu à diligência 

que CU!minoú cóm o lacre- do armazém 
---- da Cageacre, no prazo de três dias, após 

o--qUe opinará sobre o mérito. 
Prestadas as informações opinou o Mi~ 

nistério PúbliCo: -
a) Designar um observador da Pol[cia 

Federal para retirar o laCre e acompanhar
a abertura do depósito. 
bl Inventário dos al_imentos sugeridos à 
deterioraçãO, comprovando~se a proprie
dade dos mesmos. 
c) Elaboração de calendário, designari~ 
do~se dias e horas em que o armazém 
será aberto para ventilação, sempre com 
acompanhamento de observador, resti· 
tuído o lacre em seguida. 
d) Restituição dos originais referidos na 
letra "b" do requerimento após serem fQ. 
tocopiados para fins de conhecimento da 
justiça el_eitoral. 

Em sentença o MM. julz eleitoral aco- -
lheu a_ opinião do Ministério Público. 

- Em 4-1 0-88, compareceu a esta Sr; 
o Secretário de fnterior e Justiça ac_umu
l_ando o cargo de Secretário de Segurança 
Pública, que informou haver recebido or
dens do Governador para impedir o aces~ 
so da Polícia Federal, tendo, inclusive 
transrilitido, pessoalmente, o mesmo avi
so ao MM. juiz eleitoral, 

-No caso, para elucidaçãO. ess_e é o fato qllé. 
o .Senador falou acerca do Deputado Mano_el 
Machado. Este inquérito já foi concluído, e 
nós não verificamos, no curso desse inquérito, 
objetivo eleitoreiro. Pode at~. por presunção, 
se deduzir,· mas, {actualmente rião houve con
dição de se demonstrar objetivo eleitoreiro, 
razão pelo que não houve indiciado. E, tenáo 
em vista, que havendo desvio de alimentos 
da LBA-a LBAé uma Fundação -compete 
à Justiça Estadual se pronunciar e não à Jus· 
tiç.a Eleitoral ou a Justiça Federal 

Casõ n9 3 
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitora! 

da 5• Zona- TarauacWAc requisitou da 
SrJDPF/AC- a instauração de inquérito 
policial para apurar a responsabilidade 
criminal de pessoas que conduziram para 
aquele município, cerca de 20 (vinte) to
neladas de alimentos õriuildos da LBA, 
e que estariam sendo utilizados para an
gariar votos ao candidato a prefeito pela 
legenda do PMDB. O responsável pelo 
transporte da mercadoria, ao ser inquirido 
pelo juiz eleitoral, apresentou rrota fiscal 

--de uma firma local, a qual foi verificada 
e constatou-se ser fria. O manifEisto da 
carga apreendida foi localizado na Cagea~ 
cre, Rio_Branco, -provando que os citados 
mantimentos foram retirados dos arrna
ZéflS-LifilizadõS-Pelã--LegTão Brasileira de 
Assistência/Rio Biãnco/AC. -

O Excelentíssimo Senhor" JUiz -Eleitoral 
da -2~ Zona, Xapuri!AC, determinou a 
agentes da Polícia_ Federal, que lá se en
_çontr_avam prestando segurança àquele 
magistrado, que proece'dessem busca na 
residência do prefeito municipal e na casa 
de 03- (três) ca!"ldidatos a vereador. Nos 

referidos locais foram locafizad6s 2".3.600 
quilos de Gêneros alimentídos oriundos 
da LBA Dentre estes gêneros alimentí~ 
cios foram encontrados 98 qúilos de 
queijo -dirlarnarquês e 22 quilos de leite 
em pó norte-americano, vindos a este Es
tado, como doação, para os alagados da 
enchente de janeiro de 1988. Em razão 
do apur~dq, foi instaurado o inquérito po
licial n~ 062/03/88, de 29 de setembro 
de 1988, O qüãi acha-se em curso nesta 
regional, já tendo sido indiciado nos autos 
o Sr~ Wanderlei Viana de Uma, Prefeito 
Municipal de XapuriiAC. 

Caso n? 5 
Em 29-9~8_8, o Excelentíssimo Senhor 

Juiz Eleitoral da_7~ Zona-Feijó/AC,-solici· 
tou à SUperintendência Regional do De
partamento de Polícia Federal/AC a pre
sença de policiais federaiS para coibir dis
tribuição de gêneros alimentícios, oriun·_ 
dos da LBA, com fins de beneficiar o can
didato a prefeito pela legenda do PMDB, 
não sendo_ atendido até a presente _data 
por falta de _recursos. 

QuandO este telex foi expedido, nós, -real
mente, ainda não havíamos deslocado poli
ciais para lá. Deslocamos logo em seguida, 
e não se constatou nenhuma irregularidade. 

Caso nQ 6-
Em 4~ 10-88, o Excelentíssimo Senhor 

_ Juiz Eleito rã! da 3~ Zona- Sena Madurei· 
ra!AC, solicitou à Supe-rintendência Re-
gional do Departamento de Polícia Fede
ral/AC a inStauração de_ inquéiitos poli~ 
dais para apurar diStribuição de merca
doria e g-êneros '1Jimentícios c_om fins elei
toreiros, haja vista apreensão efetuada 
por aquela autoridade judiciária nos mu~ 
nicípios de Sena Madureira/AC e Manoel 
Urbano/AC. 

Este é o teor_ do telex que praticamente rela-_ 
ta todas as ações efetuadas pelo DPF. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cniarelli)
Pergunto ao nobre Senador se está satisfeito, 
quanto às suas indagações. 

O SR. MÁR10 M4JA :._ Gostaria de comple
mentar o pedido de esclarecimento. 

Queria saber se na ocasião do episódio, no 
caso da Cageacre, o Secretário de Segurança, 
à época, colocou algum obstáculo para a ação 
da polícia? 

O SR. MAURO ESPÓSITO - O seCfetái10 
de Interior e Justiça que, na época, respondia· 
pela Secretaria de Segurança Pública esteve 
na Polícia Federal, dizendo que ifia Colocar 
a Polícia do Estado para impedir a ação da 
Polícia Federal. Este fato nos foi trazido como 
também ao próprio Juiz ,::leitora!. O jornal A 
Gazeta do Acre divulgou ein páginas principais 
dizendo que a Polícia Militar iria impedir as 
ações do DPF. -

O SR. MÁRIO MAIA - E a PolíCia Federal 
se sentiu obstaculizada por esta ameaça da 
ação do_ QC?verno, através de seu Secretário 
do Interior e Justiça, ameaçando mobilizar a

1 
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Polícia. As açõ_es ficaram temerárias, desde 
que os contingentes da Polícia Militar e da 
Polícia Federal são bem diferentes. 

O SR. MAURO ESPÓSITO - Realmente, 
c_omunlcamos o fato, imediatamente, à nossa 
Direção-Geral, colocamos a Superintendência 
em alerta e tentamos entrar em contato com 
o Governador, que, à época, não estava n_9.. 
Estado, estava o Vice-Govemador, Dr. EdsÔn 
Cadacho, ao qual fizemos uma visita, junta
mente _com o Presidente do TRE, e ficou acer
tado que não haveria nada, que tudo ocorreria 
normalmente. 

O SR. MÁRIO MAIA- Verificamos, pela ex
posição do nobre Superintendente da Polílica 
Federal, que ele, no cumprimento rigoroso 
do seu dever, procurou obedecer rigorosa
mente, às determinações da Justiça Eleitoral, 
e faz referência quando demonstra que a Polí~ 
cia não teve condições de evidenciar mais pro
fundamente o caráter eleitoreiro da ação das 
pessoas que estavam envolvidas com as mer
cadorias. Mas, nobre Presidente, nobre Rela
tor, queríamos chamar a atenção-para o se~ 
guinte: o fato eleitoral ou eJeitoreiro, neSte ca
so, se toma praticamente irrelevante porque, 
realmente, fica difidl, para Se provar neste País 
as irregularidades e os abusos do poder eco
nômico. E muito mais difícil o abuso do deSvio 
do poder, da autoridade. O que é público e 
notório, que se vê através de jornais, do relato 
do próprio Superintendente da Polícia Federal. 
Ele não negou, e a existénda, o fato eleitoral 
ou eleitoreiro, aqui, seria irrelevante. Se fosse, 
s6 por isto, talvez nós nem tivéssemos a preo
cupação de pedir a interferência, ou de ser 
ouvido, por esta Comissão de Fiscalização e 
Controle, das autoridades envolvfdas. O que 
nos preocupa, e o fulcro da nossa intervenção 
é a existênda , é o desvio dessas mercadorias 
dos lugares de onde elas deveriam ser encon· 
tradas para locais de_casas particulares, como 
eJe fez referência. Foi encontrada e apreen
dida, na casa, V. Ex-confirma isto? Fo1 apreen
dida na casa da fazenda do Deputado Manoel 
Machado cerca de 23 mil quilos de merca
dorias diversas, envolvendo gêneros alimen
tíCios, e eu tive ocasião de testemunhar, pes
soalmente, quando em uma das minhas idas 
à Polícia Federal para queixas diversas, o pró
prio delegado de plantão, me mostrou o volu
me que tinha das mercadorias, que havia nos 
corredores do Departamento de Polfcia Fede
ral que tinham sido apreendidas na casa do 
Presidente da Assembléia Legislativa do Es
tado. 

E, curiosamente, perguntei se era normal 
que aquela mercadoria eStivesse lá Eles disse~ 
rnm que não era o local onde deviam estar, 
e que o dono da caea onde estavam as merca
dorias alegara que_ provaria que aquelas mer~ 
cadorias tinham sido compradas e que ele 
iria apresentar notas fisçais das mesmas. Ai 
perguntei: de todas_ essas mercadorias? Ele 
respondeu: de todas elas. 

Como, então, ele poderia apresentar, eu per~ 
gunto agora ao Superintendente da Polícia Fe
deral, se foram apresentadas notas fiscais des· 
sas mercadorias que foram apreendidas nesse 

locais particulares. E, pergunto ainda, se tem 
nota fiscal da mercadoria da LBA, com o selo 
da LBA, com o timbre da LBA e _escrito "'proi
bida a venda", "proibida a comercialização", 

A nossa intenção é apurar essas irregula
ridades que ocorreram no periodo eleitoral, 
rrias que se tornam ír~elevantes·:·-

0 SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
1 

SenadOr Mário Maia, só um momento. Penso 
que devemos nos ater às perguntas e não 
aos _comentários pois esses nós faremos ao 
fmal. 

O SR. MÀRJO MAIA-~ r:: um comentário 
para documentar o esclarecimento. 

O SR. PRESIDE:l'ITE (Carlos Chiarelii) -
Sim, mas eStabelecemos Critérios. Essa é a 
única pergunta que V. Ex' tem para fazer? 

O SR. MÁRIO MAIA - É. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Afora o que havia sido previamente estabe
le.::ido? 

- O SR: MÁRIO MAIA-- Estoi.l esdarecendo 
as perguntas qUe ele ... 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Sim, mas é essa a pergunta? 

- O SR. MÁRIO Mt\lA - Sim, a pergunta é 
sobre a mercadoria encontrada na casa do 
Sr. ManoefMachado, quero saber se tem nota 
fiscal e Se lá IOfáin encontradas mercadorias 
com_a marca ela LBA? 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Ê isso que V. Ex• tem a perguntar? 

O SR. MAURO ESPÓSITO - Niio foi apre
sentada nota fiscal das mercadorias encon~ 
tradas na residência do Deputado Manoel Ma
chado. Mas, as mercadorias,_ em sua grande 
parte, possuíam o timbre da LBA: "Proibida 
a venda". 

- O-SR. MÁRIO MAlA - Por ora estou satis
feito, 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
com· a -palavra o Senador Nabor Júnior. Ê 
o mesmo critério do Senador Mário Maia: V. 
EX formula as perguntas e espera que as res
postas as faça, o Dr. Mauro Espósito. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Perguntarei, ini~ 
cialmente, ao Dr. Mauro Esp6sito se os pro
cessos iniciadoS nã justiça eleitoral com fulcro 
nas denúncias apresentadas pelo Senador Má
rio Maiã, eri"l que tiveram a determinação da 
Justiça Eleitoral para que a Polícia fizesse as 
necessárias diligências, já foram concluídos 
e qual a decisão final do Tribunal Regional 
Eleitoral. Esta é a minha primeira pergunta. 

Desejo saber se V. s~ tem conhecimento 
dos convênios celebrados pela LBA com as 
prefeituras municipais com outros órgãos que 
;:rtuam no Estado tais como associações de 
moradores, creches e outras entidades filan
trópicas que fazem essa distribuição de ali
mentos com fundamento em convênios da 
LBA Pergunto; então, se V._ s~ tem conheci
mento desses __ convênios. 

Terceiro: antes do período eleitoral, essa dis
tribuição já era feita com base nesses convê· 
nios? -

V. S• tem conhecimento de que o juiz eleito
ral de Sena Madureira determinou, mesmo 
antes das eleições, a liberação dessas merca
dorias que, segundo a imprensa divulgou, es
tariam depositadas em um canil? E, na Verda
de, não era em um c_anil, era em um déposito, 
aprece-me, de um outro órgão da adminis
tração estadual em virtude até da dificuldade 
de se encontrar armazéns em uma cidade do 
interior. 

Como disse o Senador Mário Maia, essas 
mercadorias deveriam ter sido depositadas 
em armazéns do po_der público. 

Gostaria, então, que V. s~ esdaà:cesse esSe 
problema de Sena Madureira, pois me parece 
que paira uma dúvida a respeito desse as
sunto. 

Então, inícialmente, tenho essas quatro per~ 
gtintas para fazer ao depoente. R~servo-me 
entretanto para formular novas perguntas ao
fim:~J das sua~ respostas. 

O SR. MAURO ESPÓSITO - Com licença, 
V. Br-poderia repetir- a primeira pergunta? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Esses processos 
iniciados no Tribunal Regional Eleitoral, com 
base nas denúncias do Senador Mário Maia, 
já tiveram a sua conclusão no Tribunal? Qual 
é a conclusão? -

O SR. MAURO ESPÓSITO - O processo 
inidado pelo Senadór Mário Maia, junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral, não teve a partici
pação da Polícia Federal. Apesar de termos 
conhecimento do fato, a Polícia Federal não 
atuou nesse proCesso. foi feito inquérito judi
cial e esse processo foi arquivado pelo TRE. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com que funda
mentO? 

O SR. MAURO ESPÓSrTO - Não acredito 
que tenha sido por falta de provas. É pura 
e simplesme!"l_te uma suposição. 

O ·sR. PRE:"SiDENTE (Carlos t:hiare!U) -
É urna tornada de depoimento, V. S• é alta
mente especializado na matéria. Vou deixar 
bem clara uma pergunta com relação à ques-
tão do resultado de inquérito que teve natureza 
judiciária. · 

O SR. MAURO ESPÓSITO - Exato. Niio 
foi conduzido pela Polícia Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)
A Polícia Federal participou desse processo? 

O SR. MAURO ESPÓSITO - Não. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chlarelli) -
V. S•;·pessoalmente, teve qualquer envolvi
mento com esse procedimento? 

O SR. MAURO ESPÓSITO - Ná6 tlveinos 
nenhum envolvimento. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem) -
O que V. s~ sabe sobre o assuntei é por decor~ 
rênda fundonal ou como cidadão comum à 
luz da informação de opinião pública? 
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OSR MAURO ESPÓSITO -'Tomei conhe
cimento do assunto cornõ cidadão co_mum, 
através dos jornais, 

O SR. PRESfDENTE(CctrloS Chiarelli)- Es
sa é a informação-que v. s• tem para dar? 

O SR. MAURO ESPÓSITO - Positivo. 

O SR PRESIDENTE (C:.rlos Chiarelli) -
Interessa a V. Ex' saber a infon:nação que ele 
tem através dos jornais?__ _ 

O SR. NABOR JÚNIOR - S. S• disse no 
início que por solicitação do Tribunal Regional 
Eleitoral,_ a Polícia Federal efe_tUa_a diligência, 
não_ é verdade? -

O SR. MAURO ESPÓSITO - Com licença, 
Ex". No transcorrer desses fatos, houve um 
inquérito judicial, conduzido pelo próprio Tri
bunal Regional Eleitoral. Afora esse inquérito 
houve outros de caráter policial conduzidos 
por nós. O que iniciOu com a representação 
do Senador Mário Maia foí esse inquérito que 
tramitou pelo TRE e que fõi arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Par~ elucidar a gravação e os Anais: houve 
simultaneidade de investigação? Sendo o in
quérito iniciado_no TriDunal Reglomll Eleitoral, 
do qual a Polícia Federal não fez parte - é 
isso? 

O SR. MAURO ESPÓSITO ..:: Exato. 

O SR PRESIDENTE (Carlos_ Chiarelli)
Enquanto esse inquérito se desdobrava, por 
outros fundamentos ou por outros solicitantes, 
a Polícia Federal realizou outro inquérito? 

O SR. MAURO ESPÓSITO - Exatamente. 

O SR.__ NABOR JÚ_NIOR - Sr. Presid_ente, 
pelo que apreendi da exposição inicial do dig
no Superintendente da PoUcia Federal, segun
do declaração de S. S•, que por determinação 
da Justiça Eleitoral, a Polícia Federal proderá 
abrir um inquérito. Foi isso Dr. Mauro? 

OrSR. MAURO ESPÓSITO- ExatO. Penso 
que entendi a colocação .. Nesses outros sete 
inquéritos instaurados por nós, durante o pe
riodo eleitoral, a Polícia Federal permanece 
à disposição da Justiça Eleitoral. Ela passa 
a sei- a polícia judiciária da Justiça Eleitoral. 
Houve sete inquéritos determinados por Juízes 
eleitorais das diversas zonas de Rio Branco. 
No Primeiro caso seria o do inquérito instau
radq em Rio Branco,_ em que esteve enVolvido 
o Deputado Manoel Machado. Nesse caso, nós 
já concluímos o inquérito. Apesar da apreen
sãq ter-se realizado no interior das dependên
cias da Fazenda Santa Rosa, não comprova
mOs que aquele material se destinava a fins 
eleitorais, ou seja. para beneficiar algum candi
dato. Não houve provas nos autos para isso. 
Portanto, concluímos o inquérito e en<::ami
nhamos o processo à Justiça Eleitoral. O fato 
de que essa mercadoria possa ter sido desvia
da, lou que ela não estaria regularmente na 
residência do Deputado Manoel Machado, não 
cabe à Polícia Fede_ral_apurar, tendo em vista 
que· a LBAéuma Fundação. Por isso, compete 
ao Ministério Público Estadual fiscãlizar os 
seus atas. Fizemos uma comunicação à LBA 

e o seu Pr~sjdente determínOu a instauraç~o 
de inquérito ·administrativo ·para o caso. Uma 
comissão esteve em Rio Branco, inas não te· 
mÕs ainda conhecimento do resuitad_o desse 
inquérito, mesmo porque, não temos por que 
receber essa comunicação. _Gostaria, inclusi
ve, de apresentar a cópia do oficio do Presi
dente da LBA. 

O SR. PRESIDENTE (C:.rlos Chiarelli) -
O Presidente da LBA se comunicOu t:om a 
comissão? 

O SR. NABOR-JúNioR- Para esclareCer 
melhor Dr. Mauro Espósito. A aç_ão da Polícia 
Fêderal se deu em vírtLiâe da deterr11inação 
da Justiça Eleitoral? Abrimos inquérito por de· 
terminação da __ Justiça Eleitoral. Depois de 
conduído o inquérito,_ as informações foram 
encaminhadas ao Tribunal? 

O SR. AAURO- ESPÓSITO - Exatamente. 
Nós temos três inquéritos ainda em· ãndamen
to. Além dos sete abertos, temos três em anda
mento que não foram concluídos. Gostaria, 
inclusive, de fazer mais uma observação, por
qUe àquela época nós ainda não estávamos 
na vigência da nova Constituição, entã_o, mes· 
mo assim, todas as ações, todos os mandados 
de bus_ca foram cumpridos por determinação 
Judicial. Não. houve mandado de busca que, 
-àquela época, era permitido pela autoridade 
policial; em nenhuma ocasião a autoridade 
policial expediu mandado de busca e apreen
são, os quais foram feitos pela autoridade judi
ciária. 

O -SR. NABOR JÚNIOR - Uma segunda 
pergunta seria se v. s~ terri _conhecimento de 
qUe a LBA mantém convênios com várias enti
dades, prefeituras municipais, creches, insti
tuições filantrópicas, que atuam no Acre, co
mo associação de moradores, para a distri
buição desses alimentos. V. S• tem conheci
mento dess_es convênios? 

O <;R. MAURO ESPOSITO - Temos co
!1-hecimento, sim. 

O SR. NABOR JÚNIOR - A Superinten
dência da LBA chegou a apresentar todos os 
convênios? 

-===-=o SR. MAURO ESPOSITQ :-Foram apre-
sentados todos os convênios.- -

OSR. NABOR JÚNIOR- Com base nesses 
convênios, o Juiz- Arquelau Melo determinou 
a liberação desses alimentos? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Foi determi
nada a liberação: 

O SR.NABORJÚNIOR-V. S'tem contaeci
mentó, também, de que Sena Madureira -
o Juiz, determinou a liberação dos aljmentos? 

-O Sft MAURO ESPOSJTO- Os alimentos 
foram liberados. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com base nos 
convênios? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Aí não posso 
afirmar, porque não tenho conhecimento. 

O SR. NABORJÚNfOR....:::.. V. s~ tem conheci
. m~~to de que antes, no período das eleições, 

já era proarama da LBA a distribuição de~ses 
alimentos através das Prefeituras dessas enti
dades? 

O SR. MAURO ESPOSITO- Sim, já exfstfã.
Antes das eleições a LBA, promovia a distri
buição de alimentos. 

O SR. NABOR JÚNIOR -'-Pois não: Sr. Pre
sidente,' me reservo para outras considerações 
no momento oportuno. Dou~me por satisfeito 
com as respostas aqui formuladas pelo Dr. 
Mauro Exposito. 

O SR PRESIDENTE--(C"arlos -Chiarelli) -
Com a palavra o Sr. Relator. 

O SR MÁRIO MAIA- Pela ordem, Sr. Presi
dente. Posso _falar depois do Relator, para es
clarecimento? Porque não estou bem esclare
cido ainda. 

O SR. PRESIDENTE{Carlos Chiarelli) -
-Vou deixar bem claro, não vou permitir que 
fiquemos interminavelmente, aqui, debatendo 
sobre matéria que para mini é uma questão 
de objetivídade. O depoente trouxe um doeu~ 
menta _escrito,_ fez um rol d~ infOrmações e 
tenho vísto, inclusive, que algumas perguntas 
s_ão, de certa fo~ma, _repetitivas, sobre fatos 
que para mim, que não estou no Acre já estão 
esclarecidos. Então, hoje não é dia de fazer 
razões finais, ma·s dia de perguntar ao depoen
te com_ muita objefividãde: V. & j~ teye oPor~ 
tunidade de perguntar duas vezes. 

O SR. MÁRIO MAIA - Gostaria de fazer 
mais uma pergunta, se o Deputado Manoel 
Machado tem convênio com a LBÁ, pOis o 
Senador _Nabor Júnjor disse que a LBA tem 
convênios com várias entidades. 

O SR. PRESIDENTE _(Carlos Chíarelli) -
Permito-lhe perguntar, ainda que tal pergunta 
seja absolutamente impertinente, porque ne
nhuma- pessoa ftSica pode ter convênio com 
a LBA, isso é da lei. 

O SR. MÁRIO MAIA- FãÇo a pergunta por
que as mercadorias foram encontradas. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos_ Cbiarelli) -
Senador Mário Maia, o que resta ... 

O SR. MÁRlO MAIA -ls_so é peculato. 

O SR. PRESIDENTE(C:.rlos Chiare IIi)-Es
se comentário V. Ex• tem todo o direito de 
fazê-lo, mas isso dever~ ser matéria do parecf!r 
do Relator, quando nós terminarmos de ouvír 
todas _as testemunhas arroladas. Seguramente 
haverá prazo para V. Ext e para o Senador 
Nabor Júnior fazerem suas argüições e suas 
considerações de pró e contra. Hoje é tomada 
de depoimento do Delegado Mauro Esposito, 
quer dizer, ele não vai decidir riada sobre essã 
matéria, apenas informar. Se V. Ex• quer regis· 
trar nos Anais essa pergunta, se cabe convênio 
da LBA com o ddadão, Deputado Manoel Ma
chado, então, tudo bem. 

O SR. MÁRJO MAIA- Quero registrar, Sim, 
Presidente. V. S• tem conhecimento de que 
a pessoa física, o Deputado Manoel Machado, 
tem convênio com a. LB_A para guardar na 
sua residência particuiar bens da L_BA? · 
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O SR. MAURO ESPOSITO ~ Nõ1o, não te
nho conhecimento. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, 
já que ·O _Senador Mário Maia teve oportuni
dade de apresentar esta indagação, gostaria 
de dar uma breve explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Devido o informaHsmo, vou esperar os senho
res discutirem. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Apenas queria 
prestar um esclarecimento à Comissão. Na 
verdade,_ intel:'!'eniência do Deputado Manoe! 
Machado se deu pelo fato de que o município 
de T araoacá, meu Município de origem, só 
tem transporte próprio -o Delegado da Polí
cia Federal pode comprovar e o Senãdor Má
rio Maia também, que conhece tão bem a 
região como eu feito através da estrada que 
só dá acesso um mês ou dois por ano, exata
mente no mês de agosto e setembro. A LBA 
precisava transportar esses alimentos de lá pa
ra cá para ser distribuído normalmente como 
fez em diverso_s municípios. Só que a LBA 
não dispunha de recursos para pagar o frete. 
e o Sr. ManoeLMachado, Deputado pelo Muni
cípio, já eleito várias vezes, se dispôs para 
transportar esta mercadoria. Mas, antes de 
conseguir os caminhões para fazer esse trans
porte, ele a depositou na sua fazenda e depois 
mandou levar os caminhões - parece-me 
que um deles foi interceptado em Rio Branco, 
mas o outro chegou. Esta é a explicação ... 

O SR. PRESIDENTE _(Carlos Chiarelli) -
Senador Mário Maia, V. Ex• já fez a Pergunta, 
teve a resposta, já fez os comentários que, 
à luz do seu raciocínio e do seu juízo crítico, 
são pertinentes. O Senacklr Nabor Júnior já 
manifestou a sua opinião e expôs também 
as suas considerações. É matêría que- depois 
vai estar em mãos do Relator e, finalmente, 
no plenário _9a Comissão, mas· qüe hoje .. nâo 
se esgota. E útil o contraditório, mas acho 
que ele já ocorreu. 

Senador Afonso Sancho, concedo a Palavra 
a V. Ex' 

O SR. AFONSO SANCHO - Gostaria, ini
cialmente,_ de iri.dagar ao nosso ilustre Supe
rintendente, se todos esses produtos que es
tão, hoje, neste affaire sã.o produtos enviados 
por ocasião das enchentes? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Não; eu acre
dito que não. Nós não entramos ne_st.e mérito 
durante a condução dos inquéritos._ Todavia·, 
a análise da documentação da LBA ficou a 
cargo desta Comissão de Sindicãncias da pró
pria LBA Eu hão tenho ciência se é prove
niente deste material :l.oa_do_na_oc_a_si.ã.o_ das 
enchente_s, aproximadamente? 

OSR.AFONSOSANCHO-OilustreSupe
rintendente tem a data das enchentes? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Em janeiro 
e fevereiro deste ano. 

O SR. AFONSO SANCHO - V. S• sabe 
quais eram os produtos que lá chegaram? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Não tenho 
conhecimento. Houve diveJsa_s doações de gê-

neros cilimentidos, roupas, materiais, até mes
mo dinbelr.o em espécie, mas não tenho co
nhecimento real do que _chegou. 

O SR AFONSO SANCHO - Eu pergunto' 
quando chegOU Já, onde foram- depositados 
inicialmente? -

0 SR. -MAURO ESPOSITO- Ficou a cargo 
da Defesa Civil;_ iriidalmente, a Defesa Civil 
é que efetu6u o recebimento ·dess-e material. 

O SR. AFONSO SANCHO - Pelo conheci
mento dQ.ilustre Superinentende, foram total
mente distribuídos esses _produt9s? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Eu rião poSso 
fazer essa affrmaÇâO: · 

O SR. AFONSO SANCHO :..... Presidente, 
acho que o assunto já foi bastante dissecado, 
tanto pelo nosso ilustre Senador Mário Maia, 
como pelo nosso ilustre_ amigo Jabor. Assim 
eu não tenho mais nada a indagar, no mo-
mento. -

O SR: PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Srs. Senadores, eu queria fazer duas ou três 
perguntas a V. s•, ainda que esta não seJa 
a tarefa do Presidente, mas eu sou meio per
guntador, por natureza: Estes produtos que 
estão em pauta na discussão, a que o ilustre 
Senador Afonso Saticho já se r-eferiu, foram 
motivos de denúncias, etc. São todos eles, 
produtos que chegaram a partir ou em razão 
das enchentes? 

O SR. MAURO ESPOSITO- Eu não posso 
afirmar nada quanto a isto, - estou me refe
rindo ao material que foi apreendido pela Polí
cia FederaL 

O SR~ PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
A Polícia Federal foi acionada por duas verten
tes: uma, segundo eu entendi, foi a de denún
cias privadas? 

O SR. M/•.URO ESPOSITO - Não houve 
denúncias privadas. Elas todas vieram através 
da Justiça Eleitc ti: 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Certo. Mas a __ origem destas denúncias perante 
a Justiça Eleitoral, quem as fez? 

O SR. MAURO ESPOSITO- Foram feitas 
por particulares. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Qy_em são OS_autores que chegaram à Polícia 
Federal, via Poder Judiciário? 

O SR MAURO ESPOSITO __,._Em tese, çan
didatos de outros Partidos, que não o PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Estas denúncias compuseram ou viabilizaram 
sete inquéritOs, que começaram a ser feitos 
quando? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Praticamente 
no inído de .Qutubro, 

O ~SR. PRESIDENTE (CarloS C'':liarelli) -
No irúcio de outubro, a Justiça Et~ltofál acio
nou a Polídaf ederal. na sua versão de Polícia 
Judiciária, para realizar ínquéritos, tendo em 
vista denúndas fOrmUladas com relação a 
quê? 

O SR. MAURO-ESPOSITO -A fatos tipifica
dos como crimes eleitorais. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Que fatos? -

O SR. MAURO ESPOSITO - A existência 
de mate_ri<!is ... 

O SR. PRESIDENTE Carlos Chiarelli) -
Que materiais? 

· O SR. MAURO ESPOSJTO - Em todos os 
casos, mantimentos, exceto em Sena Madu
reira e Manoel Urbano, onde existiam bens 
duráveis: fogões, caixas-d,água. O resto foi tu
do mantimentos. = 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Vestuário tambéin? 

· O SR. MAURO ESPOSITO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Cãrios Chiarelli) -
Então, a alegação de particulares candidatos 
qu-e não do PMDB feita à polícia e à Justiça 
eleitoral, motivando o procedimento inVestiga
tório, para o qual, foi adonada a Polícia Fede
ral, é isso? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chíarelli) -
Num leque de 7 inquéritos, a partir do mês 
de outubro, prende-se a bens durâveis ou não, 
de distribuição gratuita? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Exala
mente. Um _aparte. V. Ex~ diz que estavam sen
aó diStribuídos gratuifumente; era para ser dis
tribuído gratuitamente. 

O SR- PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Esses benS-Cfeveriam vender e estavam sendo 
distiibUidos gra_tuitamente? 

OSR. MAURO ESPÓSITO - _Exataniente. 

O SR PRESJDE.NT:e (Carlos Chiarelli) -
O que se questionava erã a forma da distri
buição? 

O SR MAURO ESPÓSITO- Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem) ~ 
Quem oS distribuia e para quem se destina
vam? Então, nós chegamos até ai Então, são 
7 processos, chamaram a Polícia Federal e 
se referia a alimentQS, e_m todos os casos, e, 
em alguns casos, seriam bens duráveis:- fo
gões e etc. ~o ·aí deverá, depois, haver um 
lavantamento para se saber exatamente o_que 
que era isso. 

Então,_ todos esses bens duráveis_ ou não· 
duráveis, alimentos ou não.-se originavam da 
lBA? -

O SR. MAURO ESPÓSITO - Ex:atamente. 
A origem é sempre a mesma. 

O SR._ PRESIDENTE (Carlos Chjarclli) =
Então, portanto, sempre diz respeito quem 
mandou issO, seja Pela enchente, seja por DãO 
enchente,--eram bens origin.ários, portanto;-de 
uma fundação vinculada em termos de estru
tura pública, ao ·aovefnó Federal na condição 
de órgão integrante da administração indireta, 
que é a Fundação LBA, sup~rv_iSionadã -PeJO 
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Ministério da Previdênda. Muito bem! Esses 
bens é que lá estavam? 

V. s~ terri idéia do volume desses- bens? Isso 
aí vale 1 milhão, vale 100 milhões? 

O SR. MAURO ESPÓSITO - Em todas as 
mercadorias apreendidas, foram feit_os autos 
de avaliação. Eu poderia encamlnhar os autos 
de avaliação à Comlssão. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
... para uso do Relator, para que a gente ter 
idéia, porque podemos estar discutindo aqui 
sobre, digamos, 500 mil Cruzados. Claro que, 
se há irregularidade, é importante, sobre 1 O 
ou sobre 5_0 milhões. Mas eu acho que nós 
temos que ter uma noção - e eu não estou 
fazendo nem presunções se há ou não irreguw 
!aridade. f>>Jora, é importante que nós saiba· 
mos sob r..: o que nós estamos discutindo, C)uer 
dizer, são 50 milhões ou são_ 2 milhões e o 
tipo de material, o volume e uma avaliação 
do que se trata, até para que o Relator possa 
ter uma idéia do que é, já que não somos 
acreanos e lá não estivemos, é bom que nós, 
que vamos deliberar, os colegas e membros 
da Comissão que vão ler o Relatório, na hora 
adequada, saibam disso tudo. Eu lhe requisi
taria, na nossa relação cortês, eu lhe solicitaria, 
com presteza, que, através do órgão compe
tente da Polícia Federal, nos fizesse chegar 
essa descrição: onde, quanto e o quê~ 

O SR. MAURO ESPÓSITO - Positivo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Para nós sabermos..~ 

O SR. AFONSO SANCHO- Sr. Presidente, 
eu queria fazer uma última indagação. 

O SR. PRESIDENTE (C~rlos Chicirelli) -
V. Ex- pode fa1ar quantas coisas quiser, V. EX" 
que vai ter que dar o parecer. 

O SR. AFONSO SANCHO - Ê o seguinte, 
se o ilustre Superintendente tem conhecimenR 
to que, além dessa possível tranosferência de 
produtos que foram da LBA de um político 
para o outro, se foi vendido algum desses pro-

O SR PRESIDENTE (Càrlos Chiarelli) -
V. S•_e,Senadores falaram em Sena Madureira, 
falaram em Xapuri, mas re_ferem-se a zonas 
eleitorais? Porque a zona eleitoral, muitas ve
zes.. nós podemos ter 2 zonas eleitorais num 
mesmo Municipio ou podemos ter l'!lm Muni
cípio com Lima zona eleitoral que abranja 1 O 
Municípi~s. Então; no caso, eu lhe:_pergurito 
exatamente, esses fatos o_correrarn em Rio 
Branco, Sena Madureira; Xapuri, e mais 4 Muw 
nicipios? A investigação feita Se 'cinge, Se refere 
a ? Municípios? 

O SR. MAURO ESPÓSITO -A 8 Municípi6s -
e 7 zonas eleitorais. 

O SR. PRESiDENtE (Carlos Chiarelli) -
Muito bem. 

A pergunta que faço a V. S', então, tudo 
era da -LBA, não houve venda, o Pr0&1ema 
é típiCo de distribUição e a forrrlã de encami-
nhameJ?.~~E:: quem a fez. não é isto? ___ _ 

O SR. MAURO ESPOSITO - Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Disse-Jjle _v. ·s, cjue, dOs- s~t~ prOcessos, sete 
inquérito_s; quatro foram concluídos. 

O SR. MAURO ESPOSITO - Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarellú .::.... 
Ti'ês eStão em vias de conclUsão. Quando fo
ram concluídos esses quatro? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Não posso 
afirmar, mas acredito que por volta do dia 
20 ·a e noVeril.Ifro, maiS Ou menos, -·- -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Nenhum inquérito foi concluído antes da elei
ção? 

O SR. MAURO ESPOSITO- Creio que~iião. 
Não ·posSO afirrilãr também; só mesmo fome· 
cendo... -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Poderia V. s~ fornecer-nos, depois, os relató
rios? 

dutos? -O SR:MAURO ESPOSITú- Eu forneceria 
O SR. MAURO ESPÓSITO -Não, não -te- --·-·os relatórios. 

nho conhecimento. O SR-PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -

O SR. AFONSO SANCHO - Então, estou 
satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Então, são 7 inquéritos e etc. Muito bem! Essa 
pergunta também elucida um aspecto. Então, 
não há nenhum caso conhecido de _que tenha 
havido, digamos, ganho, lucratividade, quer 
dizer, alguém recebeu em depósito e vendeu? 
Não foi levantando, não há denúncias sobre 
isso? 

O SR. MAURO ESPÓSITO - Não há de
núncias sobre isso. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Entao, temos o caso de 7 inquéritos. Esses 
7 inquéritos referem~se _a 7 Municípios dife
rentes? 

O SR. MAURO ESPÓSITO :..:. À 7 zonas 
eleitorais diferentes; geOgraficamente são Mu
nicípios diferentes. 

Os inquéritoS, pelo que V. 8' lembra, foram 
-concluídos após a eleição? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Logo após 
a eleição. 

O SR._ PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Quatro deles. E três ainda estão em vias de 
conclusão? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Exatamente. 

O 'SR. -PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Tem V. S• urpa idéia de quando é que eles 
estariam concluídos? 

O SR. MAGRO ESPOSITO -Acredito que, 
no máxiriio.- nã primeira semana de janeiro, 
já estarão concluídos. 

O SR. PRESIDENTE (Cai-los Chiarelli)
Pela idéia de V. s~. digamos, no decurso da 
pfi.ii'leira -quinzena -de janeiro todos os inqUé-_ 
ritos estarão concluídos? Até porque, quatro 

já estão. E fOram ericamilihádos· à JustiÇa Eiei~ 
torai? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Foram enca
minhados à Justiça Eleitoral. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
E agora, esses outros, três, até __ o _início da 
janeiro? - -

O SR. MA(JRO ESPOSITO - Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Certo. 

Solicitaríamos cópias desses relatórios. dos 
que já estão concluídos, e, evidentemente, 
dos que vierem a concluir. 

OSR.MAUROESPOSITO-EuOSencamiw 
- nharei imediatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Càrlos Chiarelli) -
... a Coinlssão tenha essa documentação e 
permita o trabalho de elaboração do parecer 
do Sr. Relator. 

A questão final que lhe coloco é esta, nesses 
quatro que já forma concluídos,_ apesar de que 
V. S' encaminhará para cá a cópia dOs relatá· 
rios, o que pei'mitirá um exame mais aprofun
dado, nesses quatro, há, de certa forma, perw 
manentemente essa fundamentação que V. 
$ 8 já demonstrou aqui, de que, em sendo pro
duto originário da LBA e sendo a LBA uma 
fundação, e, como fundação,-passível de ftSCa
lizaç:ão por determinação legal do Ministério 
Público, digamos, escaparia da competência 
da Polícia Federal o aprofundamento do fato? 
Digamos assim, é esta a avaliação que nos 
diferentes casos ocorreu, já que V. s~. acaba 
de nos dizer que, sempre, o que está em pauta 
é material da LBA? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Em três in-
-quéritos sim. · 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Três dos quatro? 

-- ---

0 SR. MAURO ESPOSITO - Em liês dos 
quatro inquéritos, paramos as investig_ações 
a partir do momento em que não tivemos 
provas de que se destinavam a fins eleitorias. 
Foram conluídos. Em um único caso, ocor
rido na cidade de Xapuri, onde os materiais, 
CQITlprovadamente, destinaram-se a benefi· 
dar politicamente candidatos. 

O SR. PRESIDEI'ITE~Toirlos Chiarelli) .::.... 
Em um, os senhores concluíram que havia 
beneficiament eleitoral de determinadas pes
soas; nos-otitros, OS senhores pararam a inves
tigação à luz desSe argumento de que, quanto 
ao mérito, digamos, da distribuição, essa ma~ 
téria é pertinente a uma fiscalização pelo Minis
tério Público, em função de a LBA ser unl.a 
fundação? 

O. SR. MAURO ESPOSITO - Só que con
cluímos as investigações,_ e, durante as mes
mas, pudemos afirmar qUe_ não havia condi
çõ~ de ser ...:omprovada a existência de benew 
fício políticq. Port;mto, não_ cab~ria à Justiça 
Eleitoral apreciar. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
os- Senhores ficaram só na esfera da inVêsti
gação da ocorrência de benefício político ... 



1716 Quinta-feira 4~ DIÁRIO DO COKóRESSO~Ní\dONAL (Seção II) Maio de 1989 

O SR..Y\AURO ESPOStrO- E.Xatamente. 

O SR. PRESJOENTE--(Carlõs Chtarelll) -
... já que estavam executando uma tarefa co
mo delegados da Justiça Eleitoral? -

OSR. MAURO ESPOSlTO:.::.-Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem) ~ -
Então. em c(uatro, três concluíram que não 
havia utilização de finalidade eleitoral, e, quan· 
to ao outro, as investigações Caberiam ao Mi· 
nistério Público, por ser" uma fundação. Em 
um-chegaram à conclusão de que haveria esse 
beneficiamento. É isto? - -- - · 

O SR MAURO ESPOSITO_~ Exato. 

O SR. PRESIDENTE- (Cãr!OS- Chiarem) -
. E três outros inquéritos àinda não foram con
cluídos? 

O SR. MAURO ESPOSITO -~Exato_ 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)
E Os senhores continuam? 

O SR. MAURO ESPOSITO - Nesses três ... 
E foi comunicado à LBA para que províden
ciasse a auditoria interna do 6rgão. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Eu, inclusive, quero dar ciência de que recebe
mos uma comunicação preliminar da !BA à 
Presidência da Comissão, da qual dou ciência 
ao Plenário da Comissão;Ieita pelo Presidente 
da LBA dizendo que ele está realizando uma 
investigação, uma sindicância, a nível interno 
e administrativo, com relação às questões le
vantadas sobre a distribuição de bens, alimen
tos, etc., com recursos da LBA, no Acre, e 
que, tão pronto isto seja concluído, ele prestará 
as informações que decorrerem desse inqué
rito, dessa investigação e dessa sindicância. 

Esta é ã. informação que· eu gostaria de pres
tar, em complemento, e ajustada até, às infor
mações do Sr. Superintendente da Polfcia Fe
deral. 

Tem V. Ex' alguma pergunta, Sr. Relator? 

O~SR. RELATOR (Afonso Sancho)- Não, 
Sr. Presidente.. 

Estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (CarlOs Cfiiarelli) ·-
Vou-me dispensar de perguntar aos ilustres 
Senadores do Acre, meus prezados amigos 
e ilustres representantes daquele Estado, por
que dificilmente eles não vão querer pergun
tar~ V. Ex~'" já tiveram opÕrtunidade ·de ter o 
depoimento do Sr. Delegado e voltaremos 
com os demais procedimentos deste trabalho 
até chegar a uma definição à luz do parecer 
do Senador Afonso Sancho. 

Sendo esta a justificativa da presente reu
nião, recapitulo que esta Comissão, que eStá 
em ritmo intenso, amanhã toma o depoimento 
do Dr. R ex Nazaré sobre o problema da política 
nuclear brasileira e, quinta-feira, ain"da. preten· 
demos fazer uma última reunião, onde devere
mos ter todas as informações do Tribunal de 
Contas da União de inspeções pedidas pela 
Comissão sobre o problema_ do Ministério da 
Previdéncia Social: apartamentos, prédio da 
Dataprev,- assuntos que o Tribunal de Con
tas da União provavelmente delibera hoje à 

tarde-~ eStá-~otando a questão da S~depe, 
a questão do DNER e a questão do Banco 
Central-e do Grupo Delfim. 

Quinta-feira, como é o último dia de traba· 
lho, pretendemos fazer uma reun_ião, prestar 

- contas, como manda a legislação. _ 
Nada mais havendo a tratar, agradeço ao 

iluStre depoente, que aqui correu para trazer 
as informações que eram do seu conheclmen
to, que contribuiu para o trabalho de elucida
ção da verdade, _que cabe à Policia Federal, 
na sua esfera, _e a nós também, na tarefa legis· 
lativa. Agradeço a presença dos ilustres. Srs. . 
Séhadores, do _nosso. preiado Relator, e dou 
por encerrada a sesssão. 

13~ Reunião realizada em 
quatorze de dezembro de 1988. 

Às dez horas do_ dia quatorze de dezembro 
de f988, na_ sala 9~ ~omissãO. de finanças 
do Senado Federal, reúne-se a Comissão de 

- Fiscalização e Contr_ole, caril a pl-esença dos 
seguintes Senhores Senadores: Carlos Chia
relli, Presidente; Leite .Chaves., Nab:ol- Júnior, 
Afonso Sancho, Roberto Campos e [tamar 
Franco, este_-C:omo autor de PFC_n,_Oli$7, 
para ouvir o Doutor Rex Nazareth, Presidente 
da Comissão Nacional de Energia Nuclear, 
c~ovidado que foi. para atender ao PFC n<> 
01/87, JiUe tramita nesta ComLssão e para o 
qual toma-se necesário algumas explicações_ 
técnicas e políticas sobre a _energia nuclear 
no Brasil e a aplicação de recursos da conta 
Delta 3. Dando início aos trabalhos o Senhor 
Presidente após rápido pronunci_ame11t9,_ de_u 
a palavra ao Doutor Rex Nazareth que fez uma 
explanação global e sintética sobre o processo 
de. energia nuclear no.Pa!s, desde o seu nasce
douro, até o presente momento, citando entre 
outras sltua&Qes, o Plano Baruch, a das reser
va.sArasileiras. a tecnologia aplicada, os estu
dos e os trabalhos na ultracentrifugação, Pro
jeto Tório, acordo nuclea( Brasil/Alemanha pa
ra construção das usinas em Angra dos Reis. 
Entremeando, discorreu sobre as políticas na
cional e internacional sobre o assunto e todo 
a process6-de economia e de segurança que 
orbita em torno da matéria. A seguir o Senhor 
Pie51dente concedeu a palavra ao Senhor Se
nador [tamar Franco que-teceu elogios ao tra
balho do Doutor Rex Nazareth à frente da Co
missão Nacional de Energia Nuclear e aduzíu 
sobre as condições de sigilo que são mantidas 
na_ área de atuação da CNEN e que não são_ 
repassadas aos membros do Congresso Na
cional, cujos titulares estão sempre preocu~ 
pados com os interesses do País, necessitando 
serem informados s_obre o que ocorte na 
CNEN sobre s_uas atividades. Fez, também, 
questionamentos sobre a conta Delta 3: quem 
geria os seus recursos? Como foi iniciada a 
referida conta? Quertfestava autOrizado asa
car? Questionou aínda, sobre o local onde foi 
constrllfdo o- complexo Angra dos Reis, haja 
vista que o sítio escolhido não é adequado 
e poderá sofrer tremores da terra, como vêm 
ocorrendo, deixando as usinas a mercê de 
problemas geológicos de acomodação de ter
reno. Perguntou- também, se estaria sendo 
construída outra usina no País. A seguir o Se-

nhor Presidente passou a palavra ao Doutor 
Rex Naz&re-th que respondeu aos questiona
m~ntos fettos pelo Senhor Senador Itamar 
F rance, tendo ocorrido neste momento_ um 
longo debate sobre os itens questionados. A 
seguir foi concedida a palavra ao Senhor Se
nador Roberto Campos que demonstrou sua 
totál discordância sobre a política nuclear bra· 
sileira aplicada aos diversos programas em 
estudo ou em execução no País. Seguiu-se 
outro longo debate entre o Senhor Senador 
Roberto Campos e o Doutor Rex Nazareth, 
os quais argumentaram e contra-argumenta
Participaram também, dos debates, o Senhor 
Senador Afonso Sancho e o_ S.enh01: Presiden
te Carlos ChiareiiLÀs doze hOras e trinta minu· 
tos o_ Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos e em especial a do Doutor Rex Naza
reth e deu por encerrada a present~:: reunião, 
determinando que eu, Goitacaz Bras_onio Pe· 
droso de AIQ_uquerque, Secretário da Comis
são de Fiscalização e Controle do Semic;IQ [e~ . 
dera!, lavrasse a presente Ata, a _qual, após 
lidp..e jugada conforme, serei levada 1t publi
cação. 

ANEXO À ATA 1JA 13• REUNIÃO DA 
COMISMO DE RSCAL!ZAÇÃO E CON
TROLE. REAUZADA NO DIA OOATOR
ZE DE DEZEMBRO de 1988, ÀS DEZ 

-HORAS; Q(JE SE PUBUCA COM A DEVI-
DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESI-
DENTE: . -

O 'SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Nossa limitada presença, em termos de quo
rum, ainda que altamente qualificado com a 
presença do Senador Itamar Franco, o qual 
representa todo o Senado neste assunto: co
mo em tantos outros - aliás S. Ex- tem sido 
O estudioso fundamental dessa matéria-, ob
viamente, por razões que _são compreensíveis, 
como o penúltimo dia da sessão legislativa 
anual: Senado, Congresso, ComissOes, Parti
dos, todos reunidos simultaneamente, inclu
sive ontem quando os traball:los aqui termi· 
naram depois da meia-noite. 

Solicito a presença do Sr. Rex Nazareth, que · 
acolhe ao convite_ desta Comissão, em razão 
da temática concernente às atividades às quais 
está ligado fundonalmente, das quais é notó
ria a sua viricU1ação e conhecimento, tendo 
em vista, inclusive, o fato de, em anteriores 
ocasiões, ter apresentado e encaminhado in
formações ao Senado. 

Tenho a imPressão de que seria de todo 
conveniente que nós, preliminarmente, ouvís
semos as ponderações que v. s~ teria a fazer 
sobre a matéria, se é que entende de fazê-las 
preliminarmente. Parece-me que seria extre
mamente útil, para que depois pudéssemos 
oferécer algumas indagações a V. S' no sen
tido de complementar as informações que se 
fazem necessárias a esta ComiSsão. -

Passo a palavra a V. S• 

O SR. REX NAZARETH - Muito obrigado: 
Senador Chiarelli; muito obrigado, Senador 
Itamar Franco pela pres_ença de V. Ex's. 

So_u Profissíonal do setor nuclear, que foi 
buscado num banco escolar quando eu ainda 



Maio de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Quinta-feir<t 4 1717 

era aluno, cursando Física na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, 
então, o Professor Bernardino Pontes, que era 
do Instituto de Física, ao seledonar dois alunos 
do curso de Fisica, para dar bolsas de estUdos, 
uma delas coube a mim. Isso foi em 1958. 
Ocorre que de 1958 para 1988,- me dão triõfa 
anos de vinculação ao setor. Era o período 
do primeiro Presidente da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear. 

Vi a energia nuclear, dentro do Brasil, passar 
por um processo que chamaria "senoidal" e 
que poderia ser caracterizado, primeiro, no seu 
nascedouro, como uma tentativa de criar uma 
estrutura que preservasse__os bens naturais 
desta terra contra uma importação indiscri
minada; segundo, uma estrutura interna que 
se preparou, posteriormente, para uma bata
lha externa do domínio da en_ergia nuclear. 
Essa bata1ha f!xtema teve uma característica 
muito curiosa: os anos de 1945 deram a im· 
pressão ao planeta de que o poder do mundo 
ali estava congelado: os Estados Unidos com 
uma tecnologia dominada e os demais sem 
essa tecnologia, acrescida do fato do poder 
militar vinculado à essa tecnologia, inibindo 
e criando, portanto, um desequilíbrio na terra 

Dessa data é o "Plano Barud", que previa 
a internacionalização das áreas mundiais que 
tinham reservas de minerais atômicos. 

· Em 1949, entretanto, algo, que não havia 
sido colocado na expectativa americana, ocor
re. A União das Repúblicas Socialistas Sovié
ticas faz também o seu teste nuclear e, como 
conseqüência desse teste, se restabelece UJTl 

. equilíbrio das aplicações nucleares. O quadro 
ficava, então, muito curioso: duas potências 
pela sua capacidade militar de aplicar a ener
gia nuclear; e os Estados-Unidos com-o peSo 
da cobrança social da humanidade pelo uso 
daquela energia como arma em Hirosh e Na
gasaki, contra um outro lado que tinha os mes
mos direitos - aí sem, entretanto, haver a 
carga psicossacial. 

Surge, então, no Governo do Presidente Ei
senhower, o famoso- programa "Átomos para 
a paz", que, nesse instante, passava esse bloco 
a ter uma junção de interesses de monopólios 
do setor nuclear, criando um outro lado: os 
países restantes à procura do uso da energia 
nudear. Tudo isso a partir daf. 

Retrocedendo ao que dizia Bertrand Gold 
Smith, quando acabava a Segunda Guerra 
Mundial, de que todos haviam cooperado, em 
face da necessidade de fazer frente ao imperia
lismo nazista da época, ao desenvolvimento 
americano, que, entretanto, não tinha repar
tido com eles os conhecimentos que daí ha· 
viam sido derivados. O que ocorre neste mo
mento? Começou ·a haver na humanidade 
uma espécie do que chamamos corrida de 
obstáculos. Isso está num documento que 
apresentei nesta CaSa, em 1986, mostrando 
como era o quadro internacional. 

E o Brasil? Vem a primeira tentativa de um 
melhor conhecimento de seus recursos mine~ 
rais. Vou apenas fazer uma extrapolação disso 
no tempo. Isso passa por uma cooperação 
com os Estados Unidos, passa por uma coo
peração com a França. · 

Até 1975, o Brasil conhecia suas reservas 
que eram de 15 mil toneladas de urânio. Neste 
ano, o. Brasil resolve trabalhar sozinho na pros
pecção do urânlo. Em 1982, 1983, dá o Brasil 
a prif!leira grande surpresa: aquele esforço so
zi~ho trai'\Sf~a 15 mil ton~ladas em 300 
mil tonelad8s de reserva, conhecido apenas_ 
o território nacional em nada mais nada me
nos de algo inferior a 20%. Digo isto de forma 
tranqüi!a, porque, ainda recentemente, rio 
Cristalino, que é uma grande possibilidade, 
está_ sendo prospectado e deve aumentar no~
sas reservas consideravelmente. O que ocorre 
a partir dai? Tecnologicamente se tinha esse 
combustíveL. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Desculpe-me, qual é a reserva exata? 

O SR. REX NAZARÉ - Ela é em tomo de 
300 mil toneladas. Esta é a reserva hoje, que 
coloca o Brasil como quinta reserva mUndial 
de-urânío. Isto inclui a reserva de T ata ia -
inclusive, poderei fazer conSiderações poste
riores, parqUé foi motivo de uma reunião em 
que há um fato Importante nessê novo quadro 
que explicarei: é a junção do esforço estadual 
com o esforço da iniciativa privada e com o 
apoio dos técnicos do setor. 

O qUe ocorre a partir de então? Procura-se 
fazer com que se garihe esSa tecnologia. AS
sim sendo, os esforços autónomos brasileiros, 
que datam, na verdade, o primeiro deles, de 
1934, na Universidade de São Paulo e, -põste·. 
riorm.ente, com o retorno de Cesar Latz, do 
Rio de Janeiro, através do Conselho Nacional 
de Pesquisa, no Centro Brasileiro de Pesquisa 
Física, com o terilpO todos "eles decaíam. 
Exemplo típico disto é que nos anos 50 Álvaro 
Alberto procurava trazer para melhorar a tec
nologia brasileira, ultracentrífugas de origem 
alemã, desenvolvidas no período da guerra; 
consegue a licença, e, ao conseguir a licença, 
entretanto, foi-lhe vetado trazê-la. 

Em 1982 é publicado um livro nos Estados 
Unidos, que citei durante o período da forma
ção da Constituinte, nl!m depoimento que 
prestei na Comis~o de Direitos Humanos, Di
reitos Coletivos. O que acontece é que vem 
uma imposição séria, americana - lá está 
explicitada, nesse livro- não é uma afirmação 
minha-, que gera a demissão de Álvaro AI
berto. 

Posteriormente, recupera-se no ano de 
1980 essas outras centrífugas emparedadas, 
emparedadas realmente, dentro de um insti
tuto, em São Paulo, cuja porta foi substituída 
por uma parede fechada élté em cima. A pró
pria retirada dela foi feita num fim de semana 
e, bendita a hora em que nós res-olvemos fazer 
isso num fim de semana Ela foi a semente 
de um pr.:>cesso de enriquecimento no Brasil. 
E o que ocorreu a partir daí? Veio uma inicia
tiva, que começa em Otacílio CUnha, de tentar 
fazer um primeiro reatai de apenas 1 O quilo
watts- portanto, não um gerador de energia 
- para que se aprendesse a fazer, com a 
participação da iniciativa privada, e desse rea
tar reconcluído, a partir dele, havia a tentativa 
de se fazer um de 20 megawatts, o que foi 
ai'quivadci. -

Veio a administração do Professor Marcelo 
Damy, que procura um processo de fazer um 
reatar a _urânio natural, grafite, simultanea
mente com um- gnipo de Belo Horizonte, pro
cur~ndo a; utilização do tório. O que ocOrreu 
a partir dai? Em 1964, a atividade de Marcelo 
Daffiy morre; em 19õ8; mOrre ~ atividade do 
Projeto T9rio. . . _ . . .. _ 

Ocorre que, em 1969, é tomaçia uma deci
são de se comprar uma primeira unidade nu
clear no_ Brasil. Unidade_ nuclear, essa, Angra 
~ cujos problemas são demais conheç_iç:los peM 
lo que a ImprenSa-tem demonstrado. · 

Quando chegamos em 1975, o Brasil deci· 
de fazet uin acordo com a República Federal 
da Alemanha. Naquele momento, este acordo 
gerou uma CPl neste Sencido, dâ qual o Seria
dor Itamar Franco participou, e na quàl eu 
fui chamad~ pa_ra depor, porque, n<;~quele mo
mento, impedíamos que fosse feita a constru
ção de Angra II em cima-do projeto de estacas 
que havia sido fo"rneddo. E, este asSunto era 
bastante discutido pela primeira vez. 

Mas, em 1~78_, sUrge um -fãtO âdicional: veri
ficamos qué; êm fáce de unia aeds-ao unila
teral american-a, estávamos privados de rece
ber o fornecimentO de corribustíveis para An
gra l, embora tivesse, em contrato, essa garan-

. tia. E, o qUe era pior, havia uma multa contra
tual _:_ pre\ría-Que o Brasil pagaria uma ·multa 
- caso usássemos urâniO de OUtra- Or1i;ren1:. 
E, aí, o que ocorre? Ficãvamos sem possibi
lidade de receber combustível dos Estados 
Unidos e também, sem a possibilidade de bus
carmos outra fonte. 

Em 1983, Se negada a eliminação çlesSa 
cláusula e se consegue um abastecimento via 
Urenco que, entretanto, um pouco diferente 
da americana, proibia inclusive o reproces
samento desse combustível para reutilização 
do urânio residual e do plutónio,- no Brasil. 
Fazia um segundo passo: criava 21 obrigato
riedade do Brasil depositar esse plutônio num 
banco intemadonal e, aléffi desse depósito 
o saque dele passaria por um colegiado inter· 
nacional. 

O (jue-ocórre a partir daí? Nós verifiCáVãm-05 
também que o Brasil não tinha tido acesso 
à tecnologia de um gás de urânio, que era 
indispenSável para o enriquecimento. Por ou~ 
tro lado, o enriquecimento de urânio que nos 
h;;Mam permitido ao acesso era de um pro
cesso que ainda não estava comprovado inter· 
nacícinalmerite - o do jato centrífugo. 

Em 12 de março de 1979, o Presidente 
Geisel, em face de um estudo conduzido na 
Secretaria do então Conselho de Segurança 
Nacional, decide que o Brasil deveria procurar 
desenvolver por processo próprio a produç_ão 
desse gás. 

Apenas para dar uma idéia a V. EX,.s a Pro· 
posta que o Brasil tinha para compra era de 
"60 milhões de dólares, apenas os desenhos, 
mas cór'n algo muito grave: é que a qualquer 
momento que nós quiséssemos ampliar, tería
mos que de novo voltar aos franceses. 

Então, foi feita Wna aná1ise mais ampla e 
verificado o seguinte: para se fazer ·o F6 
tínhamos que aprender a fazer flúor. Quando 
aprendemos a fazer flúor resolvemos o proble-
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ma da importação do teflon nacional, da quí
mica do flúor na indústria (armacêutica e do 
exafluoreto de enxofre, indispensável para as 
estações rebaixadoras de energia que tanto 
conhecemos. 

O que acontece, então? Um pequeno grupo 
começa a analisar e a desenvolver W)1 progra
ma que se denominou Pi"oQ:ra-nia Autónomo. 
sendo a primeira condição- acreditar que o 
brasileiro era inteligente, que- as matérias-pri
mas· nacionais permitiam fazer isso .e que a 
indústria brasileira, efetivi'tffi~Ote brasiJe.ira, era_ 
capaz de dar suporte a essa atividade. E assim 
foi feito. . . 

Perguntarão V. Ex~: E por quê. o sigilo guar
dado? O sigilo guardado deveu-se a que em 
todos os instantes em que Urt:J. desenvolvimen
to tecnológico "é feito, err'i' qualquer parte do 
mundo, só é _anunciado no momento em que 
se chega a um produto que possa ser compe
titivo no mercado. Dessa forma, foi iniciado 
o Programa Autônomo, cujo_s resultado_s hoje 
permitem ao Brasil dizer: "Nós dominamos 
o ciclo do combustível inteiramente do ponto 
de vista tecnológico". Todas as nossas unida
des encontram-se nas mais diferentes esca
las, desde a escala-laboratório até a escala 
de demonstração. 

E o que cabe ao País hoje? Calie à socfe
dade, inclusive foi uma -lUta nossa também, 
dentro do contexto_da no_v_a___C_ons_tifu_i_ç_ã_o,___g 
possibilidade de termos a aprovaçáo de um 
programa feito Pelo Congiesso· e tini ac_ompa.:. 
nhamento, segundo ponto importante, que 
nós tivéssemos um certificado, a!:Jcwés de um 
artigo, de que as atividades eram exc_lysiva
mente para fins pacíficos, certificado esse que 
pudesse contra-argumentar as_irnposições 
que as área intemacionalla,nçailtravês do tra
tado de não proliferação. 

E ai cabe uma explicação: um espedalista 
da área de comunicaçõe_s, _ _h_á pouco discu
tindo comigo, _dizia-me que esse tratado tem 
um nome que realmente .é um apelo. Quem 
não o assina é porque quer proltferar. O que 
ocorre em conseqüênda disso, entretanto, é 
que podemos dizer que as conseqüências_ dele_ 
são idênticas ao tratado _de Tordesilhas, mas 
aí tecnológico, faz com que, ao assinar esse 
acordo, o Brasil se comprometa a abrir todas 
as suas instalações para inspeção, ao passo 
que para.os países, vamos chamar assim, pri
vilegiados por eles mesmos, não o fazem. En
tão, nesse momento, eu diria que o Congresso 
deu ao Brasil o tratado de não proliferação 
brasileira. 

Qual é o segundo ponto importante? O Pró
prio Direito Intemaclon~ criou, para proteção 
inicial, um elemento_chamado patente. O qUe 
era a patente? Eoa o registro da condusão 
de novos conhecimentos científicos e tecnoló
gicos que pudessem se transformar em co~ 
nhecimentos e atividades industriais com re
flexos econômicos, e que garantiriam ao seu 
proprietário, ao primeiro que o desenvolveu, 
direitos pecuniários em relação a esse invento. 
Entretanto, o conceito de patente, ao tentar 
fazer isso, colocava o seguinte quadro: que 
não era possível que um registro de patente 
fosse obtido, sem que ali estivessem os deta-

lhes para que um profissional_ habilitado do 
setor, corri ·aqUeles COfiheciment,os à mã_o, os 
reproduzisse. Então_, ficava um quadro muito 
interesSante. t que eu poderia chegar, hoj_e, 
em Berna, comprar uma patente, vir para o 
Brasil e desenvolvs:r_ aquela patente. Meu único 
compromisso era simplesmente pagar aque
les royaltis .. S.urge, eritão, uma segunda figura, 
muito mals séri.,_, _que são as informações tec
nol6QiC"ãs relevantes - e elas têm um con
ceito importante: são aqueles conhecimentos 
c;.apazes de geiar pcid~r político-miUtar-econô
rnico_-sOcic~.l que, entretanto, os países não têm 
interesse c;le r,egistrá-los. Então, eles não dão 
conhecimento .ao público e quando o fazem 
é ~_ob process_O,de barganha Ou interesses e-cO
nQmft:os consideráveis. 
. _Se v.' Ex"" pegarem o acordo Brasil-Repú

blica Federal da Alemanha, encontrarão, pela 
primeira vez, num acordo, a definição de infor
mação tecnológica relevante, _exatamente co
mo estou lhes dando. O que_ ocorreu? Ele 
dá uma garantia que qualquer aplicação da· 
quela_ tecnologia· terá que- ter a amência do 
País fornecedor daquela informação. Essa 
passou a ser uma outra luta nossa; luta da 
qual um grupo é encarregado. T adas as vezes 
que recebemos uma solicitação de considerar 
alguma coisa como informação tecnológica 
relevante,- viramos toda a literatura mundial 
para descobrir uma citação, descobrir aquele 
eventO c-omo ali descrito e com isso mostrar 
qUe; ao ter sido publki:ldo numa determinada 
época, passava a ser _de _conhecimento públi
co, ·e dessa maneira, garantir que o uso da 
energia nuclear no Brasil possa, a longo prazo, 
ser efetivametite uma decisão da nossa socie
dade e não uma decisão ditada de fofa, 

Vejam V. Ex" o seguinte: essa característica, 
que dizia Bertrand Gold Smith, de que ao nas
cer da energia nuclear nos anos 40 se criava 
o sigilo na tecnologia, ela se reflete inclusive 
ainda hoje sobre outras formas - legais e 
ititemaclonais. Esse quadro levou o Brasil, 
nesse dessenvolvimento tecnológico, a des
senvolver toda uma atividade da qual farei um 
pequeno resumo: 

]9-Somos autônomos e sab~mos pros
pectar ur21nio. _O equipamento para prospec
ção desse urânio era detectores de iodeto de · 
sódio que, num determinado momento, co
meçávamos a não ter acesso. Há três ou qua
tro anos procurávamos um grupo na Univer
sidade de São Carlos e comeÇávamos a des
~nvolver ess_e:s detectores com_ eles . .Hoje, o 
detector_ de prospecção é brasileiro, de uma 
ffilcl'oempres·a em São Callos, que é capaz 
de fazer, sem dú)(ida alguma, todos os detec
tores de iodeto de sódio para essa atividade 
_que fazemos. O que a CNEN faz? Ela adquire 
os Detectores necessários. 

.-o O- segundo passo era como poderíamos ter 
o sfstema metrológico dessa medida. Eu lhes 
darei um âã.db muito interessante: junto a 

-Agência Internacional de Energia Nuclear, 
procurávamos obter amostras de rochas_ que 
permitissem que o minério nucl_ear brasileiro, 
pudesse ser quantificado, em termos de um 
sistema rnetrológic_o internacional, e con&e
guíamos aprovar esse projeto junto a um orga-

nisroo lntemaciooa1,_Agêncla Internacional de 
_Energia Nucle:ar. No momento em: que agén
c:ia internacional tentava. comprar essas amos
tras para mandar aÇJ Brasil, nós ~cebíamos 
do departamento de Energia dos Estados Uni
dos, via Agência,_umanegativa Q.e fom~c;imen
to. Hoje, somos o 59 País do mundo a poder 
produzir esse standard, feito sozinho. 

Pediria desculpas, porque alguns desses do
cumentos eu fiZ questão de trazer na língua 
original. Primeiro é o sistema de controle de 
exportação americano, em que eles colocam 
claramente: não fornecerão plutônio, urânio 
altamente _enriquecido, instalações denomina
das sensíveis e -equipamentos,- tais como 
aqlleles necessários para enriqUeCimento, tra
tamento de combustiveis enriquecido, quei
mé!._do, plantas de reprocessamento; e os Esta
dos Unidos ainda dizem mais: minii:arão a 
transferência de tais matérias e tecnologia. 
Mais adiante eles dizem aí está incluído urânio 
natural, urâhio dePrite, portanto, nem aqUele 
uSado que serve para fazer -reatar, tório, urânio 
enri_quecido, plutônio, grafite de grau nuclear, 
deutério, água pesada e radiolsótopos, aque
les __ que usamos na agricultura e na medicina. 

Sr. Presidente, __ eu gostaria de deixar aqui 
no Senado uma Cópia de cada uril desses 
documentos, - numerei de um a doze -
em que descrevem, detalhadamente, uma pe
quena- affiOstra ae todos os obstáculos que 
nos foi colocada no caminho. Ao mesmo tem-

-po;- eu p-j:!diria_ tam!)ém... -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem} -
Para facilitar a leitura desse documento que 
V. Ex" está nos trazendo; e que diz que isso 
acontece nos Estados Unidos, eu perguntaria 
de quem é esse documento? Ele pertence ao 
Governo dos Estados Unidos? 

O SR. REX NAZARETH - É-_do GOverno 
americano. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem).
De um órgão específiCo? 

O SR. REX NAZARETH ~ É do Departa
mento -de Estado Americano. 

Fiz questão também de iiaier"-j:)ãfã-v: Ex-s 
aquelas exigências que não só os americanos 
fazem. mas aquelas feitas pelos franceses; e 
trazer, também, aquelas exigências de um du
be que se organizou, chamado Qube de Lon
~dres; que é uma associação de países que 
dominam tecnologias e dificultam e não perw 
mitem o acesso a_ essa tecnologia. O que ocor
reu, _então,_ a partir disso aí? Começamos a 
verificar onde estavam as nossas deficiências, 
_e quais eram os pontos em que poderíamos 
ser atingidos. Vou dar exemplos a V. ~ do 
que, como conseqüência disso, já é b.eneficio 
imediato pé!_fa a sOciedade brasileira. 

Na área de fósforo, nós tínhamos iniciado, 
alguns anos atrás no CETEC. em Minas Ge
rais, uma atividade da produção de fósforo 
elementar, e foi abandonadé!.. Só que fósforo 
elementar é indispensável à fabricação do sol
vente, para se poder tirar urânio da rocha, e 
recuperar e _tratar os produtos de fissão. 

O que ocorreu, a partir daí? Nós, hoJe, temos 
esta unidade opei'aridO, produzindo 320 quilos 
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de fósforo elementar, a cada 3-horas e meia, 
funcionando continuamente, e apenas agora 
sendo detalhada para ser feita uma usina in
dustrial, com·a participação da inic1atiVã Prívà-· 
da brasileira, também em Minas, lá em Patos 
de Minas. Então, aí está o primeiro exeÍnplo. 

Segundo exemplo: berilo. Ein ·aaver-nàdor 
Valadares teve um grupo da FUndação Pars
s.ival, mas existe ele no Brasil, do Rio Grande 
do Sul até a Amazônia, V. Ex-s vão ver. O que 
acontece? Em Governador Valadares come
çou-s_e ã produzir o berilo, mas num determi
nado momento isto pára. Ein 19"83,-riós fecU
peramns a unidade e hoje ela já é capaz de 
produzir 10% do que o Brasil exporta, sob 
forma de carbonato ou óxido, e nos próximos 
dois anos chegar-se-á aos 100% da exporta
ção, o que implica numa valorização superior 
ao fator 1 O, devido ao agregado tecnol6gico. 

Esse fósforo elementar que está em Belo 
Horizonte, no CETEC, o Brasil importa por 
ano, produtos derivados do fósforo elementar, 
indispensáveis para sua indústria alimentfcia 
e para sua indústria faiTnacêutica, em tomo 
de 50 lnilhOes anuais. 

O-segundo ponto importante é que, indo 
para o Sul, o que ocorreu? Nós come'çamos 
a verificar que lá na área do Paraná existe 
a região de Agueiras, que tem um carvão que 
contém urânio. Mas havia um outro dado tam
bém importante: é que Poços de Caldas tem 
potássio, e a junção daquele carvão contendo 
urânio, do Paraná, com o -potássio de Poços 
de Caldas deu a possibilid~de de_ nós produ
zirmos os primeiros fertilizantes potássicos na
quela região, já testados pela Embrapa, sendo, 
hoje, motivo de avaliação econômlca para sua 
produçao. Fomos mais longe: fomos à procju
ção do molibdênio, fomos .12 produção do zir
cónio, lá na Amazônia, fazendo com que o 
Brasil, que importava zircónio, atépoUcoS dias 
atrás, viesse a ter a possibilidade -já come
çou a faz~lo - de nos_ próximos 26 meses 
exportar 170 mü toneladas de zircônio já co· 
meçou a fazê-la, ao mesmo tempo em que 
a metalurgia do zircônio está sendo desen
volvida com empresas nacíonats. Aproxima
damente 200 empresas nacionais particiPam 
desse esforço. 

E qual foi a grande mágica que permitiu 
isso? Eu lhes diria: humild<1de, trabalho, e um 
ponto importantíssimo: nós conseguimos jun
tar todos aqueles que desde o início da era 
nuclear tinham, por alguma maneira, sido 
afastados, por motivo de_ inveja tecnológica 
-ai eu citaria uns dez exemplos, por motivos 
políticos, e aí tem um outro conjunto de exem
plos, por motivos até de ciúme científico ~ 
porque isso existe entre nós, e é_ terrível. To dos 
eles hoje fazem parte e cooperam· com ó 'gru
po. Eu me lembro um dia que numa CPI desta 
Casa, em 1978, Dirceu de Lacerda Coutinho, 
que havia jurado nunca mais entrar no setor 
nuclear, se encontrava comigo e dizia: "-Eu 
falei a verdade, eu disse que o Brasü queria 
era a ultra:centrifugação, e nos tinha sido nega
do por veto da Holanda''._E eu disse p~ra o 
Dirceu: "- Olha, Coronel, nós trabalhamos 
juntos na construção do argonauta nos anos 
60, início dos anos 60. Eu queria apenas lhe 

dizer urna coisa em total confiança: nós esta
mos en'l butubro de 1982, e a _primeira ultra
centrífuga brasileira rodou e rodou bem. Em 
1984, já estava- a primeira cascata rodando. 
E os Srs. podem perguntar: mas por que esse 

-silêncio tOdo? Por qtie calados? E aí eu teriã: 
dados importantes para os Srs. Em 1982, 
quando eu fui convidado para presidir a Co
missão de Energ\a Nuclear, começamos a pu~ 
blicar Utll boletim chamado _"Tecnologia e Au
tonomia", O que aconteceU? Tódos os quatro 
elementos que tinham participado para fazer 
o espectr6metro ·de fnassa, eni que ali eu' 
anunciava ·que ele tinha sido feito,_ que ali nós 
coloc_ávarrtos os pOntos, dias depois estavam 
sendo _c_ontratados por ·ernprésas as- mais di
v~rs~s. Passou "então" a Ser fundamental para 
mim, - entretanto, está inteiramente aberto 
para uma. corni::;são dos Srs.- primeiro, sabe! 
exatamente onde é que está ainda a nossa 
deficiência, segundo, a relação nominal de ca~ 
da um que participa em cada setor. É uma 
proteção que nós temos que dar a essa inicia: 
tiva. Por outro_Iado, eu fiquei muito feliZ quan

- do eu vi que a empresa _privada nacional pas· 
sava, pela nossa Constituição,- a ter vantagens; 
Vou __ dªr_ um exemplo_ aos Srs. quando nós
brigávamos para fazer o flúor elementar, nós 
precisávamoS de áddo fluorídrico de grau aní-' 
drico. Os dois fornecedores no 6rasil eram
a Bayer e a Du Po"nt, nós no~ consultamos,· 
eles foram_consultar suas matrize.s,_ e a respos-· 
ta foi ne9ativa: "não, de grau anídrico nós não 
podemos fornecer aos Srs". QUal o processo 
que nós fiZemos? Nós fofnos verificar se havia 
alguém no Brasil que tinha alguma fábrica 
pequenininha, _e encontramos um grupo do 
Antônio Ermírio de Morais. Aí há um fato im
porfailte, Srs.; as en1presas brasileiras de pe
queno, médio, e_ grande porte conhecem em 
detalhe no que estão trabalhando. Conversá
vamos com o Antônio" Ermírio: "Olhà, você 
tem -COI'}dição. Nós ajustamos_? tecnologia pa
ra_ poder, _então, fazer esse ácido anidro." E 
lá está o Brasil, hoje, produzindo ácido fluori
drico anidro. 

Poderíamos-citar enoJ1T'Jes exemplos. Faze
mos questáo de deixar cópia do documento 
que apresentamos no ano passado, em que· 
todos esses .dados são relatados, em detalhe, 
neste próprio Congresso NaciOnal. 

Muito obrigado. 

O SR PRESIDENTE (Carlos ChiareiH) -
Agradeço antecipadamente a Y. óe! a manifes
tação e coloco a palavra à disposição do ilustre 
SenadOI Itamar Franco. 

-0 SR ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, 
Dr. Rex Nazareth, membros da Assessoria do 
Dr. Rex Nazareth de pronto, pediria a V. EX 
que, estando fazendo w:nl_evantamento desde 
o Governo Vargas até agora- porque preten~ 
do publtcar um livro no Senado da República 
- uma pesquisa inclusive realizada também 
em conjunto com a: J:?ra. J;dwiges, ~olicitaria 
a V. Exi' qu_e me frzessE: chegar em mão toda 
a documentação entregue pelo Dr. Rex Naza
reth b~m como a gravação da reunião de hoje, 
para que pudesse servir de subsídio esse livro 

que estamos pretendendo apresentar ao Con· 
gresso sObre a política nudear brasileira. 

É a priilieira SOlícitação que faço a -V. Ex~, 
na esperança de ser atendido. 

O -sR. PRESlDENTE (Carlos- Chiarelli) -
V. Ex Será certamente, atendido, e_a Secretaria 
providenciará nesse sentido. 

O SR IT~ fRN'jCQ.- Mas veja, Sr. 
Presi~el)te,:já cçmh_eço o Dr. Rex Nazareth de 
há muito. Recqnheço não só a -Sua· capaci
dade, seu esforço e, sobretudo, o seu senti
mento de brasilidade, Ele fez um histórico bas· 
tqnte compiétÕ da política nuclear brasileira. 

A política nuclear brasileira;-sr. "Presidente, 
desde que aqui cheguei, em 1975, dentro das 
deficiências que o parlamentar no Brasil ainda 
tem, e na esperança agora, com a nova CõhSli
tuição, que isso possa se abrir mais ao parla~ 
mentar, começou com a Comissão Parlamen~ 
tar de fnquérito. Não vou fazer o histórico des" 
sa ComissãO Parlame-ntar de Inquérito; porque 
não vem ao caso aqui, Sr. Presidente. O Dr. 
Rex Nazareth já fez_ uma digres~o bastante 
completa sobre a problemática nuclear brasi
leira. Foi pena que não tivéSse- se bem que 
também não era o caso- discorrido um pau~ 
comais sobre a Equipe do Tório', de Minas 
Gerais, que prestou relevantes serviços a este 
País e que, de repente, o grupo do Tório foi 

- relegado, não se sabe por quê. 

Mas Veja y, Ex~. Sr. Presidente, que é até 
um pouco constrangedor dlrigir algumas per
guntas agora ao Dr. Rex Nazareth. Poderia até 
se"r COnsiderada uma coisa menor-, dentro da 
amplitude que foi dita aqui -dentro e deritro 
da amplitude que vive o Brasil hoje. Mas por 
(Jue se tem que fazer isso? Porque, infelizmen
te, no pedido de informações que envtamos 
ao Congresso Nacional, através da Mesa do 
Senado, e que chegou às máos -de V. Ex!', 
algumas indagações deveriam ser feitas, por· 
que entendemos que, particularmente no 
campo nuclear, o segredo e necessário. Mas 
sempre entendemos, Sr. Presidente- e creio 
que esse também "ê o pensamento de V. Ex' 
--- que para o CongressO Nacional, para o 
Parlamento, não deve haver sigilo. O parla
mentar, quando toma conhecimento das cai

. sas c:jue interessam de perto ao País, tem abri· 
·gaçao; nãO só cOmo senador ou como depu~ 
tado, de manter o devido sigilo. E veja V. Ex", 
Sr. Presidente, que aqui, por exemplo, hoje, 
o Dr. Rex Nazareth, se referíu ao General Dir
ceu Coutinho. 

. _pqis bem, Sr. Presidente~ talvez V. Ex" não 
-Sâibéi, mas nós da CPI até hoj€ não reVelamos 
--o Dr. Rex Nazareth faz agora uma revelação 
ainda qUe Ugeira - mas o General Dirceu 
Coutinho prestõq à-Cortiissão Parlamentar de 
Inquérito uin depoimento secreto. Ninguém 
até hoje dessa Comissão revelou o depoimen
to do Oeneral Dirceu Coutinho. Realmente, 
àquela época já- e isso já deixa de ser segre
do, porque é revelado agora pelo Dr. Rex Naza. 
reth- uma das suas indisposições no quadro 
em que participava era exatamente o proble
ma da ultracentrifugação. 
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O general hão concord_ava'com o .processo 
que o BraSil iria ·obter -ou tentaria õbter da 
Alemanha, o projeto jet nozzles. 

Pois veja V. Ex' que o segredo ao parla
mentar não deve haver e.m_um.regime demo
crático. E é por isso qUe,-Se as_mmhas pergun
tas, hoje, fogem ao tempo, elas são neces
sárias para que se restabeleça, Sr. Presidente, 
wna ligação para que possamos ter, realmen
te, conhecimento. Apesar de haver um decreto 
legislativo; promulgado pelo Senador JoSé· 
Fragelli, quando Presidente do Congresso Na-· 
cional, ·obrigando o Governo brasileiro- veja 
V. Ex' -à enviar ao C:oilgresSO Nacional todas 
as informações que fossem atinentes ao acor• 
do Brasil-Alemanha, jamais o Governo brasi
leiro cumpriu esse decreto l~gislativo. 

Vivíamos a época do au_torítarisrno, vivía
mos todo _aquele condidohamento que V. Ü" 
sabe tão bem quanto eu. 

Mas, de qualquer fonna, eu devo ressaltar, 
aqui, que o Dr. Rex Nazareth jamais se negou 
a prestar os· esclarecimentos. Evidentemente. 
que todas as vezes que ele foi chamado à 
CPl, ele compareceu. Faço justiça aqui, tam
bém, ao hoje embaixador do Brasil junto às 
Nações Unidas, Embaixador Paulo Nogueira 
Batista, que também compareceu à Comissão 
Parlamentar de Inquérito, apesar de um perfo-. 
do difícil da vida pública nacional. . 

Sr. Presidente, não vou diSco.rrer, nem que
ro, sobre os problemas históricos, que seriam 
- não diria perder tempo -desnecessários, 
em face dos esclarecimentOs que o Dr. Rex 
Nazareth fez. Mas é preciso estabelecer essa 
ligação para que não fique esse vazio dentro 
da política nuclear brasileira, daqueles que um 
dia vão compulsar, não só para análise histó
rica, mas também para análise técnica, a polí
tica nuclear brasileira. 

Sr. Presidente, recebi há alguns anos três 
ou quatro estudantes brasileiros que faziam 
curso de espedaliza.ção. noS .fr~nç__a,~~que se 
interessavam pela política nuclear brasileira, 
e que tiveram que recorrer aos arquivos do 
Congresso Nacional. . 

Houve um determinado momento em que 
o Congresso tinha um fluxo de infonnaçQes 
suficientes, mas não tanto quanto nós- gosta
riamos de ter. Portanto, em relação à conta 
Delta- 3, ela se tomou extr~mamen~ impor
tante, Sr. Presidente. E por que ela se tomou 
importante? ~or que, de repente, por desco
nhecimento nosso, nós, parlamentares, Sr. 
Presidente, sabíamos _que haVia um acordo 
Brasil-Alemanha. Este acordo foi aprovado pe· 
lo Congresso Nackmal em 1975. Posterior
mente, a Comissão Parlamentar de Inquérito 
rasgou o véu de mistério, porque, infelizmente, 
as coisas são aprovadas aqui, àS vezes, sem 
maiores cuidados, sem maiores exames, até 
quanto à incon.stitucionalidade, 

Em 1975 o Congresso Tez a mesma-coisa 
que se costuma fazer até boje: aprovou a letra 
fria do acordo s_em saber_o que estava apro· 
vando. Só pOsteriormente, houve a ação -da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, pedida, 
à época, pelo hoje Ministro da Justiça, Senador 
Paulo Brossard, que não via limitação da CP! 
e, hoje, vê algumas limitações, mas à época 

não. via, tanto as:sim qúe esta e?! extrapolou 
todo o condlcioOmnento que existia, porque 
não havia como contl.icionar uma. CP(, mas 
para nós estava· em vigênda o acordo Brasil-A
lemanha· 

Qual era a vigênCia, entre otilrõs aspectos? 
É que o Brasil estava adquirindo sob as maio
res críticas. inclusive dos parlamentares, o pro
cesso denominado jet nozzless ou o processo 
do jatcr centrifugo. . 
· ·oe repente, eis que com uma certa surpreza, 

diriamos até com a 'Surpresa agradável, mas . 
desconhecida do Congresso Nadonal, desce-' 
nhecida dos· parlamentares que atuam e aiua-" 
vam.. nesse campo, o Brasil inicia - eu diria . 
- o. caminho paralelo para a obtenção da 
ultracentrifugação. E aí apareceu, Sr. Presi
dente, na impfensa, a chamada conta Delta 
- .3. Eu fiZ um requerimento de informações, 
como já disse no início da minha explanação. 
Por quê? Porque havia um inquérito policial, 
S.~ Presidente, mandado instaurar pela Procu-. 
radoria~ da Repúbhca no Estado do Rio de Ja
neiro_. visando apurar 'rflspõnSabilidade crimi
nal vinculada a emprego irregualar, veja V. EX,· 
ele verbas públicas, tudo relacinado com a exe
cução. -de um programa nuclear paralelo. E 
essa conta foi <::ha.mad,ã- "COnta Delta-3", já 
dizem que existe até a conta Delta - 4. 

Dizia eu que em razão dessa noticia, vazada 
pelo próprio Procurador da República, Dr. Jua
rez·Tavares, que solicitou a abertttra do com~ 
petente inquérito criminal à Polfcia Federal. 
Então, o que o Con-greSSO Nacional fez através 
do .Darlamentãr? PrlmeirO, solicitou a informa-. 
ção se havia ou_não ~a conta e o que se 
passou em ralação a esse inquérito feito pela 
pro·curã.doria do Rio de JaneirO. . 

O tempo foi passando·, Sr. Presidente~ até 
que, por incrível que pareça, recebi, depois 
de in(lmeras solicitações à "Mesa do Senado, 
a informação de ç:IUe essa documentação se 
encontrava no Supremo Trib!.!nal Federal e, 
como tal, o sigilo deveria ser maritido. V. EX' . 
tem cópia desse: documento do Supremo Tri
bunal Federal, que foi apensado ao pedido 
de resposta de infonnações enviado pelo Mi
nístro d_a Justiça através da Casa CIVil, Conti
nuei no eXame· i:la matéria e entendi q·ue para 
o Congresso Nacional não deve haver sigilo. 
O Dr. Rex Nazareth, por exemplo, se quisesse 
faltar alguma coisa que hoje entendesse ser 
de caráter.secreto, poderia fazê-lo. Poderia V. 
EX' pedir que a reunião se_tra..nsformasse em 
reunião. secreta, Muitos dos docum.entos -
volto a afirmar isso - que chegaram co-m 
carinho de confidencial secreto à Comissão 
Parlamentar de Inquérito, alguns (or~m. de.S
dessiflcados, outros permanecem ainda sob 
o sigilo, -como o caso d_q depoimento do Gene
ral Coutinho. 

Sr. Presidente, daqui. à meia-noite e tanto 
.. Jui surpreendido, ontem~ com a convoc:.ação 

do Or~ R ex Nazareth. Sabia que ele seria cOnvo
cado, mas não para hoje, V. EX- foi bastante 
diligente, como sempre, e antes do nosso re
cesso tra~ aqui essa figura importante, que 
é o Dr. Rex Nazareth. Para ser prático, faria 
ao Dr~ Rex Nazareth, no início dos debates, 
para que esta reunião seja· brêve, 8lguméÜ; per-

guntas tais como: Dr. Rex Nazareth1 como foi 
iniciada a conta Deha-3? Não sei se V. S• pode
ria respondê-las, agora ou prefefe respondê-la 
ao final de cada uma das minhas conside-
rações:· - · _ 

O SR. REX NAZARETH - Se V. Ex' me 
apieSeritar ·aS pergUntas, é ti podel'ei faze·r liga
ções. 

O SR PRESIDENTE (Carlos Cbiare]i)
Isso não prejudicaria que depois das respostas 
S. "Ex~' faça ... 

O SR. 'ITAMAR FRANCO- Como foi intda
da a conta Delta 3? Quern eram os·gestores? 
Quem 'sacava? Como eram feitos os desem
bq!sos e para quem? Para o IPEN? Para a 
COPESP? Essa verba foi destinada só para 
,o programa paralelo? 

v. s• deu aqui um depoimento muito inte
ressante que desde 1982, se processava isso 
no Brasil e debaixo. dé uin SigilO qUé poderia 
ser importarite para as aUtóridades brasileiras. 
Era lncrivel que esse sigilo fica~sse para o Cori
Qresso Nacional, o que me obriga a essas per-
91Jntas já com devido atraso. A minha per
gunta é:· se começou em 1980, qtiatS -eram 
os Seus mcint.a.ntes anuaiS? Havia prestação _ 
de contas? 

O SR PRESIDENTE CCarlos Cbiarelli) -
Os montantes anuãis em. dólares, de -prefe
rência, para podermos atualizar. 

-o SR. ITAMAR FRANco·- Como era feito? 
Aqu'em? Na Delta3,ouonomeque.se queira 
dar, Deita-'4 oú _Dei~ 5, _houye. ~i?~g\Q. áe. 
ctuzados·para que essa conta fosse mantida, 
ou· ela também recebeu .. L!m .fl.~o, de dólares. 
ou marcos? Se howe esse fi.l,IXo de dinheiro 
do exterior, qual a fOnte? Como ficou, d_yrante 
esse período, o Acordo Brasil-Alemanha, o 
processo jet nozzles? Quanto já g_astamos 
<::om o Acordo Brasil-Alemanha? o processo, 
jet nozzles? foi 13bandonado O!J apenas está 
servindo ou vai servir para fabricar o chamado 
gás .xenon? O processo jet noz~es já está · 
em escala comercial, industrial. 

Sr. Presidente, à.época da CPI, dirigia uma 
pergunta ao Dr. Rex Nazareth- não sei ele 
vai se ·recordar - a cerca dos tremores, por· 
que o sítio escolhido foi sempre combatido 
não só pela Comissào Parlamentar de Inqué
rito, mas por muitos especialistas brasileiros. 
Até pelo próprio nome do sítio, que é sitio 
de Jtaoma, se chamava de Pedra POdre. De 
repente, o Gove-rnei brasileiro resolveu acolher 
aquele ~ítío, não só ·contrariando todo o pro
blema ecológico, mas sobnituao porque tor
nou ·e toma essa óDras ·civis bastante caras. 
E já havia uma suspeita de tre"incires dtHéi"i'a 
na região. Eu me lembro que fiZ essa pergunta 
ao Dr. Rele Nazareth, quando do debate na 
CPI, quanto aos tremores, e ele disse que esta
vam perfeitamente capacitados a detectar 
qualquer tremor. O que estamos vendo agora 
é que _foi a Cof!JiS~ão Nacional de Energia 
Nuclear que detectou; estavam chamãndo wn 
especialista de São Paulo. E também gostaria 
de ver como está o prõblema·de Angra dos 
Refs. Oilde estão sendo colocados os reJeites 
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de Angra I e os rejeitados_ de lperó? Ninguém, 
sabe, Sr: Presidente e alguém tem que saber. 
Não sei. 

Sei hoje também .;_ a Constltulçáo é- bas
tante clara- que nenhuma usina nuclear po
derá ser instalada neste País, a não ser que 
a sua localização_ seja d"effn1da em lei federal. 
Foi Uma em'enda nossa a ConStitUição; Gos
taria de saber se alguma usina _com reatar 
nuclear está sendo construída no País. Se Ipe
ró tem ou não tem não seL pois pouco-sei 
de lperó. 

Finalmente Sr. Presidente, fala-se muito no 
novo programa nuclear. Como sempre, o 
CongressO. fica afastado do novo piogiallla
nudearK Só que não vai poder ficar afastado,
porque há uma nova Càrisl:ituiçâo que vai obri
gar que tudo isso passe devidamente pelo 
Congresso Nacional. Em princípio, Sr. Presi
dente, para não me alongar mais, seriam essas 
as p~rguntas ~ue dirigiria .ao Dr. Rex N~zare!h. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Ob.ri!:;!ado. Senador, Com.ã. -palavra o Dr. Rex 
Na~~th .. 

O SR. REX RAZAREIT. Muito obrigado, Sr. 
Presidente, muito obrigado, Senador Italnar 
Franco. Gostaria, inídalmerite, de dizer a V. 
Ex" que eu teria enorme prazer, hoje, quando 
acabar essa reunião de além daqueles docu
mentos que V. Ex' pediu ao Sr. Presidente, 
dar minha pasta pessoaJ que contém duas 
precio_sidac;les no seu final: uma, é uma carta 
qoe me foi endereçada no dia 8 de junho 
d~ 19fF pelo Dr. B~rbosa_üma Sobrinho, em 
nç>me da ~~- em apoio quando ocorria os 
eventos Delta 3, outra uma carta do Desem
bargador Osni Duarte Pereira, que também 
me foi entrgue. Sob documentos que, na ver
dade, fazem parte da minha coleção~ __ Mas co· 
mo V. Ex" está escrevendo um livro - e, eu 
acre_dito_ que tenho vocaç!o para números e 
náo para esCrever - acho que devo dar não_ 
só ess~s dados: como- todos os outros a V. 
Ex'. 

Sobre o segundo ponto, eu gostaria de pres
tar uma informação com referéncía a Equipe 
do Tório. Acho que era uma dívida nacional 
a reincorporação do antigo grupo Tórfo. Está 
todo o mundo trabalhando com a gente __ e 
o Programa Tório esta de novo aceso lá nas 
Minas Gerais em Belo Horizonte. 

O terceiro ponto é - eu gostaria aPenas -
de dar um esclarecimento - -~. seria muito 
fácil para mim chegar e dizer a V Ex' O Seguin· 
te: o decreto legislativo assinado Pelo Senador 
José Frage!li fala apenas do acordo com a 
República Federal da Alemanha. Eu s6 virri 
a ter alguma interferência no acordo agora 
nessa nova estruturação_em que, efetivamen
te, acho que se fez alguma coisa que todo 
o mundo sempre quis que foi acabar com 
a megalomania daquele aco_rdo, face ao que
o Brasil chegou. Esses documentos- foram en: -
caminhados ao Congresso~ Se houve coisa 
no programa autónomo que deveria ser enca
minhado realmente foi por um erro de inter
pretação no decreto legislativo. 

Então, eu Começaria respondendO- comó 
foi iniciada a conta Delta-3, quem eram os 

gestores _ _e _como_ eram feitos os desembolsos. 
Q que a!=bntece é que a·conta Delta~_3. embora 
jamais a imprensa tenha divulgado a realidade 
sobre ~la, trata~se de uma conta da Secretária 
Geral do Conselho de Segurança aberta em 
1981 mediante solicitação oficial ad- Banco 
do Brasil. A conta Delte~3, do 'ponto de vista 
leg~~- não é uma conta secreta, é uma conta · 
que está protegi_~a pelo sigHo bancário, pre
visto no art. 38 cfa Ler n" 4.595, de .31 de 
dezembro de 1964. A adot:ão desse nome 
foí uma medida para o sigilo de condução 
_dó que era feito no programa. Quem era auto
rizado a_movimentar_a conta era eu, embora 
eSsa cõntâ nunca tivesse estado ein meu no
me. Os -desembOlSOs eram feitos segundo to
da a sistemática que é necessária para a pres
tação de.ccmtas e essas prestações de contas 
eram encaminhadas ao órgao·de controle in
terno da Secretária Geral do Conselho de Se
gurança Nacional dai auditado pelos órgãos . 
de controle externo do Tribunal de Conta da 
União. Eu poderia dizer a V. Ex'.que até 1986 
ela_s estãQ aprovadas e-87, e. um procedimento 
normal .do Tribunal de. Contas, que termtrla 
só ~provando Já no outro .ano~ 

O SR JJAMAR FRANCd-V. Ex' disse que ' 
essas contas foré\m aprovadas pelo Tribunal 
de Contas? -- -

O ·sR. REX MAZARETH - Sim. -A elas_ só 
setvfafn para o programa -paralelo. S6 o pro~ 
grama autónomo,.. · 

O -SR. ITAMAR FRANCO. Peirnita-me inter- . 
rompê-lo 'respeito a V. Ex'. · 

_O SR~ REX MAZARATH- Perfeito, 'por fa
vor. 

O SR. TT AMAR FRANCO ~·Quando essas 
cO[ltasJor_am enviadas para o Tribunal de Con~ 
tas, elas fóram enviadas dizeil.do qual a desti-
nação dessa verba que era para uma cardo 
para um programa paralelo?Porque me sur
preet'!de i~so. 

-.O SR. REX NAZARETH- Não tenho idéia 
específica de como esse processamento é fei
to, mas posso dizer a V. EX que todas as notas, 
todas as comprovações de despesa, todos os 
processos de licitação, de como eram realiza
dos, encontram-se anexados. Por exemplo, se 
uma verba é de uma determinada rubrica, o 
TCU cuida de que ela seja dispendida naquela 
rubri<:a. Não sei se a partir daí o contole é 
feito no Tribunal de Contas da União. Isso 
é que penso ser a pergunta de V. Ex•. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Veja, Sr. Presi
dente e veja Dr. Rex Nazareth que há: dotações 
de Orçamento. O CongresSo Nacional - e 
aliás se debateu muito isso há dias na CP! 
dã Corrupção--:.::..-debateu sobre as dotações 
orçamentárias. Vou fazer uma pesquisa junto 
ao Tnbunal de CoritaS~ da -União- o que peço 
a· v. ~-porque se há uma dotação orça
mentária, o TribUnal de Contas tem que exa
minar a dotação_ orçim(mtária, tem que ver 
essa -destinação e comõ. foi api""ovado pelo 
Corigressç Nacional. Qualquer desvio orça~ 
mentário tem que ser analisado. 

O_SR REX NAZt.\RETH -Ela saía na rubri~ 
ca apoio à Ciênda e Tecnologia. Essa era a 
rubrica com que ela era destinada, e rea1mente 
o seu gasto era grande. 

Õ sR. ITAMAR FRANCO.:..._ Dé apoio à Oên
cia ~ T ecno]ogia? Tudo bem. 

O SR. REX NAZARETH - (Jro outrq pontq . 
que V. EJr' perguntou é se começou em 1980 
e· quaiS eram seus montantes. Ócorrel,l um 
fato muito importante; na época- em que se 
falou em delta falou-se muito em bilhões de 
dólares, effi bilhões de cruzados. Então, eu 
diría a V. Ex", agora, quais são ·esses valOres. 
Infelizmente não os tenho em dólar nem em 
OIN,_ mas tei1ho aqueles gastos que foram 
feitos através da conta Delta, para esse progra
ma autónomo, e·_quais os gastos efetivos no 
programa orçamentário normal. Na Conta 
Delta, em 1981, foram gastos 292 milhões, 
8 mil 303 C:rilzeirbs, enquanto no orçamento 
normal era de 3- bilhões, 168 rrlilhões, 180 
nlll cruzados. V. fJ( já pode começar a verificar 
que ele é apenas um pequeno percentual no 
orçamento. normal. · 

Em 1982, ele foi de-346 miJhôes, 614 mil 
723 cruzeiros;-erTi f9""83;- ele foi de 347 mi.:---
lhões, 680 mil, 837 cruzeiros; em 1984, ele 
foi de 7 bilhões,. 785 mil, 141 cruzeiros; em 
1985, ele fot Ue 3 bilhões de Cruzeiros; em 
1986, ele foi de 137 milhões e_88 mil cruzados; 
em 1987, ele foi de 58 milhões,_983 mil, 566 
cruzados; em 1968,. ele foi de 7_8.1 rriilhões, 
21 mil, 512 cruzados .. 

Com isso V~ E>r' tem-os reais montarites 
da Conta Delta 3. 

Como já informei, havia ·prestações de -con
tas normais ao -órgão de controle interno- da 
Secretaria ·ueral-do -Conselho- de seguraiiç:â 
Nacional. E!e jamais recebeu essa conta, ne
nhum valor em dólar ou em marco e, portanto 
logicamente, com ·isso, a pergunta de qual 
foi a fonte, fica inviá:bilizada a resposta, porque 
é um ponto importante diz_er a V. EX', em face 
daquilo que-demonstrei durante a minha ex
posição, não tínhamos condições de comprar 
aqui1o que gostaríamos de comprar para ace
lerar o programa. O"desenvolvirnento era obriK 
gado a ser feito _aqui. Em todo o programa 
autõnomo não foi ga.sto mais do que 5% em 
valores de moedas_ não cruzeiros. E quando 
Isso ocorria então_era pela despesa orçamen
tária. Como fiCou- o· "acordo do Brasil~Alema
nha? O que· ocõi're é que V. Ex? sabe que 
o acordo previa uma construção de 8 centrais, 
previa um ciclo de combustível, que começava 
no jato centrífugo, e ia depois a uma fábrica 
de elementos combustíveis. É, em conse
qüênCia disso, e depois , posteriormente, à 
usina piloto de reproce~amento. ConseqUên
cia disso, hoje o quadrO é -o seguinte: primeiro, 
quem dita a necessidade energética_ dq_ País 
não é o setor nuclear, deve ser o setor elétrico. 
Como no Plano 2010, lá eles -incorporam a 
necessidade de Angra 2 e- 3. A nossa visão 
é que se deve procurar em Angra 2 e 3, que 
já foram feitos dispênéUos, e a pergunta se~ 
guinte de V. Ex• que, como não tenho esses 
números_ aqui, porque, inclusive, não era a 
minha área, eu pediria, posteriormente, para 
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encaminhar a V.~. e detalhado, o que oc_orre 
é que nós concentramos em Angra 2_ e 3. 
E por que conCentrar em Angra 2 e 3? Vamos 
ver o restante que ocorre quando tivermos 
Angra 2 e 3 operando, vamos ter_ aproxima
damente uma necessidade d_e, entre 500 a 
600 toneladas de yelow cake, o que implica 
dizer que, a produção de urâni6 no Brasil se 
transforma em algo viável economicamente, 
colsa que não ocorre hoje, podendo possi
bilitar, como a reserva brasileira é considera
velmente grande, um outro ponto que esta
mos levando em consideração, que é exportar 
uma parcela desse urânio, segundo ponto im
portante como nessas 500 e_ 600 toneladas, 
ao se transformar econômico, ao permitir qüe 
o sistema s_e transforme em aufo-sustentável, 
o novo processo garante que, até uma contri
buição de 49% a iniciativa privada Possa parti
cipar. Então, foi pela primeira vez, eu acredito, 
dentro de um setor de monopólio do País, 
uma modificação considerável. O grUpo de 
inteligência tecnológica- é pequeno e, foi, real
mente, reduzido a núriieros riJ.uitO pequenos. 
A massa de execução_estamos procurando 
com a iniciativa privada. Eu poderia dizer a 
V. Ex", -quer as empresas Norberto Odebrecht, 
Andrade Guttirrez, Cáffi2irgo- COITêa, Parana
panema, Mendes Júnior e tem mais umas três 
ou quatro que eu, posteriormente, poderia en
caminhar, inclusive, as cartas de oferecimento 
deles estão formando um pool para participar 
desse esforço, o que impllca dizer o seguinte: 
trocamos a posição. Por quê tem dois fatos 
importantes_ o suprimento de combustível -
essa foi uma lição que o Brasil tem que ter 
aprendido- nossa energia tem que depender 
de tecnologia e de matéi'ia-prima disponíveis 
no País. E, quando, essa matéria-prima não 
édisponfvel num País indUStiiãliZado, eles pro
curam diversificar as fontes de suprimento. 
O Brasil é um País com características de for
necedor confiável. Então, mercados como o 
europeu; como o do_ Japão, como o da Coréia, 
como o da própria China, Taiwan ... _ 

Formosa o que acontece? EsseSdnei-cãdos 
são mercados potencialmente para o Brasil. 
Inclusive, eu posso já adiantar a V. Ex" que 
o próprio grupo japonês veio conversar com 
a nossa -comissão sobre a possibilidade de 
nós virmos a nos transformar em exportado-
res. E es_sa é uma meta para 93. -- -

O qlie acontece ainda com isso? Hoje, com 
o fato de nós termos Angra 1 que apenas 
passou a ser para nós algo importante do pon
to de vista de fornecimento também de ener
gia, o _que aconteceu com Angra 1? Angra 
1 só permite que haja um fornecimento da 
fábrica de elemento combustível a 16% da 
capacidade instalada. Ora nenhuma empresa 
privada se mantém com um fator de carga 
de 16%. Então, nós_estarriOs prOCurando os 
serviços até_o momentO em que tivermos ne~ 
cessídade de começar o combustivel de Angra 
2, que dará um aumento _de 34% e Angra 
3 que dará o outro· 34%, totalizando asssim 
84% que- passa _a ser nóni.ero, em termo de 
iniciativa privada, confiável para que ela seja 
auto-sustentável. E, aí de novo, a nossa inten-

ção é permitir que a operaçã-o desse sistema 
junto a. unidade de conver::.do fambérn seja 
feita pelo sistema privado. 

Dessa forma eu -diria a v: Ex• o seguinte: 
primeiro, o que se procurou fazer com o acor· 
do hoje foi procurar fazer com que aquela 
grande dívida, aquela crescente demanda para 
algo que não podia dar prodUto num prazo 
visívil, se transformasse nlJm prazo visível. E 
aí é um--fat<nmportante que eu acredito que 
tenha sido o grande carimbo para essas em· 
presas privadas virem participar. 

A Comissão Nacional de Energia Nuçlear, 
que nós -presTdifims, é o únícá órgãõ - eu 
acredit_o - do governO sem dívida interna. e 
sem dM~ externa. E os nossos números es· 
tão aqui. Esses são os recursos que nós rece· 
bemos. Só que nós não damos um salto, sem 
antes fazermos uma análíse econômica. Eu 
vou dar um exemplo recent_e a V. Ex•: de Belém 
sai pinlenta-do.reino em tomo de :?O ri'! i! tone· 
!adas anuais que são exportadas via Estados 
Unidos e via Hola_nda,- oride elas são proces
sadas para entrar no mercado. Nós podemos 
ter ess-a teCnologia desde que associado a um 
país industrializado e com isso esse dinheíro 
fica no Biasil. Nós estamos negociando isso. 
Mas e:L! quero uma cláusula na negociação, 
é_ que: a parte do· montante que eu terei que 
importar será paga com o mesmo produto 
que Será-pr9<;1.uzido nessa unidade. E__guem 
vai participar disso? ~um poo/ e empresários 
de Belém junto com a comissão. O que nós 
temos éTil.teligênda! Então, essa é a modifi
cação que nós estamos nos propondo no pro
grama nuclear. 

A pergunta seguinte, de quanto se gastou, 
para lhe dar números extatos, como eu posso 
lhe dar do programa da CNEN, eu lhe pediria 
permissão para encaminhar por escrito. O se
gundo ponto é que se o proces-so jato-cen
trífugo foi abandonado. Antes de colocar isso 
gbstariã de fazer uma colocação. 

Certa ocasião, em 1975, eu fazia o curso 
âa Escola Superior de (juerra. E lá naquele 
instante me foi pedidO para fazer, no projeto 
de ftm ·de curso, uma análise sobre energia. 
E eu encontrei 1,1m documento produzido no 
Brasil, em 1922,-por um grupo- de- geólogos, 
que era exatamente a receita que o Brasil deve
ria ter feito e que não teria rios levado a crise 
de 79. E aí eu comeceí a me perguntar o 
seguinte: em matéria de planejamento nós soM 
mos bons. O problema é que na execução
nós pecamos, particularmente na continuida
de. Hoje, eu me faço uma outra pergunta em 
fac-e do_ quadro existente. V. ~ pega como 
referência o ano de 79, vamos supor que no 
ano de 75 tivesse havido a grande decisão 
de se fazer um programa de álcool. Esse pro
grama estaria operando em 79 e teria aliviado 
~s contas do petróleo. Entretanto, de 75 a 
79, _ele teria sido uma carga adicional no mo
mento em que ele nãO era necessário. Depois, 
ele se transformou num alívio. 

AgOra, vamos veiO que está acontecendo 
no-flin da década de 80: o preço do petróleo 
cal e o barril do petróleo importado está muito 
mais baixO do qUe o petróleo produzido nado-

nalmente e do que o barril equivalente ao ál
cool. 

O que ocorre? Devemos nós, agqia. parar 
de prOduzir álcOol? E o que pode ocorrer cõm 
o estudo prospectiVo desse preço do petróleo? 

Então, acredito que o Brasil deve procurar, 
em termos tecnológicos e de materiais, ter 
um grupinho que faça suas análises prospec
ti_vas, mas que garanta que eles, num simples 
alavancamento possam impulsionar sua ativi
dade e procurar compensar, por um processo 
de exportação e um consumo interno adequa· 
do às nossas_ economias, a garantia de que 
uma tecnOlogia pOde ser maiitida por que po-
de ser útil amanhã. 
~O que ocorre a partir daí? Eu já vi, Senador 

ltékilãr Franco,_ Uma' série _de tecnologias ser 
amaldiçoada num determinado momento e 
ser indispensável dois ou três anos depois. 

Há pouco dias, vendo um programa na lVE, 
sobre o automóvel, e vendo que os primeiros 
atltoinóVeis a Circular em Londres tinham al
guém Com uma bandeira vermelha na" frente, 
indicando que atrás vinha periQo, o que ocor
re? É essa energia nuclear de hoje. Mã.s, o 
que oc:orre em adição a isso? 

Ocorre _que, quando a vacina também foi 
descoberta, foi uina luta muito grande. A ener
gia nuclear está exatamente nessa faixa de 
30 a 40 arios. Então, na minha: impressão, 
é que o Brasil, tecnologicamente, deve·se pre
parar para que, se um dia tiver neCessiaã.de 
de usar, possa usá-la e usá-Ia adequadamente. 

Então, com relaçãO ~ao jato-centrífugo, fo
ram gastos aproximadamente 350 milhões de 
dólares. Agora, o senhor troca de lugar com 
o presidente da CNEN, que recebe uma insta
lação onde foram-gastos 35(f milhões de dóla: 
res. E1e pára e começa a pensar todas as suas 
utilizações, uma vez que não posso· pegar 350 
milhões de dólares, primeiro porque não pos
so aumentar a dívida do País em relação a 
colocar mais recursos-em alguma coisa incef
ta em relação ao dia de amanhã. Mas, não 
posso também abandonar 350 milhões de dó
lares. Na verdade, não po-deria nem sucatear, 
porque os acmdos internacionais não me per
mitiriam fazê-lo. Então, começamos a procu;. 
rar verificar fatos importantes. 

O Brasil é um grande importador de hélio. 
E, o que acontece? Se Somos uni grande im
portador de hélio, vamos ver, nos gases que 
a Petrobrás descobre, onde há hélio. E, come
çamos a achar. Mas, para nós, é Importante 
separar daí um hélio 3, e essa unidade serve 
para preparar xenõrtiO-, cujo consumo -mun~ 
dia!, para detecção precoce de tumores de 
pulmão é furidi3mental. Então estainos procu
rarido essas saídas. 

Estamos procurando fazer com que uma 
despesa que foi realizada não se transforme 
em algo aditivo de despesa, mas, ao contrário, 
ela comece a dar beneficos à sociedade. 

Na verdade, não existe nenhuma escala co-
__ Elercial do processo jato·centrífugo. Existe, 

sim, da ultracentrifugação, e, vários parlamen
tares já foram convidados e visitaram nossas 
instalações. Gostaria de convidar esta cori1is
são para verifiCar nossas instalações. 

~ J ·,; 
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Com referência ao processo ultracentrifu
gação, poderia dizer a V, Ex• que, hoje, esta
mos, em termos tecnológicos, em uma posi
ção equivalente àquela da Urenco, quando de
cidiu fazer sua planta de A1melo aquela mesma 
que nos foi negada, E. o prOfessOr Bernardino 
Forites assistiu em Viena, nà última reunião 
da Agência Internacional de Energia Atônica, 
quando o quadro se inverteu completamente. 
Gostaria também de_ mencionar que restau
ramos uma coisa que foi feita, a"qui,no período 
Juscelino Kubitschek que era o CongresSo ter 
um Senador acompanhando as discussões in
ternacionais da Agência. 

Em todas as juntas e c.onferêmdas gerais 
temos encaminhado convites e levado mem
bros desta Casa para assistir e que partici
param desse almoço. Eles assistiram à seguin~ 
te_ resposta. Quando indagado pelos holan~ 
deses - e ai é importante - pela -primeira 
vez nós passamos a ser convidados do Gover~ 
nadar dos Estados Unidos, do Governador da 
União Soviética, do Governador da Holanda, 
do Governador da fnglaterra, _da Frariça, -
acho que não me esqueci de nenhuma -
para participar do que chamamos de pequeno 
almoço, onde as posições são acordadas, por~ 
que eles estão começando o olhar para o Bra~ 
sil como uni. futuro supridor de tecnologia. 

No almoço com os holandeses eu dizia para 
eles, quando começavam a cobrar posições 
com relação à ultracentrifugação: 

"Que s6 espero que o mundo industria
lizado verifique que a inteligência brasi
leira é capaz de fazer aquelas coisas que 
são necessárias para o Brasil. E se nós 
hoje filemos a ultracentrifugaçêo fói por
que os Senhores nos negaram acesso 
a essa ultracentrifugação em 1975 ... 

Com referência à perQunta de V. EX", relâ-tiva 
ao sítio de Angra, e quando V. Ex" diz que, 
em 1978, eu dizia que CNEM nem estava habi
litada para detectar e o grupo que está lá é 
da USP, V. Ex" deve se lembrar também que 
eu dizia que dezoito universidades estavam 
partidPando com a CNEN. E uma doutrina 
que adotei foi que chega de órgão público 
inchado. Se tenho, dentro da USP, um grupo 
do lnstilui..;. ::!"' Geociências que é altamente 
capacitados, o que devo fazer? Devo propor
cionar recursos materiais e humanos a eles 
para que eles possam fazer. 

Gostaria de dizer a V. EX' o seguinte: o único 
estudo s!smológioco que existe feito no Pais 
inteiro teve, na CNEN, um dos cc-patrocina
dores e a idéia nasceu na então Diretoria Exe
cutiva, da área de segurança:-essa do Profes~ 
sor Berrocal, em que os equipamentos foram 
doados e quem chamou esse professor para 
monitorar o que está acontecendo em Angra 
dos Reis foi a CNEN. Gostaria também de 
dizer a V. Ex.• que V. Ex', coffio engenheirO 
de formação, sabe perfeitamente que uma 
acomodação é algo superfic_ial e um terremoto 
é algo de profundidade. Se V. Ex• pegar e 
fizer em urna superficie grande um ligeirO moM 
vimento as ondas refletidas, quanto mats pro
fundo for esse choque maior a superfide de 
propagação dela quando chegar ao nfvel zero, 

Daí a razão de se eStá.r detectando, em torno 
de dois, na esda Richter apenas na área de 
Mons_uaba_e não sendo verificada em outras 
áreas.. 

Todos os dias o Professor Berrocal, e fomos 
nós quem pediu para ir para a área, e e.xata~ 
mente por quê? Porque não gostaríamos, e 
todos esses assuntos são importantes, porque 
quando é o Governo que fala ele é automati
camente suspeito. Assim, os dados que se 
têm, hoje, são do Professor Berrocal. Eu ape
naS sinto uma coisa: ajUstamos para que todos 
os dias safsse um boletim para a imprensa, 
à tarde, e eles estão emitindo boletim para 
a imprensa_ à tarde, mas eles não estão sendo 
publicados. Mas eu mi permitiria fazer uma 
coletânea desses boletins e encaminhar para 
esta Comíssão. " -

Isso mostra que além de termos nosso próM 
pfio grupo, que está atento-ao que está aconte
cendo, _existe uma equipe de campo indepen
dente, atuando. 

Com' relação aos rejeitas de An'gra 1 e Jperó, 
OS depósitos iniciaiS são feitos na própria usi
na, como ocorrem em todas _as usinas do 
mundo. 

Existe nesta Casa, no Congresso Nacional, 
uma tramitação de um projeto de lei com uma 
emenda do então Deputado F e mando Cunha 
sobre localização de rejeito; rejeito hoje não 
é um problema técnico. Sabeinos_ como tratar 
e como r~sqlver o problema do rejeito tecnica
mente. Onde_ colocá-lo é um problema de lei 
e de suporte político que nos dê condições 
de colocar nessa área. 

com relação à pergunta se há alguma usina 
sendo instalada, o quadro hoje é o seguinte: 
nós _temos um ·protótipo de 26 MW_ que nós 
estamos aprendendo a fazer, nadonal; perdão, 
em tomo de 50 MW, em lperó, mas essa não 
é uma usina de geração ainda, é simplesmente_ 
um protótipo de desenvolvimento. Apenas An
gra 2 e 3, com Angra 1 ém operação se encon
tra nessa área. 

Finalmente, com relação .à pergunta de V. 
Ex" com reiãção'ao novo programa nuclear, 
eiJ poderia dizer a V. Ex" que nós, para atender
mos à Coristltiiíção, estamos preparando um 
programa conceituai, detalhado de todas as 
atividades nucleares para submeter ao Con
gresso Nacional. É isso -'que nessa refoirnu
lação _ da ár_ea: nucleilf. e ness_e _ajuste, e na 
proliferã.ção, flão~ de armas, mas proliferação 
de ativídades que hoje estão gerando substi
tuição de importação, e exportações como eu 
apresentei, todos esses quadros serão apre
sentados ness.e documento. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr:Presiderité. 
não pretendo e nem gostaria de debater mats 
ou dialogar mais com o Dr. Rex Nazareth, ape
Sã~r~de ter algumas discordâncias em alguns 
enfóqUes que foram abordados com muita 
propriedade Pelo -nosso depoente. Mas, veja 
V, Ex', que no decorrer da próp_fla digressão_ 
do Dr. Rex Nazareth,_ percebe-se exatamente 
aquilo que_ temos afirmado é;O longo dos anos, 
em que temos debatido o problema nuclear 
no COngresso Nacional. É o descaso - n!o 
estou dizendo do Dr. R ex Nazareth- das auto-

ridades do GOverno pata com o Congresso. 
Quando foi feito o decreto legislativO, visava-se 
exatamente, diante da Constituição de 88. é 
lógico, que o Congresso ficasse a par de toda 
a problemática do Acordo Nuclear, porque ho
je, ngbr~ Prestdente Se[1<}cfçr Carlos Chiarelll. 
o Dr. Rex Nazareth fala aqui e nós não temos 
como contestar e nem duvidar da sua afirma
tiva. Foram gastos cerca de 350 milhões de 
dólares para o projeto jet nozzles. As infor
mações que temos são diferentes, mas não 
vamos duvidar das informações de S. S', ma:S 
quem é que sabe hoje? Pelo menos nós, ParlaM 
mentares, não sabemos exatamente quanto 
se gastou, n~o apenas- com o Programa NuM 
clear BrasilfAlemanhã, que não foram 350 mi
lhões de dólares, foram bilhões de dólares. 
Não sei se o Dr. Rex Nazareth teria, evidente
mente, como ele já disse, foge um pouco da 
sua esfera de aç~o ... a política nuclear brasi
leira sofreu há pouco ... -

o· SR. PRE;SIDENTE (Carlos Chiiuelli) -
Se o_ Senâdor Itamar me permite só um aparte, 

O SR. ITAMAR FRANéO ~Com riiuítã pra
zer. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Só uma curiosidade ... curiosidade de quem 
não é iniciado nessa área, no depoimento de 
quem é especialista e de V. Ex" que o-interpela, 
que é um conhecedor da matéria. 

Eu apenas-perguntaria, a nível de tramitação 
dessas verbas, recursos, dotações etc., etc. 
Beatamente em "!;dendo, com referência ao 
questionamento que está sendo feito pelo Se
nador Itamar Franco, que é__encaminhado ao 
Tribunal de Contas da União? Já que- aqui 
nós, inclusive nesta proposta de fiscalização 
fiZemos referéncid a uma informação junto 
ao Tribunal de CófttaS da União e a própria 
resposta do Tribunal de Contas da União ainda 
não é coricltisiva. O que-é, em relação à CNEN, 
que se encaminha ao Tribunal de Contas _da 
União? O que o Tribunãl de Contas examina? 
Porque V. S', comg ):'residente da CorTlissã6, 
o dizia e o disse CÇ>m propriedade que as con
tas são examinadas pelo Tribunal de Contas 
da União e que elas foram aprovadas, se não 
me ,_engano, até o exe~cído de 1986 e o_ de 
1987 está em exame. Esses recursos~ por 
exemplo, do Acordo BrasilMAlemanha, essas 
dotações, enfim, esse mOntante de recurso, 
isso canalizado, via CNEN, chega também ao 
Tribunal de Contas da Ul-tião ou há- outros 
recursos que, também, integram o Programa 
Nuclear, que ocorrem _flor outras unidades go
vernamentais e chegam ao Tribunal de Contas 
da União, têm sido examinados? Comà .é ã 
forma de se ter a radiografia completa desta 
relação, programa e ação na área nuclear go
vernamental, controle de contas? Eu agradeço 
ao nobre Senador Itamar Franco. 

Nobre Senador ltam~r franco, não sei se 
esta seria a ma:téria que V. Ex• perguntaria, 
apenas quis aditar essa tipo de informação, 
mesmo porque acho importante que tenha
mos esses dados para que possamos reco
lhê-los aqui. 
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O SR rr AMAR FRANcO- V. Ele entra num 
campo que eu poderia abordar, mas que V. 
Ex", também, abordou com mLJita sapiência 
e -creio que o Dr. R ex Nazareth poderá, exata
mente, esclarecer a abordagem de V. Ex• 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) ~ 
Com a palavra o Sr. Rex Narareth. 

O SR REX NAZA TETH - Sr. Presidente, 
eu gostaria de dizer a V. Ex~, primeiro, (Jue 
a Cõrnissão Nacional d"e Energia Nuclear tem 
um Orçamento da União o qual é prestado 
conta integralmente ao Tribunal de Contas_ da 
União, e, aí, eu poderia dizer a V. Ex' que nós 
estamos com todas as_ contas aprovadas. E 
o segundo elemento que V. EX" colocou diz 
respeito aos recursos uriundos da então Se
cretaria-Geral do Conselho de Segurança Na

\ dona!, que, também, atr.:l_vés do Tribunal de 
Contas da União, são preStadas contas._ Mas 
esses dois são __ recursos tratados em termos 
de Tribunal de Contas, de maneira diferente. 
E o terceiro aspecto é aquele que V. Ex" colo
cou em termo de Nudebrás. Inclusive, eu gos
taria de dizer a V. Ex!'·....:.:.._ e for por iSso que 
me comprometi de mandar informação por 
escrito, com referência ao .da Nuclebrás, que 
é um orçamento independente e que somente 
agora, com essa nOV& reformulação que hou
ve no_ Programa Nuclear, é que nós passamos 
a ter, exatamente, uma figura completa. Eu 
poderia dizer a V. EX" que o orçamento para 
1989 é inb~iran1efl.te transparente em teimas 
dos re<:ursos na área nuclear. 

Eu .diria a V. Ex• que adedito que exista 
uma sistemática de tomada de contas, tam
bém, da Nuclebrâs, mas como não era um 
órgão que não tinha nenhuma ligação e que 
somente agora foi incoporadO à CNEN, e nós 
estamos fazendo todo um levantamento de 
qual fot o montante de_recursos -gastos, inclu
sive colocamos _auditagem -interna nossa, por 
que V. Ex" oberve O- seguinte: eu havia citado, 
anteriormente, que eu aprendi a dirigir um 
órgão que eu não _aceitei ter déficit externo 
nem décifit interno, e- quando -nós." negoCia
mos, externamente, negociamos da forma 
que eu citei a V,_Ex", de que a Contrapartida 
de aqulsfção de mercadO garanta opaga:men
to do empréstimo. 

Dessa forma, eu gostaria de _dizer a V. Ex-s 
primeiro, que são três tipos de recursos: se
gundo, como esclareci, com relação à Nucle
brás, sobre esse montante, eu gostaria, então, 
de encaminhar por escrito, dando um detalha
mento _de_ como JQ_i feito __ ~. com relação à 
Delta. foram os valores que eu citeí, 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, 
eu dizia, então, que o Dr. Rex Nazareth apre
s_enta que o BfBsil gastou, atê agora, cerca 
de_350 milhões de __ dólares no jet nozzle mas, 
realmente, a megalomania do Acordo Nuclear 
é que é preciso se discutir, e_ssa política nu
clear, porque esse projeto com a Alemanha, 
Sr. Presidente, sugiu da chamada ~çonomia 
de escala, se é que podemos definir assim. 

Por exemplo: fala-se em 350 milhões de 
dólares, mas quantos bilhões de dólares foram 
gastos?_ Por exemplo, a KWU, na Alemanha, 
diz que já aplicou aqUi-cerca ae--dõíSóilhões 

de dólares. Nós não sabemos se isso ê verdade 
ou se não é verdade. Essa transparência é 
que é preciso ser -dada, mas é preciso ser 
mais claro, permita-me, com muito respeito, 
Dr. Rex Nazareth, dizer, realmente, o que está 
acontecendo com o Acordo Brasil-Alemanha. 
POr que se dizia que surgiu o Acordo Brasil-A
lemanha, entre outras coisas, para suprir, com 
urgência, a Re9ião Sudeste de energia nuclear. 
PrecisaríamoS constrUir f5 usirias. compramoS 
uma em caixa preta, que foi a Usina Angra 
1 e, logo em seguida, fizemoS Angra 2 e Angra 
3. Inclusive, Angra 3 começou, Sr. Presidente, 
sem qualquer definição_ de projeto, por incrível 
que pareça. Não quero discUtir isso aqui, por
que seria adentrar noutro campo, que não é 
o ~so da nossa convocação aqui. 

Mas, esse processo de economia de escala 
é o que levou, exatamente, a esse endivida
mento. Quanto é que representa isso em endi
vid.amento- externo, o que representou ou o 

- que representa o Programa Nuclear Brasilei
ro? E se nós forn1os somar- e as parcelas, 
evidentemente, nâo guardei -se nós formos 
somar as parcelas dadas pelo Dr. R ex Nazareth 
para obter o processo de ultracentrifugação, 
dizer que é um dx, eu não sei exatamente, 
não tenho aqui para memorizar, transformar 
em dólares, aqui, quanto daria isso. 

O SR. REX NAZARETH - Se V. Ele me 
permite? Em todo o programa autôrtomo, 
desde 1979, nós não chegamos a gastar, até 
o dia de hoje, o equivalente, ~m dólare~, a 
G_QO_:_Htnhõ_es de dólares .. 

O SR. ITAJ\1AR FRANCO- Veja, não gasta
mos 600 ffiiihOeS de dól_áres. Já aplicamos, 
só num setor do Acordo~ "35b rriilhões de dóla
re~ -pãia nada, porque ~tê hoje o Projeto-ji~t
nozzli não exitie, Sr. Presidente. Ele não eXiste 
nem em escala comerciai, muito menos em 
escala industrial_. Quer dizer, o Brasil avançava 
numa tecnologia que todo mundo, à época, 
os cientistas brasileiros, os çientistas não go
vernamentais, porque foi_ a primeira vez que 
um- cientista - e é precis-o ser dito também, 
isso aqui - a primeira_ vez que um cientista 
não govemame_ntaJ pisou numa usina nuclear 
brasileira,_~~ construção, foi durante_ o pro
c~sso da CPI, o Dr. Golden~berg, enquanto que 
parlamentares brasileiros tiverám acesso a al
gumas usinas n~ Alemanha e na F~ança. 

Veja_ V. ~. como era conduzido o Programa 
Nuclear Brasileiro, com_esse desconhecimen~ 
to qUe~ nessas perguntas, tive de encaminhar 
ao Dr. Rex Nazareth. MaS, Sr. Presidente, eu 
vou analisar as respostas dadas a conta Del
ta-3 porque o que me chamou a atenção foi 
exatamente isso, o p~esso estar sob sigilo 
no Supremo Tribunal Federal. É incrível, essa 
informação vem através do próprio Tribunal, 
num documento enviado pelo Ministro Pau1o 
Brossard. Está aqui diieiido:--"Despacho do 
Exm• Sr. Ministro Oscar Corrêa, Relator, deter
minandO: que se fósse atendido o disposto 
no art. 20 do Código de Processo Penal..." 
- y~a v_._~- "_,Tendo effi vista a natureza 
da matéria constante do processo. "Tudo 
aquilo que se começou ... 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
E há um detalhe aqui, Senador. Aqui se fala 
em inquérito polida\, matéria éontra a natU
reza ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - [nquérito po
licial. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Ch1arelli) -
Matéria contra a natureza. 

o SR. ITAMAR FRANCO =- Porq~~e -;e- c: o~ 
mentava à época que essa conta secreta.-:
e não é secreta - estaria tendo aplicação no 
mercado fmanceiro. E, então, resolveü-se dar 
essa coisa. -· _ 

Sr. Presidente, eu vou encerrar, mas, ape
nas, com mais dua_$ perguntinhas ao Dr. Rex 
N:azareth. Quando o Dr. Rex N~areth fala que 
os rejeites estão dependendo da lei... Mas an
tes da lei; Dr. Rex Nazareth, esses rejeitas já 
existíam, evidentemente. Angra 1, de vez em __ 
quando, funciona, rião fliilcipo_a, pára· e tal, 
mas ela tem rejeitas. Ela pode funcionar em 
2%, 5% , mas ela tem rejeitós. A lei que chegou 
ao Cõngresso Nacional chegou há menos de 
um ano. Aliás é uma lei, sinceramente, que 
deixa muito a desejar. A área do Exgcutivo 
- V. S', que é um expeft no assunto;-sabe 
que essa lei veio aqui e vai ter que sofrer pro
funda modificaÇão do- COngresso Nacional, 
que, aliás, é nossa obrigação, não tenha dú
vida. 

O SR PRI;SID~ __ (Carlos Ç_h_iarelli) -
Senador, -só uma cur_iosidaqe; ESse projeto 
de lei, ~nc:aminhado pelo Executivo foi origina
riamente elaborado c:om a_ssessoramentO, sob -
responsabilidade técnica da Coinissãõ Nacio
nal de Energia Nuclear? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Por que se foi, 
a gente vai... 

O SR PRESIDENTE (Carlos Chíare!li) -
Só para que a gente fique sabendo dessas 
coisas talvez. 

O SR. REX NAZARETH - Eu poderja dizer 
a V. Ex' que existe hoje, sendo preparado
e aí com participação ampla de técnicos do 
centro da comi_~o_e técnicos qu~ não estão 
ligadas ao Governo - um projeto d..:. lei para 
ser encaminhado como_ substitutivo, tentativa 
de substitutivo, a esta Casa, dando um trata
mento inteiramente téc:nicq._ S~ V. Ex" me per~ 
mite, eu faria um cOmentário com_1:elaç_ão ao 
rejeito. 

O SR. ITAMAR FRANco·..:... Com pfãié"t, 

O SR. PRESfDENTE (Carlos__Chiarelli) -
- Eu só complementaria. Quer dizer que- entã_o, 

na verdade, o projeto que para cá veio não ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não veiO, Exc-e
lência. E sã.be por que não veio, EXCelêilciai 
Porque o Governo brasileiro tem u_m dQCI.J
mento da Agência lnternaciOnaJ de Energia 
Atómica - __ em inflês, porque tudo tem que 
ser em inglês, mesmo:.......:: Chamando a ateriÇãõ 
do GoverriO, - e o_ G_overnO. braSileiro parti
cipou - para o problema do césio T37. A 
própria Agência Internacional mostrava a im
portância-e o perigo que poderia caus~r isso, 
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já antes do acidente de Goiânta. O ·Dr. Rex 
Nazareth deve ter conhecimento dessa doeu· 
mentação da Agência Internacional de Ener
gia Atómica. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiare!Ü) -
Não, eu só faço este comentário por uma ra
zão. Quer dizer, então foi sábio o fato de ainda 
não se ter definido por lei, acolhido as StJBeS
tões originariamente vindas do Executivo, por· 
que, pelo visto, não eram as mais recomen· 
dáveis tecnicamente, de vez ·que agora é que 
se está tratando de formar uma equipe, indu· 
sive com a busca de novos subsídios e técni· 
cos extra-governamentais para chegar a uma 
proposta mais inovadora. Eu entendi muito 
inteligente a resposta do Presidente, mais mi
neira, até, do que a pergunta do Senador [ta
mar Franco, mas eu cheguei a esta conclusão, 
quem sabe, um pouco apressãda e extratéc
nica. Mas tive a idéia de que agora é que nós 
teremos uma proposta estudada, debatida, 
etc. 

O SR. REX NAZARETH - Não,. se V. Ex-. 
me permite, eu gostaria, Com relação a rejei· 
tos, de fazer 6 seguinte comehtário, e o'Sena· 
dor Itamar Franco tem razão: por que não 
foi resolvido no passado? 

A grande vantagem do novo modelo foi a 
seguinte: eram todos técnicos que não esta
vam diretamente ligados ao se to r nuclear, mas 
que tinham conhecimento do setor nuclear. 
Faz-me lembrar uma história de uma mãe 
que vai com o filho a uma loja, ou a uma 
indústria, pedir emprego para o filho. Quando 
perguntam qual a especialidade dele,. diz as
sim: ''Ele é bom em tudo." 

Enffio, quando eu vejo que sOu obrigado 
a ter urna equipe para dar um detalhe de espe
cialistas que, normalmente, ocupam dez, doze, 
e vem um indivíduo, dá um palpite e derruba 
aquilo que dez, doze pr-ofissionaiS do setor es· 
tão dizendo, em termos de opinião pública, 
isso me leva atê a ter pena de um dado: a 
que nível de credibilidade chegaram-os ele
mentos que têm a obrigação de trabalhar para 
o Governo? 

O que acontece, baskamente? Com relação 
ao rejeito, tem uma história que eu chamaria 
uma história triste e que eu vivi bastante em 
detalhes. Nós começamo<> a estudar uma re
gião para depósito intermediário em Xerém. 
Quando nós estávamos com praticamente tu· 
do pronto, a comunidade local fez um apelo 
ao Governo de que não fosse colocado o ~e
pósito em Xerém. Recebi eu a determinação 
de que_ estudasse uma outra região. 

Pegando todas as características que exis· 
tiam, analisamos todo o Brasil e descobrimos, 
lá no Raso da Catarina, uma região que é 
a de água mais superficial, a 400m de pr-ofun· 
didade, em que praticamente não chove. Havia _ 
todas _as condições para ser colocado, en~,01 
no Raso da Catarina. Mas urna dedsão política 
do então_ Governador da Bahia _dízia cjue- a 
Bahia não era local para depósito de lixo raw 
dioativo, e lá ficamos nós, ainda, com Angra 
I nas costas. 

O SR. ITAMAR FRANco::...: Em que -époea 
foi isso? 

O SR.- REX NAZAREtH,- Na verdade, foi 
antes de 82. Deye ter sido em 81. 

Posteriormente, nós começamos a fazer um 
estudo d-etalhiido,-j)or quem conhece os lÕcais 
de depósito no exterior sabe que sào feitos 
b1,.1raCos de profundidade em locais remotos, 
aí já para lixo radioativo. Começamos a estu~ 
dar uma região lá em cima, em Mato Grosso. 
Aliás, alijá ê a Amazonas, é: a Serra do Cachim· 
bo. Começamos a fazer todos os testes, cóme-
çamos a fazer monitoração. Perfeito para ser 
colocado depósito de rejeito de radioatividade, 
em profundidade. Aí, veio toda urna história 
e se parou, também por razão política. 

6 SR. ITAMAR FRANCO .:..._A última per· 
gunta, Sr. Presidente, dizendo que vou me per
mitir encaminhar ao D.r. Rex. futuramente, pa
ra que não haja dificuldade de obtenção de 
resposta. O Dr. Rex Nazareth assumiu esse 
compromisso com V. Ex', algumas indaga
ções complementares, para não prejudicar 
aos outros nobres senadores, pOrque eu teria 
urna-·sétie de indagações, mas não quero pre
judicar os prezados senadores que aqui estão: 

A minha _última pergunta é a seguinte: V. 
S• tem. uma equipe de campo em Angra dos 
Reis. Essa equipe de campo já detecto_u algum 
problema _em relação a esses abalos sísmicos 
no Distrito de Angra dos Reis para com a usi
na? 

O SR: REX NAZARETH - Com relação à 
usina, não. Posso dizer ~ V. E)(' o -seguinte.,. 

O. SR. ITAMAR FRANco·=-Essa equipe 
está trabalhando no local? 

Hoje, quando se deu o evento de Goiânia, 
eu gostaria de poder fazei chegar, infelizmente 
em inglês, um documento a esta Comissão, 
sobre a análise internacional do evento de 
Goiânia, porqUe é muito fácil_se criticar a inteli
gênciá naciOnal. Entretanto, hoje, a Agência 
[nternac!onaJ _de Energi~ _AfqmiC~ ~ todos os 
órgãos Íntemacio~js resPeitáyeis diiem que o-SR. REX NAZARETH - Está. Eu tenho 
o grande lugar e a gram~e lição já çfada em uma equipe minha e tenho uma- equipe da 
termos de uma ação técnic~ _integr~da foi 0 USP que, rta verd~de,_ foi uma equipe das que 
Brasil, eni Goiânia. Sou Suspeito de dizer por; forain criaCi.as com apoio universitário, 
que cOm-andetã operação de descontamina- Esse é um problema- importante, acredito 
ção final. O que acontece é que, entretanto, o seguinte: se há uma solicitação que eu possa 
está publicado internacionalmente e _não fut fazer a V. ~ é que, normalmente, é muito 
eu o autor. fácil uma pessoa sé considerar perito de algu-

Esses eventos f!Zerãm COrri (Jue ri6s, até ma coisa. Mas eu poderia dar a V. Ex~ quaiS 
este momento, já tenhamos identifiCado den~ são os peritos de diferentes áreas que estão 
tro do Brasil umas dez áreas, e cada área em dentro da universidade, e quando V. ~ tive-
que nós ch~gamos. - a primefiéi, eJ'!l_ Caxias, rem urna questão dessas e não quiser fazer 
data do ano 1978, 1980, mais "ou menos - uma indagação para o G'oveino, poi-que po· 
nós não conseguimos, na VerdadE!, em lugar dem_colocar em dúvidaª resposta do Gover· 
nen!_lurri Colocar-á liXo radioativo. --- - nci, embora possa dizer a V. EX", o que em 

Houve um momento em que 0 Ministro da várias ocasiões na minha vida eu já djsse, que 
Marinha fez uma decia'ração sugerindo colo- no momento em que eu for obrigcido a fazer 
car na llha de Martim Vaz. Realmente, coloquei a! guina coisa que eu não vá poder dominar 
um grupo para analisar a IJ!:lét de Martim Vaz, em paz, eu pedirei -demissão na véspera. Não 
e posso garantir _a _v, EJç" q1,1~, por raz()es sismi· vou enterrar o que eu fiz dentificáiÍlente, nO 
cas, não serve porque aquilq é uma formação mundo, o que está publicado, em minha vida 
vulcânica re_cente e ninguém ?ab~ o_ que pode píofissional, que é inteiramente aberta, não 
acontecer no futuro. vou colocar enl risco por- nenhumã decisão 

Mas _nós ainda estávamos discutindo sobre que me seja dada como ordem, e na qual 
isso quando, do ponto de vista, de novo, de eu nao acredito. 
pressão política, nós não podemos nem conti- Mas díria a V. Ex- o Seguinte: a unidade, 
nu ar o estudo. quando é produzida, se faz um estudo delõdos 

Então, o que é que acontece? O que a CQ· os movimentos sísmicos tectOnícos âa reQião~ 
misSão_está se proPondo agora? Nós junta· Define-se, a partir daí, o que nós chamamos 
mos todos os cientistas _que fazem parte de de_ aceleração horizontal e aceleração verticaJ 
uma comlssijo conSultiva-de- radi()p_roteçãp, do maior terremoto possível que possa ocorrer 
cujo Presidente é o Dr. Joaquim di;. Carvalho, nessa_camada sismotectônica. O que Ocorre 
um dos autores das_ maiores críticas que a a partir daí? A usina é projetada, quer mecani-
área nudeãr já sofreu. Ele é _o Presidente do camente, quer em termos de engenharia civil, 
grup.:~. . para resistir a·esSe abalo. E mais,_Angra I está 

QUàitdoeudiziaquehojenósflzemosques- projetada para uma aceleração de 0.1G; isso 
tão de juntar toda a equipe e todos aqueles corresponde a 7 ou 8 na escala Mercalli, modi-
que têm contribuição a dar, e nesse grupo, ficada; além disso, ela tem dispositivos que, 
ontem, discutimos e ·chegamos à conclusão - -se houver um tremor, eJa desliga mesmo que 
de que é a área técnica que deve propor ao o operador não queira desligar e tem os sisrnó
Congresso Nacional os setcres com caracte-- -grafos cujos registres não podemos falsificar 
risticas para o depósito, e aí o Congresso Na- e que_estão à disposição de V. ~para verifi· 
dona! toma uma decisãó efetiva dizendo: é car simpl~smemte se nesse período alguma 
aqui. Porque, _aí, o COngresso Nacional nos colsa foi detectada. 
dá condições de podermos chegar lá e operar, A conclusão, ainda falando com Dr. Berro-
porque senão fica aquela córrida de nós fazef-' cal pelo telefone, é que há um evento locali· 
rri6s- eStuCIOS -tecnolQgicos e dej)ols estarmos '"'' zado, superficial, na área de Monsuaba. Por 
inviabilizados politicamente. outro lado, a preocupação que foi tornada on-1 
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tem, de evacuar casas, por consequência des
sa ligação telefõnica, porque exlste a pãrte de 
cima na região fora da área de ltaoma, especi
ficamente onde está localizado o problema, 
pedras que, se ocorrerem abalos cuja intensi~ _ 
dade chegue a 5 na escala Ri_chter poderão 
ser desloc~as sobre e5$as residências, e co
mo se tem detectado 2 superficialmente, mas 
ninguém pode prever se pode ter 3 ou 4, se
riam retiradas aquelas famflias_ até $e faz:er um 
escoramento. Essã fQf a faiãõ espeCífica. 

Acredito que na Comissão já defuós exem
plos de que quando há um risco real, um 
risco potencial, somos os primeiros a intervir. 
Vou apenas relembrar: quando houve o pro
blema das estacas de Angra II, deparei com 
o primeiro grande confronto tecnológico da 
minha vida. Um grupo de origem alemã -
e V. Ex- conhce berO_ - disse que o projeto 
deles estava seguro. Com o apoio de três uni
versidades brasileiras -Univer-Sidade Federal 
dO Rio Grande do Sul, PUC ~ Uhfversidade 
Federal do Rio de Janeiro - n6s as procu· 
ramos para realmente termos a comprovação 
daquilo que quetíamos, chegamos à conclu
são de que precisava o reforço. Na _época eu 
defini o seguinte~ __ se forem mandar _construir 
sem reforçar as estacas, existem_ tr€:_s alterna
tivas: ou substituam o Diretor-Qecutivo, que 
era eu, ou mudem a lei, ou _algu~m assuma 
a responsabilidade n1.,1.m níve:l superior. E eu 
propus uma é!:rbftragem intemádonal. Che
gou-se a uma conclusão simples: tem que 
reforçar. Aí está o primeiro exemplo-. 

O segundo exemplo foi quando concluímos 
que havia a ne-cessidade de rnodificaçc;>es _no 
gerador de vapor, em face _à ·experiência que 
ocorri_a em outr~s .cen_trai_s no mundq e não 
permitiam os que houvesse alimentação. ·o ge
rador de vapor pode ter uma alimentação na 
parte intermediária, ou uma alimentação por 
cima. Essa reversão é (eita quando ele chega 
a 30% da potência e nós seguramos a opera· 
ção a 30% até chegarmos -à Conclusão de 
que havia necessidade de uma_ modifii::'ação, 
e ess.:;l; modifi_cação foi feita no- gerador de 
vapor. Todas as vezes que houve algum níVel 
de dificuJdade eiT"J termos de copdensador, 
interrompemos as atividades da usina. i adas 
as vezes que tivemos informações tais como 
quando houve o acidente de iMI - Three 
Mile lslan d - que havia a necessid"de de 
serem incorporados elementos aditivos para 
a segurança, nós o exigimos. Fri:fãi:i; v: e:xo
pode ter _certe~ Qo .:S~guinte: ·na momento 
em que tivemos·a·menor dúvida em rel_ação 
ao que pode ocorre( ern óngra, a ordem para 
desligá-la sairá do nosso gabinete. 

O SR.ITAMARFRANCO -Multo obrigado. 

Aliás, com toda segurança, a da Armênia 
foi contrufda e, agora, mandou-se reaJmente_ 
desligá-la. Então, esperamos que exatamente 
haja essa atenção. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, 
ml!ito_ obrigado a V. Ex- e aÕ Dr. Rex Nazareth. 

O SR. PRESIDENTE [Carlos Chiarelli) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presi· 
dénte, infelizmente não me foi possível aO co· 
meço d~ exposição do Pi"Ofessor R ex Nazareth, 
de vez que estava em visita ao Palácio do Pla
naltO; -ViSilã 1nfreqüente, --çiara- cumpririlentar 
o _Pre:ildente da Ré"pública por ocasião das 
restas natalinas. u. entretanto; o único docu
mento-~ qUe tive aceSso, que é_ a apresentação 
feita pelo Professor Rex Alves Nazareth, em 
maio de 1987, à Subcomissão dos Direitos 
Políticos. t":!~º- sei se hayerá algum outro doCu
mento acessível. 

--Antes de fazer seis perguntas específicaS, 
gostaria de comentar o seu depoimento, que 
me parece baseado numa interpretação cons
Piratória da Hi.!)tôriã, que tem pouco a ver com 
a reâlídade. Aliâs, o Professor Rex Nazareth 
parece asSOdar nossas difiCuldades na política 
J1Uclear às nossas dificuldade§, que S. s~ cha· 
ma_ de exógenas, na informática. Essa asse
melhação é má Çostt,Jmo chamar O Programa 
de InfOrmática de "Prçgrama Nudear da Ele· 
trônLca,", uma grande explosão nnanceira e 
poucos resUltados práticos. 

O Pfbgféiinã Nudear, por sua vez, é real
t'hente o Programa Informática da Energia Nu
clear. Quer dizer, numa era de interpf?_!letraçãa 
tecnológica marcharmos para uma atividade 
artesana_( de redescoberta de uma tecnologoa 
já velha de 40 anos. Hoje, a tecnologia das 
uJtracentrifUgas têm aproximadamente essa 
Idade. O Professor Rex Nazareth Alves fala a 
todo instante em autononlia tecnológica,- con
fundindo esSe conceito impossível com um 
conceito mais viável, mais niodesto e mais 
práticO; que é o da capacitaçaO tect-10lÓQiC:a. 
Devemos objetivar ter capad~ção t~cnológi
ca é um_objetivo totalmente inatingível em 
que o próPrio Mikhail GOrbachev, agora, ~cabi 
de-ded~rar obsoleto. Hâ uma interdependên
Cia tecnOIQgica mundial. os países que não 
a p_raticam estão-condenados a um atraso fa
tal." 

Conheci bastante bem o Almirante Álvaro 
J\lberto; cujo nome está referido no anexado 
do .. iátbalho. Fui coleg'a, nas Nações- UJ'?-idas, 
eu, Se(:retãnó de _Embaixada, e ele, ConSe
lheiro [v\11ítar ·em _tic;J:~a Iorque, no petíodo de 
1947 a 194~_, peiíoao formativo das Na:çOes 

· Unidas. Erª um homem eruditO, patriótico e 
informado na nudeônida da época; desinfor· 
mado em Economia e um _c_(e_nt.\"! fi_rme da 
teoria_ conspiratória da História. Era impossfvel 
para o Almirante Álvaro Alberto dar uma inter
pretação simples à Hi$_tória. Ele tinhã que 
complicá-la, íntroduzindo um coeficiente· 
conspiratória em que v. s• parece também 
ter-se especializado rio-documento que apre· 
sentou à S11bcomissã_o dos Direitos Polltlcas. O SR. REX NAZAREiH -Apenas lembrava 

a V. Ex' qUe ~ da Armênia tem "carae):~rísticas 
em termos .de _sismologia e intenSicl_ade dife. 
rentes. O que ocorre aqui, hoje não pOderi_a 
comentar, a não ser pelos dados dos jornais 
que tenho. 

De ondé vêm as dificuldades brasileiras em, 
- Ter acesso ao prOcesso de ultracentrífugas. Na 
~época inidal,--haVia a esperanç-a de Estados 

__ Unidas ou de manterem o monopólio nuclear 
·ou de fazerem vigorar o Plano Baruch, que 

era a outro extremo. Era a intemaciqnalizaÇão 
do átomõ. Essa esperança foi_ fustrãda pela 
não çriação da organização internacional do 
átomo, seja porque em 1949 a Rússia explodiu 
a sua primeira bomba atómica, eliminando 
o monopólio e, em 1952, a bomba de hidra
gêniO. O interesse se deslocou para evitar ulte
rior proliferação, de vez que a internaciona
lização do átomo se havia p_r9vado if!tpossfvel. 

Essa motivação, o perigo de proliferação 
e a tentação que se podiã provar irresistiVel 
para países pobres e subdeSenvplvidçs de des
perdiçar recursos na atividade nu~lear que 
provocou atitudeS negativas em i'elilÇâo-ao 
Brasil. Mas essas atitudes t_eriam sido supera~ 
das. Houve promessa de que elas s_eriam supe
radas,· se o _Brasjl_assinassé ·a tratado de não 
proliteraÇão de normas nucleare em 1968. 

Por um misto -de VG!idad_e teCnológica, se<:;_r~
to desejo de manter ab.erta a porta para armas 
nucleares ou-Simplesnierite picuinha diplomá~ 
tica, o Brasil se rec_usou a assinar . A recusa 
foi ofensivament~ _ditada pelo_ ~es~jCl do__Brasil 
de se preservar a liberdadê -parâ O de.senvol
vimento pacífi_co da energia nUclear. Ess_e ar
gumenta é totalmente iluSório. Assinaram o 
Tratado de Não~Profife.ração e se desenvql~ 
veram como potências perfeitainente·-van
guardistas na utilização pacífi_ca da energia nu
clear os seguintes paíse: "1\lemanha Federa], 
que, depois, ironicamente,_ viria suprir a tec:no
logia do Brasil e não se sentiu, portanto, inibida 
em assinar o Tra~do de Não-Proliferação; Itá
lia, Canadá, além da maioria dos paíse _euro
peus._A exceção eropéia foi França. O motivo 
francês era que a Inglaterra já tinha dominado 
.a tecnologia nuclear, pois que partidpoti c:oin 
o EstadoS- GniaOs da própria experiência de 
fãbricação da bo.mba atômica. A Inglaterra 
saiu da guerra já como participou de segredo 
nucleares. Isso fez com que a França, que 
aspirava a uma hegemonia n6- continente ·e 
que queria, sobretudo, ter um~ defesa imba
tível contré! um possível ressurgimento ale
mão, não assinasse o tratado, com o objetivo 
específico de se nucleariz_ar. 

Não assinaram, também o tratadO, ciiém da 
Argentina e Brasil, na América Latina, a C.hina 
"por uma razão _óbvia. Nuclearizada, a União
Soviética, a China com 3.000 quilômetros. de 
fronteira comum e velhas dispu~ leiTitoriaiS 
que derivam dos chamados tratados injustOs 
do século passado, sentiu-se impelida a fabri
car armas nucleares. Uma reaçàO em_ca_d~,___ 
a Índia, que -também tem conflitos territoriais 
com a -C:hina, nãO assingu _'!tratado. PaquiStão 
- que se separou da lndia e que tem, com 
realação a esta um conflito racial e religioso 
- procurou também nuclearizar-se, através 
de artimanhas desesperadas. Israel e outros 
países cuja nuclearizaçã.o é concebível, é ra
zoável, porque é uma ilha cercada na hostili
dade do mundo árabe. 

o que não havia razão: é para o BraSii nao 
assinar o tratado. Se- o tives~emos a:ssin~qo, 
não -o t~rfamos agora que Incorrer nêsse traba~ 
lho custoso e_ artes_anal_ ele fabricar Ultracen
trífugas, o que e um perfeito redescobrimento 

. da r_oda. Só não _tivemo~ acessO -àS_ ultrace':'
trífugas por Causa do veto da Holariáa;-na 
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URENCO". A rtolanda" aSsentou. em sua negaw 
tiva, dois argumentos: primeiro, a existência 
de um regime ditatorial e militar no Brasil, 
de cujos instintos agressivos ela suspeitava 
- injustamente, aliás, porque não estava na 
intenção dos militares brasileiros nenhuma 
agressão externa; segundo, porque o Brasil 
não havia assinado o Tratado de Não-Proliw 
feração de Armas Nucleares. Essa foi a única 
razão do veto holandês na URENCO. 

Como se sabe, a URENCO domina, há muiw 
tos anos, a tecnologia das ultracentrtfugas e 
compõe-se de três membros: AJemanha Fe
deral, que estaria disposta a ceder a tecnologia 
ao Brasil; a Inglaterra, que Unha dúvidas, mas 
manteve posição relativamente neUtra; e a Ho
landa, que apôs o seu veto. 

Em resultado disso, o Brasil só tinha duas 
alternativas: ou o processo de fusão gasosa, 
que é enormemente dispendioso de_ energia, 
não é modular, só se presta para eni-iqueci~ 
menta em grande escala, o que significa dire~ 
tamente marchar para a utilização militar, pois 
não tem sentido económico· se· não for para 
utilíZação militar; ou um novo 'processo, que 
os alemães consetiriam em desenvolver para~ 
lelamente com o Brasil, mas que envolvia um 
tremedo risco. 

Quando o Presidente da NUCLEBRÁS, Em
baixador Paulo Nogueira f3atista, visitou Lon
dres. eu o levei à CorhisSã6 de énergia Ató
mica e ao Assessor GenfífiC.o da Rainha, que 
fez iinediatamente ponderações que se revela
ram proféticas: 

''Os senhoreS vão ter enOrmes dificul~ 
dades com esse processo. O problema 
de corrosão de metais ainda não está re~ 
solvido no Jato centrifugo. E é bastante 
custoso_ em energia, um pouco mais do 
que a difusão gasosa, mas muito mais 
do que a ultracentrífuga." 

Esta é a história verdadeira. Não tendo o 
Brasil assinado o tratado, por razões que, até 
hoje, considero obscuras, vimo-nos obrigados 
a um enorme dispêndio para, primeiro, tentar 
uma tecnologia nova, segundo, redes_cobrir 
uma tecnologia antiga, exercidos ambos peri
gosos para um país extremamente pobre, on~ 
de todos os dias se fala de uma dívida social 
e não se uma divida nuclear. 

Góstaria de sáber, especi'fiCãmente. d6 ilus
tre depoente, o seguinte: 

1 o- Quanto foi gasto até hoje nO programa 
paralelo de redescoberta artesanal da roda? 

29- Qual o grau de enriquecimento já ob
tido? 

3o-Qual o grau de enriquecimento que 
se pretende alcançar? Sei'á o grau de 3% para 
energia elétrica? Será o grau de 20% para 
reatar de submarino? Será o grau de 90% 
necessário para a fabricação da bomba? 

49 - Está o programa paralelo Vinculado ao 
submarino nuclear? 

Saberá o ilustre ProfeSSor se o submarino 
nuclear contempla apenas propulsão nuclear 
e armamentos convencionais, ou propulsão 
nuclear e armas nucleares? 

5o- Quanto ainda se terá de gastar para 
alcançar esses diferentes níveis de enriqueci~ 
menta? 3, 20 CiLi 90? 

6n- o.uara rubrica orçameiltária sob a qual 
se esconde o programa paralelo? 

Fiz uma pesquisa não muito detalh1da -
tudo foi apressado - do Orçamento deste 
ano e_ não ·encontrei nada sobre o programa 
pafãlelo. Está ele encapuzado nas verbas do 
Conselho deDefesa Nacional, que são polpu~ 
das? 

Está ele encapuzado nas verbas da Mari
nha? Onde está o Programa Nuclear Paralelo? 

O SR REX NAZARETH - MuitO obrigado. 
Desejo inicialmente, se me for permitido, 

me referir aos comentários de V. Ex~ com rela
ção" à interpretação conspiratória. Na verdade, 
V. EX" talvez não saiba, mas sou um ·profis
sional do setor ... 

O SR.~ ROBERTO CAMFOS - Um profis
sional diplomático, e a companhia Taz as nego~ 
dações. 

O SR. REX NAZARETH - ... que trabalhei 
fora do Brasil durante muitos anos. Concordo 
Com V. Ex' quando fala em interdependência 
tecnológica e cita a decisão da RF A, Itália, 
do Canadá. dos países da Europa, como a 
Inglaterra, e outros. 

Entretanto, nlío conheço nenhum pais que 
assinou o Tratado de Não-Proliferação, a não 
ser países altamente industrializados, que te
nham tido acesso a te_cnologias sensíveis. 

O SR ROBERTO CAMPOS - Cánadá, C~- , 
réia e Taiwan? 

O SR REX NAZARETH - Na verdade, a 
Corêia recebeu reatares e compra elementos 
combustíveis. O qúe acontece é que comprar 
e!e_mentos cornbustíveis, na minha opinião, 
não é uma decisã_o confortável para o país 
a lon_go prazo. Essa_ é a minha inttrpretação. 

O SR ITA]\V:R FRANco.:- "(:j-Brasil que o 
diga! 

O SR REX NAZARETH --0 segundo pas
so, com referência ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS -A Alemanha, 
a França, os Estados Unidos e o Japão com~ 
pram elementos combustíveis. 

O SR. REX NAZARETH --V. Ex~ me des_cul
pe, ·mas aiQUns desSeS país~s. como por
exemplo a França compra urânio, o Japão 
está comprando urânio enriquecido, porque 
ainda não concluiu sua unidade de u1tracentri
fugação, que está em construção e procu
rando desenvolver um novo método. A Repú
blica Federal da Alemanha acabou de instalar 
na própria Alemanha uma usina de enrique
cimento para o processo de ultracentrifuga~ 
ção. 

D SR. ROBERTO CAMPOS ,.-- Qual é o 
problema? Se tivéssemos assinado o Tratado 
de Não-Proliferação, a Urenco não nos negaria 
o enriquecimento através da técnica de ultra
centrifugação. Foi a recusa do Brasil em assi
nar o Tratac;lo de Não-ProliferaçãO, em 1968, 
que gerou uma ofida de desconfiança, o re-

ceio de que o Brasil, sob o pretexto de se 
reservar a liberdade para o desenvolvimento 
pãdt'icci da energia, estaVa, na realidade, que
r~ndo construir armas; fqi esS;;t sUspicácia e 
o receio de _que isso geraria uma reação em 
cadeia na América Latina que provocou a· re
cusa da cessão da tecnologia. 

O SR. REX NAZARETH - O ponto que 
desejo comentar é que se analisarmos o Trata~ 
do de Não-Proliferação simplesmente no seu 
título, não ficará transparente tudo o que ele 
contém e, em conseqüência, a decisão de sua 
assinatura não fica com as informações que 
eu consideraria de base. 

O SR. ROBERTO CAMPúS - DiScOrdo de 
V. Sf O Tratado de Não-Prolife'raçao -tem o 
título Tratado de Não-Pfoliferaçao- de Armas 
Ruc!eares, e s~Li art. 5o garante plena liberdade 
aos países para pesquisa e desenvolvimento 
de tecnologia para fins padfk:~. · ·. ' · 

O SR REX NAZARETH- V, Ex" me_deScul
pe, mas no Tratado de Não-Proliferação está 
prevista a inspeção total das atividades nuclea
res desenvolvidas no Pais. 

O SR ROBERTO CM'.POS ...:C Se ~riâó dese
jamos c-onstruir armamentos, que mal há na 
verificação? Alemanha, Japão, Itália e Canadá 
aceitam, e são potênciàS ln1portantes no uso 
pacífícó da energfa atôm.iCá~·-· -··· · -

O SK REX NAZARETH - Entretanto, v: 
Ex" me desculpe, to_dos os países que domi
naram o ciclo completo não aceitam inspe~ 
ç:ões de salvaguarda, como França, -Es~_os 
Qnidos, Unlão··soviétic-a e China. · 

O-SR. ROBERTO CAMPOS...:::... Désses_ Paí
ses, o único que não aceita é a Fra-riç:a. A 
República Federal da Alemanha ?-Ceita. 

O SR. REX NAZAAETH ~Não, V. Ex• me 
desculpe, mas não me referi à Alemanha, por
que ela teve, inclusive, uma condicionante do 
pós-guerra que lhe permitia fazer determina
das coisas. e não õutras. 

O SR. ROBERTO CAMPOS c_ ~Responda 
V. S• aAiemãiiha aceita ou não aceita a inspe~ 
ção internacional? A Itália aceita ou não aceita 
a inspeç.ão internacional? O Canadá aceita ou 
não-aceita a inspeção internacional? 

O SR. REX NAZAREíH - Aceitam, sim. 
O que acont~ce ... 

O SR: - P"ergunt6 a V ~= a Ale-
manha aceita ou n.ão aceita inspeção interna~ 
clonai? A Itália aceita ou não aceita ii1SPeÇ:ão 
internacio"nál? Cahádáo aceitã- õu rião aceita 
inspeção internacional? ·- -

O SR. - T odes eles aceitam! 

O SR. -ACeitam sim. Os Estados 
Unidos ... 

O SR. PRESIDENtE_ (Cariei th{arelH) -
Senador, V. Ex" fez as considerações normais, 
fez os qUeStionamentos. Nos ouviríamos as 
respo~s e.V. &teria di.reito a voltar a comen
tários a post_erioripara permitir que s~ estabe
leceSSe a elucidação dos fatos e o debate, 
naturaJmente, na racionalização das idéias. 



1728 Quinta-feira 4 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Maio de 1989 

O SR. REX N.AZARÉ- O meu ponto básico 
é que, aqueles pé!Íses, realmente, que detêm 
todo o domínio da tecnologia Estados Unidos, 
Inglaterra, Russia, Chiriã não-aceitàin ifiSpeção 
de salvaguarda. Colocaram, como exemplo, 
alguns reatores seus sob inspeção; o que tem 
sido discutido seriamente. Mas essa é a minha 
opinião. Gostaria, agora, de ler algo que eu 
entreguei a cópia ao Corig-resso Nacional, na 
Subcomissão de Direitos- Politicas, Direitos 
Coletiyos e Garantias, preCiSamente em 6 de 
maio de 1987. Entreguei uma carta do Dr. 
Equilúndio. Quem é o Dr. Equilúndio? É um 
sueco que dirigiu ã. Agência Internacional de 
Energia Atómica durante 20 anos. S. _S' fez 
uma conferência no dia 29 de abril de 1983, 
effi Princeton. S. 8' diz o seguinte;- i'elativo a 
tratado de não proliferação. 

"Presta-se muita atenção a uma plorifer~ 
ção horizontal, esquece-se, deixando fora de 
controle, da proliferação vertical." 

Dizia mais: "a grande defesa para nO futuro 
exlstir um efetivo desarmamento _virá daqueles 
poucos países que têm vontade de ser inde
pendentes." Dizia mais ainda: "Que não a<:ei
tam essas teses de não proliferação, que per
mitem aos estados, possuidores de armas nu
cleares, agirem como bem entendem no mer
cado internacional". Dizia mais o Dr. Equi
lúndfo "que a garantia de que o tratado de 
não proliferação possa vir, na verdade, a ser 
um me<:anismo, no futuro, capaz de atingir 
os seus objetivos maiores, seria de se ter trata
do em que alguns países tenham direitos e 
deveres diferendados de outros". No momen
to em que se tiver um tratado em que direitos 
e deveres forem universais e iguais. nesse mo
mento se terá chegado a um real tratado de 
proliferação. 

Com relação ao quanto foi gasto nO pfogrã
ma paralelo, gostaria de dizer a V. Ex•, ainda 
antes de chegar à pergunta específica, que 
o histórico que V. Ex" se referiu em relação 
ao Plano Baruc, em referência ao quadro 
45/49, concordo inteiramente- ihclusive foi 
parte de minha apresentação inicial. 

Discordo quando V. EX fala que ultracentri
fugação é reinvento de roda. Na verdade isso 
significa que -a própria República Federal da 
.Alemanha acabou de reiventar a roda há 4 
anos, quando tomou a decisão de fazer o pro
jeto de ultracentrifugação, em seu território 
ao invés de usar o jato centrífugo, que foi a que: 
le ao qual tivemos acesso. 

Quanto" foi gasto até hoje no programa para
lelo? 

Otei ano a ano os valores aqui. Eu lhe diria 
o seguinte. Foi gasto_ em_ cruzados, com o 
per<:entual não superior a 5% de gastos em 
divisa, um montante inferior a 6_00 milhões 
de dólares, de 1979 até hoje 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)-
Um esclarecimento só. Esses elementos infor~ 
mativos dessa evolução dos gastos faz parte 
de um dos documentos que se deixa aqui? 

O SR. REX NAZARÉ- Ele ainda está dessa 
forma. Poderia deixá-lo, ou dessa forma, ou 
encaminhar posteriormente. 

O SR. ITAMAR FRANCO-Essas perguntas 
foram dklgidas, Sr. Presidente, na nossa inter
Çielação, mas o nobre Senador Roberto Cam~ 
póS ·não estava presente e já foram respon
didas. 

O SR. PRESiDENTE (CarloS Chiarelli) -
É que há urna série de elementos. O Presi
dente da Comissão está informando que está 
deixando .documentos. 

-o SR: RESE NA.ZARt - Este eu poderia 
deixar. 

O gfau -de enriquedinehtO obtido até hoje, 
o maior grau foi da ordem de 5%. Na decla
ração ·que fizemos à Comissão, que me referi 
há pouco, em maio de 1987, afirmávamos 
que pararemos a 20%. Mas não pararemos 
a 20%, porque é para submarinos não, sub
marinos precisam de 7%, nobre Senador. Nós 
pararemos a 20% porque os nosSos reatõres 
de pesquisa que produzem radio-isótopos pa
ra o País e que funcionavam num regime pior 
do que o nosso funcionamento público, quer 
dizer, eJe era ligado às 8 horas da manhã e 
desligado às 5 horas da tarde, só tem condição 
de operar se fizéss_emos elementos combus
tíveis a 20% 

A pergu~ta com relação ao programa para
lelo vinculado ao submarino, nuclear, há dias 
fazíamos um depoiamento na comissão de 
Orçamento do Congresso Nacional. O Sena
dor Itamar Franco estava presente, e se falou 
de mais em submarino riudear no Brasil. O 
que estamos tentando fazer hoje é algo dife
rente, nós nos prometemos criar uma coisa 
chamada armazém de competência, que de 
possibilidade de nós podermos nos desfrutar 
dessa interdependência tecnQiógica como in
terdependência e não como dependência. Em _ 
conseqüência _disso, o nosso programa de 
-submarinos, na verdade, não passa de vontade 
esp-ecífica e de uma análise que a Marinha 
tem feito nc. futuro, e que definiu que ela parti
cipasse do esforço_ de formação de compe
tênda. Mas, é fá• verificar que um submarino 
no mundo que tenha um diâmetro inferior 
a 7 metros de bojo e o Brasil ainda não conse
gue Ja:Zer o seu primeiro com um diâmetro 
de 5 inetfos. O _Ministro da Marinha deixou 
claro- que S. Ex• ainda -não gclstou um cruzado 
em termos de submarino nuclear, logicamen
te, se o enriquecimento para 20%, por causa 
dos nossos cqmbustíl,!eis, é impossível se pen
sar em armas nucleares. E_ eu diria a V. ~ 
-e o nobre Senador Itamar Franco conhece 
e~s~ ponto, porque nós discutimos na época 
d~ Costituinte ---: que fui um dos que pedi 
aqui que tivesse um artigo que as finalidades 
do programa nuclear brasileiro fosse exclusi
vamente para fins pacíficos e que o Congresso 
Nacional aplicasse um TNP para nós, mas 
um TNP verde e amarelo. E com relação a 
rubrica que o programa é mantido em termos 
de-apõio a ciência e à tecnologia no quadro 
dos recursos do Conselho de Defesa Nacional. 
- Não sei se deixei de responder alguma per

gunta. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
V. Ex' tem novas consideras:ões a fazer? 

ü SR. ROBERTO CAMPOS- Em primeiro 
lugar, com relação à última pergunta: suspei· 
tava, exatamente, q·ue o programa paralelo es
tivesse incluído nas polpudas verbas destina~ 
das ao Conselho de Defesa Nacional. Acon
tece- que essa destinação -é inconstitucional. 
O Conselho de Defesa N~ciOnal tem, segundo 
a Constituição objetivos muito espeCíficO, é 
um órgão de assessoria do Presidente. Ele 
não é um ·órgão de fOm-ento apoio a ciência 
e a tecnologia. É inconstitucionãressa locação 
de verbas. 

Folgo em saber que nOs nos deteremos 
n9 horizonte de enriquecimento de 20% -
o que significaria não marcharmos para a fa
bricação de armas, se em 1988_é esse o nosso 
objetivo, porque não assinamos um tratado 
cuja limitação clássica, fundamental, era exa
tamente a proibição de armas nucleares. 

Então, dul-ãnte 20 anos, dificultamos a coo
peração internacional e encarecemos o nosso 
processo de pesquisa para mida. Porque a 
liberdade que teríamos, não assinando o trata
do, seria a de fabricarmos armas nucleares. 
V. EX? acaba de dizer que não é nossa intenção 
fabricar armas nucleares, porque só cogita
mos de enriquecimento até 20% . Já gastamos 
600 milhões de dólares para enriquecer até 
5%, quanto gastaremos para enriquecer até 
20%? 

Quanto à citação de V. Ex' do diretor sueco. 
da Agência lntemadonal de Energia Atómica, 
trata-se de uma declaração assaz bizarra, por
que a Alemanha Federal, Canadá, Itália e o 
Japão aceitam uma inspeção tnternacional. 
Será que eles não estão interessados na sua 
indepedência? São países desinteressados de 
se afirmar autonomamente? 

Esse argumento seu me faz lembrar o argu
rriento vulgarmenteaereil-did6- em laVOr do 
monopólio da Petrobrás. Diz-se que o mono
pólio de petróleo da Petrobrás é indíspensável 
a segurança nacional. O curioso é que os sete 
países mais desenvolvidos do mundo e mais 
poderosos militarmente como Estados Uni· 
dos, Japão, Canadá, Itália, França, Alemanha 
e Inglaterra não têm monopólio de petróleo, 
significa que esses países não defendem a 
sua soberania e independência nacional. O 
caso é exatamente o contrário, o monopólio 
de petrólio é característica, é complexo, é trau
ma, é fetiche de país subdesenvolvidO, pois
países desenvolvidos não o praticam. 

A coincidência entre domínio de tecnologia 
nuclear e grau de industrialização é óbvia, Nn
turalmente, é a metalurgia de precisão que 
possibilita qualquer-esforço mais Sério no ter
renO nuclear. Por isso, os patses que atiilglram 
uma determinada escaJã industrial têm natu
ralmente mais facilidade de se tornar mem
bros du clube avançado de tecnologia- clube 
de tecnologia avançada que inclui países que 
têm armas e países que não têm armas nu
cleares. Mas, certamente, a tecnologia pacf
fica, alemã, japonesa, itallci.na, ·canadense, é 
uma tecnologia altamente de sofisticação. 

Não entendi bem a sua informáção de que 
a .Alemanha está criando uma fábrica de repro
cessamento por uitracentrifugas.lsso deve ser 
o fato de que a fábrica situada erri teiritódo 
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holandês já está com sua capacidade esgo· 
tada e, portanto, a alemanha quer fazer uma 
em seu território. Mas não há nenhuma inova
ção tecnólogica aí. Trata-se do velho processo 
de ondas_ centrifugas cuja central de produção 
está situada na Holanda, na cidade de AlmeJo. 

O que a Alemanha quer fazer não é inventar 
uma nova tecnologia ultracentrífuga, é apenas 
aproveitar a técnologia já existente dentro do 
consórcio Urenco e fazer uma fábrica em seu 
território. 

O SR. REX NAZARETH - Se V. Ex" me 
permite, gostaria apenas de fazer dois comen
tários pequenos. Esses países todos dtados 
adquiriram nível de poder criar uma interde
pendência. O segundo, longe de mim querer 
discutir os "'tspectoS de monopólio ou não mo
nopólio, !;Justaria apenas de dtar a V. Ex; que 
um pais tipo os Estados Unidos coloc-ou em 
sua legislação algo muito curioso _que eu não 
tinha conhecimento, e só tive conhecimento 
ao analisar detalhadamente recentemente a 
sua LegisJação. No momento em que uma 
matéria-prima, considerada _estratégica para 
os EStados Unidos for negado o seu forneci
mento, eles se consideram com o direito de 
garantir pela força esse fornecimento. Acredito 
que essa é uma situação que õ Brasil jamais 
deve visar, porque deve procurar, ao invés__ des
se tipo de força, usar uma outra força que 
Deus lhe deu, que foi a riqueza mineral que 
tem, e enquadrar o seu ciesenvolvimento na 
competência de seus homens e, efetivamente, 
nos recursos minerais dtsponfveis. Este é à 
meu sentimento pesso_al. Respeito o senti
mento de V. EX', mas este é o meu. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Tenho a im
pressão de que V. Ex' interpretou erradamente 
o objetivo da legislação que é evitar, inclusive 
com o recurso das Forças Armadas, que ou
tros países bloqueiem o acesso internacional 
a fontes de materiais estratégicos. Portanto, 
é uma atitude reativa. Não é agredir países 
para obter material estratégico; é prevenir que _ 
países rivais interceptem o acesso a materiais 
estratégicos. 

Na outra questão da proliferação vertiCal e 
horizontal, é_ claro que o obejetivo mundial 
deveria ser ter ambos os tipos de não prolife
ração: não proliferação horizontal e não proli
feração nudear. Este tem sido o objetivo de 
todas as conferências de desarmamento. 

A situação real, entretanto, é: persistia uma 
tal desconfiança entre Estados Unidos e União 
Soviética, que nenhum dos dois queria tomar 
a iniciativã _unilateral de não verticalizar o seu 
poderio nuclear. E duvido que a Europa, a 
América Latina e outros pãís-es que contam 
com umbreUa nuclear da Nato e do Ocidente 
desejassem que a União Soviética ficasse sozi
nha no esforço de proliferação vertical, en
quanto que os Estados Unidos se man~riam 
estacionários nessa tecnologia. Isso seria um 
fator de nova insegurança para o mundo. 

Felizmente, hoje ambos os países, União 
Soviética e Estados Unidos, estão convenci
dos de que exlste um equilíbrio do terror e 
que uma guerra nuclear é inviável. Portanto, 

ambos, agora, finalmente e felizmente, estão 
interessados em conter a proliferação vertical. 

O SR REX NAZARETH - Quero fazer ape
nas um comentário, para.-éoncluú. 

V. Ex~ me faz lembrar bem, quando coloca 
essa posição do equilíbrio, que em 1932 -
portanto, bastante antes da Segunda Guerra 
- o Einstein escreveu- uma carta ao Freud 
tive acesso a uma cópia dessa carta, há pouco 
tempo em que ele con-su1tava o Freud sobre 
o papel da ciência nos novos conflitos mun
diais e na paz do mundo. E, na época, a· grande 
preocupação era a guerra química, futura 
guerra bacteriológica e coisas dess_e tipo. 

Respondia o Freud à carta do Einstein di
zendo que ele acreditava que o equilíbrio e 
a manutenção da paz e do progresso geral 
da Humanidade viriam com uma coisa que 
eles, da ciência, tinham o dever de fazer, que 
era a proliferação de conhecimento, a qual, 
infelizmente, nasceu com a filosofia do sigilo, 
tão bem descrita por Bertrand Golosmith no 
após Segunda Guerra. 

ROBERTO CAMPos -Áirida uma pergun
ta que não foi respondida: quanto custaria pas
sar do atual grau de enriquecimentode 5% 
para o objetivo de 20%-? 

O -SR. REX--NAlARETH --Nobre Senador, 
dependerá de umas contas que eu teria que 
fazer, mas eu anotaria esta questão e encami
nharia à Comissão .. 

O SR. AFONSú SANCHO - Presidente, 
após ouvir o início da palestra do Professor 
Rex Nazareth, que, infelizmente, tive que inter
romper, porque fui entregar um memorial da 
Prefeitura de Fortaleza ao Excelentissimo Se
nhor Pre_sidente, aproveitando o beija-mão, 
mas assiSti a· um b6rh Pedaço e fiquei prOfun
damente impressionado com a maneira como 
ele domina a situação. 

E, depois de ouvir as indagações do nosso 
Senador de Minas Gerais e o nosso Senador 
Roberto Campos, também vê-se que não tem 
mais nada para se explorar no assunto. 

Mas S. s~ 'falou, aí, no Professor Marcelo 
Dami, o qual eu conheci em 1960, visitando 
o Centro Nuclear de São Paulo, quando fiquei 
profündamente impressionado com o que ele 
iniciaVã ilaqUela época, em que se dizia, já 
que estavam dominando o_ problema de se 
encontrarem os meios de o Brasil marchar 
para um desenvolvimento maior. 

E ftquei tão impressioilado, que, como pre
sidente de entidade- eu estava_em São Paulo 
a convite do Governador Carvalho Pinto, pá~ 
Yisitar aS obras realizadas pelo então GovEir~ 
nadar Jânio QuadrOs, o convidei para fazer 
uma palestra em Fortaleza e, juntamente, com 
a Universidade, levarmos o Professor Marcelo 
e ele_ fez uma palestra muito Importante, na
quela época, em Fortaleza. De lá para cá perdi 
os cantatas com ele. 

CoinO disse, inicialmente, o _assunto já foi 
praticamente-esgotado pelos do_is brilhantes 
Senadores que a nossa Casa tem. Apenas gos
taria de fazer uma indagação, lá da minha 
província, 

U no jomal, h~, pouco tempo, que_ o nosso 
GOvernadOr teria feito uril conVênio- para dar 
continuidade à exploração de ltataia, que era 
a nossa grande esperança, pois dizem que 
-é a quinta reserva do Brasil. 

Gostaria apenas de uma-iflfo_rmaçãO do Pro· 
fessor: se há alguma coisa que, realmente, 
venha dar continuidade ao trabalho ·que foi 
iniciado por outros técnicos da companhia? 

O SR. REX NAZARETH - Muito obrigado 
V. Ex~ Inicialmente gostaria de fazer um co
mentário. 

O Professor Marcelo Damir é uma espécie 
de vinho de boa qualidade, quanto mais velho, 
melhor. Ele esteve afastado - e digo isso 
com satisfação e humildade muito grande, co
mo estiverã.m afastados inúmeras cabeças 

- brasileiras do processo nuclear e que, depols 
de 1982, todos vieram a participar - e hoje 
preside uma das Comissões consultivas do 

--cõnselho Superior de Política Nuclear do ~aís, 
inclusive coordena o desenvolvimento de de
tetores nadonats. 

Com relação a ltataia, há três semanas, 
aproximadamente, jantei com o Governador 
do Ceará, um conjunto de empresários ·e o 
representan_te da Petrofêrtil, -ª_nalisando e for
mando um grupo com a participação, já ago
ra, ativa do Governo do Ceará, para acof!1pa
nhar o estudo de viabilidade e as conclusões, 
esperamos sejam tomadas o mais rápido pos-
sfvel em relação à [tataia. _ 

Eu lhe diria que Jtataia foi excelente; há al
guns pontos fundamentais, sem dúvida algu
ma, ditarão o futuro da Humanidade: alimento, 
educação, saúde e energia. E ltataia tem dois 
grandes fatore_s de contribuição; na área ali
mentar, pelo fertilizante que o fosfato pOâ:e 
dar e ai tivemos que fazer uma revisão para 
nãõ parar no acído fo"sfôrico, mas para-irmos 
atê outros tipos· de fertilizantes de maior uso 
e segundo da própria exploração do urânio. 
A viabilidade económica está sendo feita e 
um pOnto ilnPortante parã nós: um País, como 
o Japão, que procura diversificar suas fontes, 
está interessado em aplicar diretamente 9o 

-Funao -Nakasorle 300 milhÕes -de dólares nes
se projeto. 

O SR. - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli)
Professor Rex, como a motivação básica da 
vinda de V. S• a esta CorhlsSão diz respeito 
à questão originária das indagações do Sena
dor Itamar Franco, inclusive à luz das questões 
pertinentes à conta Delta 3, gostari~ de per
guntar duas ou tr_ês coisas de maneira muito 
objetiva, quase sim, ou" não. 

Em primeiro lugar: a conta Delta 3 continua 
aberta? 

O SR REX NAZARETH- Não, s-enhor. 

O SR. PRESIDENTE (CarlOs Chiarélli) -
Ela foi utilizada até que data? 

O SR. REX NAZARETH - EJa foi utilizada 
até_ 1987. 

O SR. PRESlbêNTE -(Car!Ós -Chiarelli) -
De quando até 1987? 
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O SR. REX NAZARETH - I'J eu poderia 
precisar verificar as dãtas e infO~mar exata
mente o periodo e aí eu inforf!1aria por escrito, 
se V. Ex~ me permitisse. -

O SR. PRESIDENTE (Carlbs CHiarelli) -
Gostaria da informação ati! por que faríamos -
constar nos Anais, proposta e fiscalização na 
comissão. Aproximadamente de que data até 
1987? 

O SR. REX NAZARETH- De 1981 a 1987. 

O SR. PRESIDENTE_ CC~rlos Chiarelli) -
Perréito. - - · 

Nela estiveram recolhidos todos os recursos 
da CNEN, ou uma parte deles? 

O SR REX NAZARETH- Não, só aqueles 
recursos que eram necessários à condução 
dos asp~ctos sigilosos do programa e os ou
tros recursos erar11 operados normalmente n~ 
ver~a Orçart:'Jentária dã. C_NEN. -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Qual é o conceito de sig_i!oso para fins de 
re_coihimento de_recu_rsos nessa conta? 

ú SR: REX NAZARETH - Sobre ç;onceito 
de sigilo' eu posso da"r um exemplo bem daro 
a V. Ex". No momento em que nós não tínha
mos acesso específico a um deterniínado 
componente ou a uma determinada matéria
prim"a ou a um determinado tipo-de _desenvo\M 
viffiento,. que era indlspensável ser feito, era 
assod~do, à inicia,tiva Qrivada e, aí, .desenvol
vido juntos ,e _financiado por esses_ recursos. 

=-0 SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarellj) -
_ ~ljl ~l;l~ cidade, São Paulo? · 

0 SR. REX NAZARETH- No Rio de Janei
rO, Agência Botafogo. 

--0 SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Esse- reç1lfSQ.. então,_ ~ra orfglnárjo de_ yerba 
pública e, eventualmente, era p_artícipe de em
preendimentOs conjuntos com a iniciativa pri
vada -_ isto, sob a administração da CNEN 

~ -e o sigilo, determinado POr critérios flxados 
pela_ J:NEN ou pelo Conselho de Segurança _ 
Nacional oii por qUem? 

O SR. REX NAZARETH - Em conjunto, 
CNEN e Conselho de Segurança Nacional. 

,- 0-SR:-PRESlDENTE (Carlos Chfarelli) -
E a verba originária dessa Conta Delta-3 _é 
a que sai da rubrica para o CNEN, via Conse-
lho de Segurançà Nacional? -

O SR. REX NAZARETH -- Ela não sai, ela 
ê uma verba específica da CNEN, tanto que, 

_.daí, ã razão da conta ter sido uma conta espe
dfica não da CNEN, mas wna conta específica 
do Conselho de_Segurança N_adonal. 

sim: ''Esse não é o programa paralelo. Esse 
f. o programa brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos ChiéireÜi) ___ .. 
S~Jia até para elucidªr essa tecnologia, porque 
ela acabou se tomando, se não ofkfal, o fi dosa. 

O SR. REX NAZJ\RETH - Na- Verdade, o 
programa qUe-era cOilsl:df:rildO, então, prog_fa- · 
ma oficial - e, hoje; [áilmi:CfUSãO dos dois 
programas- foi o programa com a ReipillilíC-a 
Federal da Alemanha. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chíarelli) -
Então, o programa Õficial era 6 programa de
corrente do ãcórdo Cori"t_a República Federal 
da Alemanha? 

O SR. REX NAZJ\RETH - Eu lhe diria qUe 
os dois programas-eram-oficiais -_um condu~ 

-zido pela Nuclebrâs e o conquzi<Jç pela CNEN 
e os institUto~ de pesquisas. 

O SR. PRESIDÉNTE_ (C:arl6s. Chiar'elii) -' 
E, por fsto, es~e. _da, CNEN e d9s_ institutos 
de pesquisas, ganhavam, pelo menos, a te.rrr1iM 
nologia_ ele autônomos? 

O_SR. REX NAZARETH- Ganhavam a ter: 
minologia de autónomos e as condições e 

O- SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) _ características de autônomos. ' 
Então, a cónta êr~rdo Cons~lho de_ Segurança O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem) ...:... 
Nacional... · · E essa_ aU~o'nomia ~ cOm felação a q~e?, . 

. O SR. REX ~ETH -'Erã. do Conselho-- o·sR. REX.NAZARETH _- Essã.autonor:nia 
de Segura_~ça N?cio~a~· '·si9ntfica o seguinte: matérias-primas brasilei-

O SR..__PRESlDENTE.(Carlos.CMiarelli) _ ras, técnolo9ia brasileira e desenvolvimento 
_uma verba _dp .Conselho de: S~gurança Na-· científico brasiléiro. 
clonai? - -

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Então: havia reCúrsos· recolhidos dO· banco O SR. REX NAZARETH - Era uma ·verba 

do ConselhO de Segurança Nacional e tinha 

O SR. PRESIDENTE (Carlos~ Chiaro]li) -
Então, não é. autonomia quanto a Sua gestão, . 
autonomia quanto a essas especifiCidades -
digamos assim-'- de ter, rnarcadamente, uma-nessa -conta que, indusfve, digamos assim, toda a sua contabilidade feita em separado. 

subsidiavam empreendimentos "(:.çmjuntos 
com a iniciativa privada? - b SR. PRE$1Dtr•rrE {CarlOs Chiarem) -

b SR RI;X ~~.H __ Revelavam 0 coM A g~stão d~ ver pá ~~a ·f~it_a peia CNÊN? · ' 

caracterís_Uca nacional? · - · 

O SR. REX NAZARETH .. ::.: Ex.ataméhte-; 

des~nv9lyimento, q4e dos labor~t6rlçs, passaM. O SR. REX NAZARETH- A gestão da verPa 
100% naCional. - - - . · -" . 

ram P.6r~ a iniciativa. privada. era fe_ita por mim, pessoalmente, porque acuM 
o SR. PRESIDENTE (Carlos Chial1'!)li) .::- muJo duas funções -a de Assessor do então 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Urna di_fiç:u_lda_d_e que eu gostai-iâ, também, de 
situar aqui - nlaiS no oigai1ogr:3ma oficiàl 
o Programa Nuclear e a própria ação da CNEN 
que é m~ito \ig~da a e_ssa· questão nuçl_e_ar 
e que está muito vincul.;t_da ao problema_ de 
energia, ·em Certos .aspectos. Qual é a corre
lação que tem dois ministérios que teriam ~fi

o sigilo era com relação a quem? A opinião Conselho de Segurança Nacional e a Presi
dência d~ CNEN. pública? 

0 SR_REXNAZARETH _Não, ao contrârio. O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarem) -
v. Ex" p-cide verifica(rio meu depoirriento... - E, no caso, V. s~ geria eSsa verba como Asses

- ser do Cons_elho de Se9urcn:iÇã N8cional? 
O _SR. PRJ;.SIP.Et'iTE (CarJos ChiareUí) -

Era uma verba pública recolhida ·nuffi binco. 
O Banco do Brasil? 

O'SR. REX NAZARETH - Era o Banco -
do Brasil. · · · - · 

O SR.- PRESIDENTE (Carlos Chi,arelli)_:-
Era sempre o Banco 4o Brasil? 

O SR. REX ~ETH - Era sempre o 
Banco do Brabil e nunca um centavo saiu des
sa conta do Bancq do Brasil, a não ser para 
pagamento contraprestação, e isto está explí
cito na prestação d_e_ç_ontas. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Em uma única agência ou em diferentes agên
cias? 

b SR. REX fiA4\RETH- Em uma única 
agência. 

O SR._ &EX [:'1AZARETH - Exatamente. · _ nidade com a matéria- a Ministério de Ciên-
0 SR: _PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - cla e Tecnologia e o Ministérlo de Minas e 

Esse título- Programa Autônomo oU Progra~- Enérgla? Uma informação por que nO- 6rasil 
ma Paralelo -:- quãndo a Qente· fala em para.;- uma. inãlérta __ qe_J:;sa -rtat~,Jreza,, que trata da pes-
lelo é porque existe um outro; ele é p~ralelo quisa, que trata da investigação, que trãtà d:3 
a alguma coisa, se ele é autónomo, ele é autô- busca da autonomia científica, por um· lã. do, 

· nomcr--oom relação a alguma coisa. Então, etc;.,_ e,. c:íe _·OútfO fãdo,_ que-luta ·na-bUSca de 
a peigufita qúe lhe faço é a segutnte: quando alteinfl,tivaS -de geraÇ_ãci _fie enerQia, nao_ flc"a 
se fala em programa autônomo, em programa nem no Ministério de Oêrrê:ià e T ecno!Ogià, 
paralelo, etc., é porqUe se ·pressupõe que há que é o ministêrio da investigação e da pesquiM 
um outro programa no contexto ofiçial? Qual sa, que seria _a origem genética do -esforço 
é o programa-oficial, já que este que é o para- de criaçllo, a nível 9overnaffienlãl~-n.em na· des-
lelo, também é executado por um órgão ofi. tinai;ão final, prioritária, que é o Ministérlô" de 

" cial,_ c~m verba pública? Minas e EnêrQ:ia. 

__ :0 SR--~ NAZARETH- A denominação O SR. REX NAZARETH - E:u ehcontrei 
-''Paralelo" não foi dada por mim e houve um uma explicação muito curiqsa,_QUe rlãO é Ca-
momento em que, inclusive, parece que o Sr. racterística brasileira: todos os países que se 
. Goldembe~~k n:uma reunião públiCa, diss·e as- lançaram à buSca de autonomia nó setoi- nU-



Maio de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAObNAL (Seção II) Quinta-feira 4 1731 

clear, todos, sem ex:ceção o fizeram direta
mente ligado ou à Presidência da República 
ou ao Sr. Primeiro Ministro, em função de co
mo é a estrutura governamental neste País. 
Eu lhe diria: e aqueles países que não são 
industrializados, mas que ainda tem uma es
perança de ser industrializados, porque tem 
condições de territóriO e de gente para isso. 
Vemos o exemplo da China, tndia, Brasil, Ar
gentina, são os não signatários do TNP, esses 
que buscam um espaço no tempo, esses paí
ses mantêm o seu programa diretamente liga
do diretamente ao mais alto nível. E aí ocorre 
um fato importante, __ que é a multiplicidade 
de aspectos dentro da área. Se V. Ex' fiZer 
uma análise, hoje, dentro da capac:itação tec
nológica, taJvez fôssemos ciência e tecnologia, 
dentro que nós produzimos junto com a índús
tria,já, fôssemos indústrias e comércio. Dentro 
daquilo que já está sendo feito dentro da agri
cultura, nós te riamos uma ligação com· a agri
cultura, da mesma maneira com a saúde. 

Essa- multiPlicidade fez com -que todos es
ses países, e há, inclusive,-Uri1fáf0 q'Ue·é fiaS- -
tante ilustrativo, e que em 1945 o CongressO -
Americano resolveu fazer- uma análise deta
lhada do que tinha acontecido nuclearmente 
dentro do País, e houve um debate muito gran
de. Quando eles chegaram a uma de_cisão 
final, f12eiam algo multo interessante; juntaram 
tudo num pacote só e criaram- dentro dos Es-_ 
tados Unidos uma figura que não é caracte- -
rística, quase que um quarto poder, porque 
embora seja nomeado pelo pPresidente da 
República, o Presidente da então AEC- N..o
mic Energy-and Comition- dos Estados Uni
dos, só veio lá no ano de 1970 separado, ela 
só poderia ser medida, essa comissão, pelo 
Senado Americano, de tal forma que garan
tisse que ela tinha um espectro múltiplo de 
aplicação a todos os setores e tinha, na verda
de, um órgão a que ele prestava esclareci
mento. · 

Há um fato muito curioso· e, · irlCh.isive se 
V. Ex" achar que é importante, eu poderia mari
dar uma cópia xerox ·desses dados que são 
dispOníveis em relação a essa aná1ise do Sena
do Americano póS 1945, na área nudeaiami
rlcana. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) - -
Interessante, e até fica uma sugestão de vincu
lar o setor do Senado, para que nós o adote-_ 
mos também. 

O SR. REX NAZARETH......:. Eu não sei, cáda· 
um têm sua peculiaridade. V. Ex• me perdoe, 
mas eu diria que as soluções brasileiras têm 
que ser achadas no Brasil e não importadas. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) :.___ 
Eu ·só tenho um pouco de receio, agora eu 
vou lhe fazer um comentário; é que cada setor 
tem certa tendência a um sentimento de com
partimentalizar e a supervaforizar, com todo 
respeito que eu tenho pela área, mas se for 
válido o raciocínio de que pela série de áreas 
em que o resultado daquele setor atua, ele 
não tem possibilidade de identificação num 
compartimento, a mesma coisa valeria para 
eletricidade, valeria para a informática, valeria 

para tantos outros segmentos, que se desdo
bram na saúde, na agricultura, na indústria 
e cdtnei'cio etc., e nós acabaríamos criando 
urna super ou subestrutura de divisões autô
nomas, realmente diffdl a nível de adminis
tração. Claro que esse é um debate que ficaria 
parã um outro momento, mas que eu acho 
que é perigoso num País que tem tanto minis
tério, tanta secretaria, tanta comissão, come
çar a redMdir, que chegaríamos a um seg
mento difícil de, afinal, flX.:ir o quadro adminis
trativo. 

Eu só lhe pergUntaria, dUaS questões de 
preocupação da opinião pública bem claro: 
qual é o risco que nós temos de ter novas 
goiânias, ·quando se vê tanta notícia em jornal 
de que se cuidado, inclusive na área de saúde, 
com certo uso de equipamentos que podem 
chegar a situações similares? [sso tem senti
do? Nós temos hoje uma estrutura de fiscalia
ção efetiva? Nós temos um controle dessa 
situação? Não é verdade que existe tanto equi
pame_nto ~f!l tanto lugar? Porque Goiânia, afi
nal, não era unl centro de concentração desse 
tipo de_equipamento. Lá acontec~u. talvez pu
desse ter acontecido num outro lugar: e não 
pode acontecer mais? Nós podemos estar 
tranqüilos quanto a Isso? Há -um mecanismo 
de controle? Para não atrapalhar e para não 
ficar lhe perguntando e prorrogando além da 
hora, há a seguinte questão: há uma noticia 
de que nós tivemos acesso, todos nós aqui, 
com relação_ él esSa questão de uma sonda 
ou um equipariiento qualquer da Petrobrás, 
que nesses _últimos dez ou quinze -dias, por 
avaria ou p-er-da, enfim, ficaram depositados, 
se não me engano, a cem metros na superfície 
da água, nurt:~a áreajunto_a uma das plata
formas de que ele seria capaz de gerar alguma 
conseqüência também negativa~ enfim, per
doem-me -a term-inol6Qia não ad~quada. Hoje, 
é o contrário, o Senador· ltarn'ar Ffanc_o, às 
vezes, .está em certas reuniões em que prepon
ria jurídica, ele pede desculpas, apesar de já 
ser um jurista honorário. N.ão sou um enge
nheiro, muito menos engenheiro nuclear ho
norário, longe disso, sou absolutamente anal
fabeto na matéria, mas muito interessado em 
esclarecer. E uma outra pergunta: qual é a 
relação dessa usina de lperó com a CNEN? 
ls::>o é Ministério da Marinha? É CNEN, ou 
ninguém sabe o que é isso aí? QueiTi é quem 
nesse processo? · 

O SR. REX NAZARETH -·Eu começaria 
respondendo com relação a Goiânia. Com re
lação a G6iânia, exi?te todo um sistema nacio
nal em aperfeiçoamento em que a capacidade 
técnica brasileira está treinando e, depois de 
um convênio realizado com o Ministério da 
Saúde_ e com o Ministério do Trabalho, há 
os serviços de vigilância sanitária para o efetivo 
cumprimento. Agora, -eu diria a V. Ex" o seguin
te: temos, hoje, um número considerável de 
serviços que usam material radioativo na área 
médica, industrial, etc. E eu gOstaria de dizer 
que, por melhor que seja qualquer serviço de 
inspeção, falta uma responsabilidade, quase 
que criminal, daquele proprietário que está lá 
realmente na posse do material. E um exem-

pio típico disso é o s·eguinte: V. Ex' compra 
um automóvel, V. Ex" tem a sua carteira de 
habilitação. Mas se V. E;J(' sair à rua e atropelar 

_alguém, V. Ex~ é punido criminalmente. Então, 
temos que fazer isso com relação ao moto
rista, digamos assim comparado, das ativida
des. Esse é.· um dãdO que, inclusive, acho que 
é a segUnda vez que digO-isso dentro do Con
gresso NaclonaJ, acho que cabe ao Congresso 
Nacional rever e estamos prontos para ajudar. 

Com relação ao .dado_ da fonte de Irídio, 
que era um dos materiais que o Brasil impor
tava e hoje produz, mas que é fundamenfaJ 
na procura de petróleo. A Petrobrás aínda gas
ta, porque não conseguimos nacionalizar tu
do, 70 milhões de dólares por ano que não 
geram empregos para brasileiros, e vão gerar 
na sua utilização. Mas essa fonte, especifica
mente, a gente conhece bem, porque n6s na
cionalizamos- e sou técnico do setor, e espe
ro voltar o mais rápido possível a sec técnico 
- o que acontece é que essa fonte tem Um 
tempo de_ decaimento muito curto, ou seja, 
a sua atividade, após um período em tomo 
de 50 díaS é a inetade, cem dias é 1/4 e assim 
ela decai. E- ela é colocada _dentro de _uffi.a 
cápsula de aço inoxidável de tal forma que 
a corrosão que Po:ssã. ocorrer em qualquer 
meio, não seja suficientemente grande para 
que tenhamos dificuldade de sua retirada. Vou 
dar outro exemplo para V. Ex• Eu-poderia dizer 
o seguinte: a fonte que caiu numa prospecção; 
lá, na área da bacia de Cê\mpos, ·não ·gera 
nenhum periQ-o ·efetivo. Ela não. terá veloci,
dade de corrosão em tempo suficiente, e 
quando ela se liberar já decaiu o que t.eria 
que decair. Bom, a segun-da coisa importante 
é que isso não é só usado aí, quando em 
vez sou obrigado a pegar e tirar uma partida 
de aço_ de produção, porque a fonte que con
t.r"çl~a a espessura do forno pal-a aumentar a 
eficiência é 'ffiateríal radioâtivo támbém. E às 
veZes ela "teriniria por· eXée:ssó dé cãlor, ·ela 
cai e é fundida junto. S6 tein- que, hoje, eSta-
mos partindo para um segundo tipo de ativida
de, que é junto aos sJndicatGs de metalúrgicos 
de todos os sindicatos que utilizam material 
radioativo, formar cursos de Informação, por
que as vantagens na aplicação da energia nu
clear são de tal ordem que, efetivamente, o 
que temos que fazer - e é obrigação nossa 
- é minimizar o risco a cada instante._ Com 
relação a lper6 é uma integração de esforços 
entre o Ministério da Marinha e a Comissão 
Nacional de Energia NiJdea"r. Lá dentro, os 
militares não operam com farda, nem os ciVis 
se fardam para entrar. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Chiarelli) -
Agradecemos muito a sua presença, e acre
dito que uma exposição como essa que V. 
s~ fez aqui, que é de extrema valia, que fosse 
feita para tcido o Senado, ·com debates sobre 
um tema de tamanha relevância. Das suas 
manifestações recolhemos muitos ensina
mentos e, evidentemente, assegurado o direito 
do contraditório e as questões que, muitas 
vezes, permanecem ainda pendentes de um 
exame a nível político e de uma definição mais_ 
ampla. Reconhecemos a seriedade do técnico 
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e .a dedicação de V. S•- a essa causa que_ se 
dedica, inclusive, de maneira pessoal, com 
muito empenho. 

De qualquer maneira fica uma solicitação, 
V. S• se referiu, no que tange a esse problema 
dos riscos, que sempre existem, evidentemen
te, na radioatividade, uma das coisas que po
deria contribuir para minimizá-los ou parare
duzi-los seiia uma legislação adequada, e que 
disto está, digamos assim, ainda carente, o 
elenco normativo brasileiro. T ena o -como ri.ós 
temos um senador, como o ilustre_ Senador 

Itamar Franco, que tanto- se dedica e com 
tanto empenho e lucidez nesse particular, eu 
tenho a cert.eza que ele haveria de ser o melhor 
conduto e condottlerl, também, para uma 
proposta de legislação atualizada e bem fun
damentada. e tenho certeza que V. s~ e a equi
pe técniCa que o assessora e os_ órgãos de 
apoio, inclusive universitários, se pudessem 
subsidiar esta Casa com-Um estudo de um 
ante"projeto, que pódertã:.-ser canalizado- o 
Senado Itamar FranCo; eu tenho certeza,_ que 
se dj_sporia a fazer Um exame crítico e uma·-

propositura, guardada a sua. .a.utonomia e a 
sua independência para avaliar as caracterís
ticas da proposta - nós estaríamos ten4o. 
mais um resultadO positiVo desses tantos 
quantos advêm desse trabalho de fiscaliZação 
dessa C~a e do trabalho de legislação dessa_ 
Casa, que são duas- daS parcelas ao lado da 
representação que forma a razão de ser da 
vida legislativa. 

Nós agrade<;erl_!C?S a sua presença e damoS 
por encerrada essa sessão. Muito obrigado. 
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1.1-ABERTURA · 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres 

-N?s 24 e -25, sobre o Projeto de Lei 
n~ 13/87, que dispõe sobre as Cãrtas-Pa
tentes dos Oficiais do Co_rpo de Bombeiros 
do Distrito Federal. 

- N" 26/89, redação fm8.1 do Projeto de 
Lei da Câmara n" 15/85. 

- N9 27/89, redação final da emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n•17/86. 

- N" 28/89, redação fmal do Projeto de 
Lei do Senado n" 57/88. 

-29/89, redação final do Projeto de Lei 
do Senado n? 226/81. ---

- N9 30/89,-fedação final dO-Projeto· de 
Lei do Senado no 92/88. 

1.2.2. -Comunicação da Presldên
da 

-Recebimento do Oficio n9 8-9/89 (n~ 
1.085/89, na origem) encaminhando ao 
Senado Federal projeto de lei que se en
contrava tramitando naquela Casa, por ini· 
ciattva do Poder Executivo e que, de cardo 
com a Resolução n? 157/89, tomou curso 
pr6prio de Projeto de Lei do DF nç 16, 
de 1989. 

1.2.3 -Discursos do Expediente 

SENADOR !RAPUAN COSTA JÚ/'i/OR 
-Criação do grupo parlamentar para pre· 
venção ao uso de drogas. 

SENADOR POMPEU DE SOUSA -
Proibição de ato público dos professores 

SUMÁRIO 
em frente ao Palácio do Buriti. Prisão do 
professor Walter L.eiva Leite. 

SE!YADOR HUMBERTO LUCE/'IA -
Crise eç:onômlca e financeira que atinge 
o País. 

1.2.4- Leitura de Projetas 

-Projeto de Lei do Senado no 102/89, 
de autoria do Senador Roberto Campos, 
que estabelece a livre negociação salarial 
no setor priv~do _e dá o_utras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n? 103/89, 
de autoria do Senador RobertO Campos, 
que estabelece medidas de flexibilização 
do mercado de trabalho, para evitar o de-
semprego. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 104/89, 
de autoria do Senador Roberto Campos, 
que extingue, como empresas _estatais, as 
que focem deficitárias, privatizando-as ou 
liquidã.ndo-as. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 105/89, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre o exercício do direito de 
greve e dâ outras providências. 

1.2.5- Requerimentos 

-No 231/89; de autori8 do senador 
Mauro Berievides, solidtando homena· 
gens de pesar pelo falecimento do ex· De
putado Antônio Alencar Araripe. Aprovado, 
após usar da palavra no seu encaminha
mento o Senador Mauro Benevides, tendo 
a Presidência se associado às homena· 
gens prestadas em no~e ga~~sa 

- N" 232/89, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n~7/89, que dispõe sobre 
a eleição para Presidente e Vice-Presidente 
da República. 

13-ORDEM DO DIA 

Veto pardal aposto ao Projeto de Lei 
do DF no 5, de 198"8;- que dispõe soBre_ 
os vencimentos dos conselheiros, audito· 
res e membros do Ministério Público do 
Tribunal de Contas do Distrito federal. Vo
tação adiada por solicitação do Senador 

_ Ronan Tito. 
1.3.1 -Matéria apreciada após a 

Ordem do Dia 
-Projeto de Lei da Câmara n9 7/89, 

em regime de urgência O()S termos ~? Re
querimento no 232/89, lido no Bped1ente. 
Retirado, pelo autor, nos termos do Reque
rimento nQ 233/89, após usarem da palavra 

-os Senadores Ronan Tito. Itamar Franco, 
Jamil liaddad, fo\Ç!.L!dcio Corrêa, Jarbas 
Passarinho_,_ Marcondes Gadelha, Fernan
do Henrique Cardoso e Ney Maranhão. 

1.3.2 - Comunicação da Presldên
da 

-Convocação de sessão c_onjunta a 
realizar~se hoje. às 18 horas e 30 minutos, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.3.3 -Discursos após a Ordem c:iO 
Dia 

SEIYADOR.MARCONDES GADELHA, 
como Líder do PFL -Inscrição ·da Depu
tada Sandra Cavalcanti às prévias do PFL, 
para escolha de seu candidato à Presidên
cia da Repúi}Jica. 

SENADOR ROBERTO CAMPOS- Pro
jetas de Lei, de sua autoria, sobre negocia
ção salarial, flexibilização do mercado de 
trabalho e privatização de empresas esta
tais. 

SENADOR NEY MARAIYHÃO - Crise 
no setor açucareiro. . 

SENADOR JOÃO MEI'iEZES- Grevis· 
mo. 
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SENADOR FRA-NCISCO ROLi.EM- - !,.3:.4-Deslgm~ção d~ Comissões 3-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL BERG - O desenvolvimento das ativida· Permanentes 

des científicas e tecnológicas. _ __ 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES..:._ -----=---1.3.5 -Designação da Ordem do 

Voto facultativo aos 16 anos. - Dia da_ próxima sessão 
SENADOR CARLOSAIBERTO~Gre-

ves e explosão de bomba em Volta Redon
da-RJ. 

SENADOR llAMAR FRA!'ICO Altos lu
cros de selares capitalistas no Brasil. 

SENADOR MARIO M4úl- Eleição pre
sidencial. 

1.4-ENCERRAMENTO 

-··~2--DISCORSO PRONONCIADO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Senador João Menezes, profer!d9 na 
sessão de 26-4-89. --

No;<~ 109 e _1 I 1!89_ (RepublicaçaO), 129 
a 131, de 1989. · 

4 -ÃTÃDE COMISSÃO 

5-MESA DIRETORA 

6-LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DE COMIS-
SÕES PERMANENTES -

·. 

. 

Ata da 51"' Sessão, em 4 de maio de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária,. da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa, Antônio Luiz Maya 
e Aureo Mel/o 

ÀS 14 HORAS E JOM!filffOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS: SENADORES .. 

-Aiuizio Bezerra- Nabor Jún!or~Jarbas 
Passarinho - Moisés Abrão - Carlos Patro
cínio -Antonio Luiz Maya- Alexandre Costa 
- Chagas Rodrigues - Afonso Sancho -
Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides 
- Humberto Lucena - Raimundo Lira -
João Lyra - Frandsco RoUemberg - Leu
rival Baptista -Jutahy Magalhães- Ruy Ba
celar- JoSé Ignádo Ferreira - Gerson ·ca
mata- Nelson Carneiro- Itamar Franco 
- Ronan Tito- Fernando Henrique Cardoso 
- Irapuan Costa Junior - Iran Saraiva-
Pompeu de Sousa - Roberto Campos -
Louremberg Nunes Rocha - Mendes Canale 
- Rachid Saldanha Derzl-Affonso Camargo 
-José Paulo Biso( --José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença ~cusa o compareci
mento de 34 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr~ 1~-.Secré~~~ ~rá Pr9Çeder à leitura do 
Expediente. 

É Tido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Pareceres 
PARECERES N"s 24 E 25, DE 1989 

Da CoriJÍSSéÍo do Distrito Fedefa/, sobre 
a_p_rqjeto de Lei nr> 13, de 1987, (Mensa~ 
ge_m na 1101 de274-8'ln_a_origem), que 
"dispõe sobre as Cartas-Patentes âos ofi

. dais .do Corpo de Bombeiros do Dlstrito 
Federal': 

PARECER N' 24, DE 1989 
_ (Preliminar) 

Relator. Senador 1'-\aurício Corrêa 
1. Trata-se de projeto de lei originário do 

POder EXêCi.rtivo, que pretende normalizar as 
Cartas--Patentes dos oficiais do Corpo de Bom
beiros do Distrito Federal. 
_ 2. Em 15-4-87, o Exmo. Sr. Goveri1ador 
do DistritO Federal, José Aparecido, encami-

nho~ ao Presiderite da República, José Samey, 
o anteprojeto de lei com a·respectiva expó~ 
sição de motivos. 

3. Em 27-4-87, o Sr. Presidente da Repú
blica enviou ao Senado Federal o projeto de 
lei que recebeu o número 13 e que, agora, 
nos compete examinar. 

4. A matéria tem sua regislação básica do 
Decreto-Lei n~ 667, de 2 de julho de 1969, 

- "que reorganiza as Polícias Militares e os Cor
pos de Bombeiros Militares dos Estados, dos 
Territórlos e do Distrito Federal, e dá outras 
providências". _ 

5. Por este diploma legal, gerado ao tem~ 
po e pelo regime militar, as Polícias Militares 
passaram a ser consideradas "forças auxiliares 
e·reservas do Exército" que sobre elas exerce 
o controle e a coordenação. 

6. o artigo 2ô, -caput, e o seu parágrafo 
único, do referido texto legal, estabelece a 
competênda do Poder Executivo, mediante 
proposta do Ministério do Exérdto, de declarar 
a condição de "militar" e, conseqüentemente, 
"reservas do_ Exérdto, dos Corpos de _Bom
be1ros dos EstadO, Municípios, T errit6rios e 
Distrito Federal, excluindo-os, todavia, do dis-
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posto no artigo 6<> e parágrafos e no artigo 
7~. que disciplinam o provimento do cargo 
de comandante. 

7. Em sua sucinta: exposição de motivos, 
o Governador do Distrito Federal, Sr. José 
Aparecido de Oliveira, afuma textualmente: 

"Considerando que inexiSte naquela 
Organização-qualquer diploma legal que 
normatize esta matéria, e que as Cartas
Patentes confirmam os postos dos ofi
ciais, conforme eStabelece o parágrafo 1 <>, 

do artigo 15, da Lei n" 7.479, de 2 de 
junho de 1986, a presente proposta visa, 
além do preenchimento da lacuna exis
tente, assegurar aos Oficiais Bombeiros
Militares, todas as vantagens e prerroga
tivas da patente, bem como os deveres 
a ela inerentes." 

8. Acontece, todavia, que a Le"i n" 7.479, 
de 2 de junho de 1986, com cópia anexada 
ao processo, "aprova o Estatuto dos Bombeiw 
ros-Militares do Corpo de Bombeiros do Dis
trito Federal" e tem apenas quatro artigos e 
nenhum parágrafo!!! 

Diante do exposto, não_ sendo atribuição 
nossa, na concüção de relator, suprir a falha 
original, só nos cabe, nos termos da letra bdo 
artigo 164 do Regimento Interno do Senado 
Federal, solicitar diligência nesse sentido, com 
o registro da nossa sincera e profunda inquie
tação quanto ao zelo com o qual se tratou 
matéria dessa relevância a qual, para chegar 
ao Senado da República, levou as autorizadas 
assinaturas do Governador do Distrito Federal, 
do Ministro- Chefe da casa Civtl e do próprio 
Presldenteda a República. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, 13 de maio de 1987, 

-Senador Meirti Rlho, Presidente -Senador 
Maurício Corréa Relator- Senador Saldanha 
Derzi- Senador Pompeu de SoUsa - Senil
dor Mansueto de Lavor-Senador Ronan Ti
to. 

PARECER N• 25, DE 1989 

Relator: Senador Maurício Corrêa 
1. Trata-se de concluir pare<:er sobre pro

jeto de Lei originário do Poder Executivo, que 
pretende normalizar as Cartas-Patente dos ofi
ciais do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral. 

2. Em reJatório por nós apresentado em 
13-5-87, opinamos pela solicitação de cüligên
das para suprir falha na elaboração do pro
cesso pois o governador do Distrito Federal, 
Dr. José Aparecido de Oliveira, em sua expo
sição de motivos afirmou: 

"Considerando- que ülexiste- naquela 
Organização qualquer diploma legal que 
normatize esta matéria, e que as Cartas 
Patente confirmam os postos oficiais, 
conforme estabelece o Parágrllfo 1 ~ do 
artigo 1!3, da Lei n'~ 7.479, de 2 de junho 
de 1986, a presente proposta visa, além 
do preenchimento da lacuna existente, 
assegurar aos Oficiais Bombeiros-Milita
res, todas as vantagens e prerrogativas 
da patente, bem como os deveres a ela 
inerentes". (o grifo é noSso). 

3. Todavia, ao VerifiCar o- texto da Lei n" 
7.479, de 2 de junho de 1986, "que aprova 
o estatuto dos Bombeiros do Distrito Federal 
e dá outras providências";- cOnstatamos que 
aquele diploma legal é composto de apenas 
quatro artigos. 

4. Cumpridas as diligências, eis que o pro
jeto de lei retoma às nossas mãos com o Esta
tuto dos Bombeiros Militares do Corpo de 
Bambeiros do Distrito Federal que é anexo 
à Lei n" 7 A 79, de 2 de junho de 1986. 

5. A providência, nos parece para escla
recer a intenção do governador ao elaborar 
a sua exposição de motivos. No entanto, salvo 
melhor juízo, não sana o equívoco- da citação. 

6, Porém, elucidadas as dúvidas provoca
das pelo lapso, cremos não deva a proposição 
c6ntii1Uár sendo obstada em sua tramitação._ 

Pelo expOstO, considerando o indiscutível 
mérito da matéria e que, de fato, inexiste diplo
ma legal a norrnatizar os atas pelos quais serão 
conferidas as Cartas·Patente; considerando, 
ainda, que o texto do Projeto de Lei no 13, 
de 1987, em seus dezenove artigos, é de boa 
técnicaJegislativa, opinamos favoravelmente 
à sua aprovação. 

É o parecer. 
Pela aprovação. 
Sala das--c-omissões, 3 de maio de 1989. 

- Mauro Benevldes, Presidente - Maurício 
Corr~a, ReJator - Loun'val Baptista - Aureo 
Mello-Melri1FUho-MauroBorges-Olavo 
Pires -Ronaldo Aragão- Francisco Ro/Jem
berg- Leopoldo Peres- Mlson Martins -
JamüHaddad 

PARECER I'!• 26, DE 1989 

Redação final do Projeto de Lei da Câ
mara nP 15._- de 1985, (n? 4.248180, na 
CaSa ae origerri). -

A cOmissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto- de Lei da Câmara n~ 15, de 
1985 (n~ 4.248l8_(í, na Câsa de ortg"em), que 
Institui cfCãdemeta de Controle do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e 

-d~fóutrãS providéhcías;-sUbstituindo nos arts. 
1", 2°, 79 e 8° do texto aprovado, a expressão 
"Banco Nacional de ljabitação --:- BNH" por 
"CaiXa Eé:oTiômlca Federal- CEF'', em face 
da edição do De_creto-Lei n? 2.291, de 21 de 
novembro de 1986, que extingúe o Banco Na
cional da Habitação - BNH, e atribui, em seu 
art. 1", § 19, b, todos os direitos e obrigações 
referentes ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço à Caixa Económica Federal -
CEF. 

----Sala de Reuniôes da cOniiSsã-0, 4 de maio 
de 1989. - Nelsoti Carileiro, Presidente -An
tônio Luiz Maia, Relator -Pompeu de Sousa 
- Louremberg Nunes Rocha. 

ANEXO AO PARECER N' 26, DE 1989 
Redaçáo final do Projeto de Lei da Cá~ 

mara n'~ 15, de 1985 (n'~ 4.248/80, na Casa 
de on'gem), qu~ instltu[ a Caderneta de 
Controle do Fuvdo de Garantia do Tem
po de Serviço- FGTS; e dá outras provi
âênclas. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. },ço É instituída a Caderneta de Con

trole do Fundo de Garantiã do Tempo de Ser-

viço - FGTS, para registro da movimentação 
de Conta Vinculada do empregado optante, 
que serâ fornecida, gratuitamente, pela Caixa 
EconómiCa Federal - CEF. 

Art 29 Dentro do prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da publicação 

-desta lei, a Caixa Económica Federal - CEF 
distribuira à rede bancária exemplares da Ca
derneta de ·Controle do Fundo de Garantia 
do Tenipo de Serviço- FGTS e as instruçõeS _ 
so.Die o seu Preenchimento. 

Art. 39 Cabe à empresa providenciar,jun
to ao banco depositário do FGTS, a expedição 
da Caderneta de Controle, com os lançamen

- tos já efetuados: 
1-dos novos empregados, dentro do prazo 

de 60 (sessetlta) dias, coritados da data da 
admissão; __ 
- II- dos aiuais empregados, dentro do pra
zo de 90 li10venta) dias, contaàos a partir do 
recebimento, pelo banco depositário, das Ca
dernetas de Controle do FGTS. 

§ ]9 O banco depositário comunicará às 
empresas interessadas, após o recebimento 
das Cadernetas de Controle, o prazo destinado 
à respectiva emissão em nome dos_ atuais em-. 
pregados optantes. 

§ 2? _ O não cw:nprimep.to de;> _disposto 
neste artigo sujeita -ã empresa à multa, por 
mês de atraso, correspondente a 30% (trinta 
por cento) do val_or de referência vigente na 
região, decretado na forma da Lei n9 6.205, 
de 29 de abril de 1975, cuja importância será 
creditada na Conta Vrnculada do empregado. 

Art. 49 A Caderneta de Controle do FGTS 
ficará em poder _do empregado, que deverá 
apresentá-la ao banco, periodicamnete, para 
atualização dos lançamentos. 

Parágrafo único. -A empresa fica obrigada 
ª- anotar, na Carteira Profissional _do_ empre
gado optante, o nome e o local do banco 
em que ele tem a Conta Vinculada. 

Art. 5o O J;tanco depositário fica obrigado 
a lançar, cronologicamente, na Caâemeta de 
Controle do FGTS, sempre que for solicitado 
pelo empregado e quando for o caso, os crédi
tos, os depósitos e os respectivos códigos. 

Parágrafo único. Havendo tranSferência 
da Conta Vinculada, o novo banco depositário 
fica obrigado a continuar o lançamento pre
visto neste artigo, devidamente atualizado pelo 
banco anteiror. 

Art. 69 Em caso de perda ou extravio da 
-caderneta de Controle por parte do empre
gado ou da_ empresa, o banco __ _depos(tárlo ex
pedirá, no prazo máximo de 7 (sete) dias, con
tados da data da comunicação, nova via atuali
-zada da Caderneta, cobrando, do responsável 
-pela perda ou extravio; a taxa correspondente 
a 2% (doiS- por cento r do valor de referência 
vígente na região, decretado na forma da Lei 
n• 6.205, de 29 de abril de 1975. 

Parágrafo único. Ocorrendo perda ou ex
travio por parte do banco depositário, a expe
cüção da nova Cademe~ de Controle será gra
tuita, obedecido o prazo máximo de 7 (sete) 
dias, a contar da data da solicitação do titular 
da Conta Vinculada. 

Art. 79 Compete à Caixa Etonõmica F e
dera!- CEF, a fiscalização do cumprimento 
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desta lei, bem como a aplicação da multa pre
vista no § 2~ do seu art. 31'. . 

Art. 8" Dentro ci.Q_ prazo de 90 (noventa) 
dias, o Poder Executivo, através da Caix.a Eco
nómica Federal- CEF, regulamentará esta 
lei. -

Art. 9<' Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 1 O. Revogam-se as dlsposfções em 
contrário. 

PARECER N' 27, DE 1989 

Redação final da emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da CAmara W 17, de 
1986 (n~ 6.692/85, n~ _Casa "de on"gem). 

A Comissão Díretora apresenta a redação 
final da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n_9 17, de 1986- (n,; 6.692/85, na 
Casa de origem), que dispõe sobre as unida
des orgânicas das indústrias gráficas na Admi
nistração Federal, e dá outras- providências. 

Sala de Reuniões da Coi'Qij:j:_sãt;t, 4 de maio 
de 1989.- Nelson Carit~r6,-Presldente
Pompeu de Sousa, Relator_- _Nunes Rocjl_a 
-Antônio Luiz Maia Loqremberg 

ANEXO AO PARECER r·r 27. DE 1989 

Redação final da emenda do Senado 
ao Projeto d? Lei da Cf1mara no 17, de 
1986 (n~ 6.692185, na Casa de Origerri), 
que dispõe sobre i1$_ unidades orgânicas 
das indústrias gráficas_ na AdministraÇão 
Federa~ e dá outras pfovidéndas: 

Emendan~ 1 

(Corresponde à Emenda n" l, do Relator) 

Dê-se ao art. 29 a seguinte redação: 

"Art. 29 As disposições desta lei não 
se aplicam à Casa da Moeda, ao Departa
mento de Imprensa Nacional, ao Centro 
GráfiCo do Senado Federal, ao Banco do 
Brasil, ao lnstituto_Br~ileiro de Geografia 
e Estatística-lBGE. aos Tribunais Supe
riores, ao Conselhcr de Seguf~nÇa Nacio
nal, ao Estado-Maiqr .$s Forças Arma
das, aos Ministérios da Marinha: dà Aero
náutica, do Exército, da EducaÇão, às 
Universidade se ao Sistema Nacional de 
Informações_- SNI." 

PARECER N' 28, DE 1989 

Redação final do Projeto de Lei do Se-
nado n• 57, de 1988. · 

A Comissão Diretora ·apresenta a redaç_ão 
final do Projeto de Lei do_ Sena_do n? 57_. de 
1988, de autoria do-Se-nhor Senador Frari
cisco Rollemberg, que altera a _redação do 
art.3"', caput, da Lei n" 5.107, de 13 de setem
bro de 1966. que criã 6 FuncJ_o de Garantia 
do Tempo de SeiVI.ço, com a finãiidade de 
estabelecer correção monetária mensal para 
seus depósitos. _ _: 

Sala das Sessões. 4 de maio de 1989,-
Nelson Carneiro Presidente -- Pompeu de 
Sousa, Relator - AntÇnio Luii Maia - Lou
remberg Nunes Rochi. 

ANEXO AO PARECER N' 28. DE 1989. 

Ri::daçiiõ/ina{do Projeto de Lei do Se-
-- DiU:/Q_n"57, de 1988, queaJteraaredação 

do art. 3~ caput, da Lei n" 5.107, de 13 
-de setembro de 1966, que cria o Fundo 
de Garantia do Tempo· de Servíço
FGTS. com a finalidade de estabelecer 

-~cOITeção monetária mens?ll para seus de-
-- pOsitos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O art. 3? caput, da Lei n" 5.107, 

de 13 de setemb_ro de 1966 passa a vigorar 
com a seguinte redação: _ 

"Arl _3~ Os depósitoS efetuados de acor
da com o art. 2° são sujeí~os à correção mone
tária mensal. na forma e pelos critérios adota
dos pelo Sistema Financeiro de Habitação, e 

- capitalizarão juros segundo o disposto_ no art . 
. 4•." 

Art. 2" ESta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em 
·- cont(á_ri_Q. 

PARECER N• 29, DE 1989 

Redação final do Projeto de_Lei do Sena
do·n' 225, de 1981. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei_ dQ Senado h" 226, de 
1981, de autoria do Senhor _Senador Itamar 
Franco, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da existência de uni departamento de educa
ção tísica nos nosocômios psiquiátricos. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de maio 
de 1989. -Nelson Ca.ineiro -Presidente -
Pompeu de Sousa, Reláf6i ~-Antônio Luiz 
Maya- Louremberg Nunes Rocha. 

ANEXO AO PARECER No 29, DE 1989 
Redação final do Projeto de Lei do Se

nado n~" 226. de 1981, que dispõe sobre a obdgatoriedade da existência de um de
partamento de educação ffsica nos noso
cómtos pslqufátrlcos. 

O CC:ing-re-s-so Nacional decreta: 
Art. 1" É obrigatória a existência de um 

depcirlamen~o de educação rtsica nos nosocô
mlos psiquiátricos credenciados pelo sistema 
previdendário oficial. 

J\rt. 2° O Poder Executivo regulamentará 
a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. -3" Esta Lei entra em vigor na data 
de sua -publicação. 

Art _4ç Revoga:m~se as disposições em 
contrário. · 

·-PARECER No 30, DE 1989 
-Redaç~o final do Projeto de Lei do Sena~ 
don• 92, de 1988. 

A Comissão Diretora, apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do Senado n9 92, de 
1988, de autoria do Senhor Senador Frari
cisco Rollem!.'erg, que altera a redação e 
aCrescenta parágrafo ao art84 da Lein" 1.711, 
de 28 de outubro de 1952 . 
. Sala_ de Reufiiões da Comissão, 4 de maio 

de 1989~ -:_ Nelson Carneiro, Presidente -

Antônio LuízMaya, Relator -Pompeu de Sou-
sa - Louremberg Nunes Rocha. -

ANEXO AO PARECER N• 30, DE 1989 
Reáação Final do Projeto de Lei d()_ §:_ 

nado n" 92, de 1988; que altera a redação 
e acrescenta parágrafo aO art. 84 da Lei 
n~> J. 711, de 28 de outubro de 1952. 

O Congresso Nacioruil decreta: 
--Art. 1 ~ O art. 84 da Lei n~ 1.711, de 28 

de outubro de 1952-:__Estatuto dos FUncio
nários Públicos Civis âa Gnião, passa a vigorar 
com a seguinte redação: _ 

_ -~ "Art .. 84, _ O funcion~rio gozará, obri~ 
_ gatóriame·nte,_- 30 (trinta) dias consecu
tivos dê fériaS: por ano, de acordo com 
escala organizada pela chefia imediata. 

§ 1 o - ••••••••• :--·---·---~-· 
§ 29 - ····-··---······--~--~---
§ 39 - É facultado ao funcionário 

coverter 113 (um terço) do período -de 
férias a· que tiver direito em abono pecu
niário, calculado sobre a respectiVa remu
neração e independentemente de outras 
vantagens." 

_Aft. 29 Esta Lei entra em vigor na da-
ta de sua publicação. -

Art. 39 Revogam-se· as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouSa) 
- A Presidência reCebeu, do presidente da 
Câma,ra dos Deputados, o Oficio n" S/9; de 
1989 (n9 1.085/89, nã Origem), de 3 do corren
te, encaminhando ao Senado, em obediêrlcia 
ao di~posto no art. 16, § 19, daS disposições 
constitucionais transitórias, projeto de lei que 
se encontrava er1) tramitação naquela Casa, 
por iniciativa do POder Executivo, atraves· da 
Mensagem no 225/86. ·-

De acordo com o disposto na Resolução 
n" 157, de 1989, a matéria será despachada 
à ComissªQdo Distrito Federal, tomando cur
So próprio -de1frófeto de lei do DF. 

t o seguinte o Offcio no S-9/89, re_ce
bido da Câmara- dos Deputados: 

OFÍCIO 1'1~ S/9, DE 1989 . 

Brasília, 3 de maio de 1989 

GP-0/1085/89 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador Nelson Carneiro 
Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhár Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce

lência para encaminhar, nos termos do art. 
16, § 1 ", do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, o Projeto de Lei n? 7.862, 
de 1986, que se encontrava em tramitação 
_nesta Casa por iniciativa do Poder Executivo, 
através da Mensagem nn 255/86. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de estima e consi
deração. -DeputadO Paes de Andrade, Presi
dente da Câinat;;t dos Deputados. 
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MENSAGEM Ne 255 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição 
Federa~ tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de_ Motivos do Senhor 
Governador do Distrito Federal, o aneXo pro
jeto de lei que "altera a Lei n~ 4.545, de 10 
de dezembro de 1964, que dispõ_e sobre a 
reestruturação administrativa do Distrito Fede
ral". 

Brasília, 16 de junho de 1986. -José Sar
ney 

EME 
Bra~1ia, 3 de junho de 1986 

N• 010/86-GAG 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Josê Samey 
DO. Presidente da República Federativa do 
Brasil 
Brasília-DF 

Senhor Presidente, 
O vertigtnoso cresciffiento deriiográfico do 

Distrito_ federal, que ultrapassou todas as pre
visões, atingindo agora mais de um milhão 
e seiscentos mil habitantes, deverá chegar, 
conforme projeções da ONU, a 4 milhões no 
ano 2000. 

Os problemas políticos, económicoS e so
ciais desencadeados por essa explosão popu
lacional impõem a revisão da Lei n~ 4.545, 
de 1 O de dezembro de 1964, que dividiu a 
Capital do País em oito regiões administra
tivas. 

A realidade de hoje é profundamente diver
sa daquela que justificou a divisão terrítorial 
de 1964. Basta o exemplo de Ceilândia, com 
cerca de .500 mil habitantes, subordinada à 
Administração Regional de Taguatinga, que 
tem uma população de _cerca de 450 mil pes
soas. 

Por outro lado, novos assentamentos urba
nos estão em fase de execuçáo ou de planeja
rnento, para atender ao crescimento demo
gráfico resultante do fluxo irrepriffiível de mi
grantes. 

é: inadiável, portanto, criar novas e moder
nas Regiões Administrativas em Brasília, tendo 
em vista a descentralização, que garantirá no
vo ritmo nos trabalhos para preparar a cidade 
do terceiro rnilênio. 

Ao submeter à consideração de Vossa Exce
lência o anexo anteprojeto de lei, que altera 
dispositivo da Lei nQ 4.545, de_ 10 de dezembro 
de 1964, valho-me do ensejo para renovar 
a Vossa Excelência a expressão de meu eleva
do apreço. - Deputado José Aparecido de 
Oliveira, Governador do Distrito Federal. 

Aviso n" 357-SOPAR 
Em 16 .de junho de 1986 

A Sua Excelência o Senhór 
Deputado Haroldo Sanford 
DD. Primeiro _Secretário da__ Cârmitã dos Depu
tados 
Brasilia-DF 

Excelentíssimo Senhor Primeiro secretário: 
Tenho a honra_de encaminhar a essa Secre

taria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República, acompanhada de Ex
posição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, relativa a projeto de lei que 
"al~er~ a Lei n~ 4.545, de 1 O de dezembro 
dd 1964, que dispõ_e sobre a reestruturação 
administrativa do Distrito Federal". 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, protestos de elevada estima 
e consideração. - Marco Macie/, Ministro 
Chefe do Gabinete Gvil. 

PROJETO_DE LEI DO DF 
No 16 DE 1989 

Altera a Lei n" 4.545, de 10 de dezem. 
bfõ de 1964, que dispóe sobre a reestru
-tufaç5o_admfniSfratíva do Distrito Federal 

O~Corigresso Nacional decreta: 
Art. J9 O artigo 31 e seu parágrafo único, 

da Lei -n" 4.545, de 1 O de dezembro de 1964, 
passam a ter a seguinte reâação: 

"Arl ),1. O Distrito Federal será divt
dido em reci"iões admíf'listrativas, a saber: 

- - Taguatinga, Planaltina, Sobradinho, Braz
lândia, Gama, Jardim, Paranoá e Brasilia. 

Parágrafo único.- Fica o C:Iovemador 
do Distrito Federal autorizado a instituir, 
por De_creto, em conformidade com o 
que dispõe o artigo 9?, novas Regiões AdR 

_ !Tlinfstr~tivas, que compreenderão áreas 
urbanas, áreas de expansão urbana e 
áreas rurais.'. 

Art 29 ESta Ief entra em Vfgor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 

__ contrário. -- -
Brasília, de de 1980. 

LéGISLAÇÁO CfTADA 

ATO COMPLEMEJ'!TAR N' 46 
DE 7 DE FEVEREIRO DE 1969 

O Presidente da República, no uso das atri
buições que lhe conferem o § 1? do artigo 
2? e o .artigo 9 9 do Ato Institucional n" 5, de 
13 ·de dezembro de _1 968, resolve baixar o 
seguirile-Atci-Çomplementãr: 

Arl I" Fica mantida a organização admiR 
nistrativa e judiciária dos Estados e seus Muni· 
cípios e·_dO Distrito Federal, vigente a 31 de 
dezembro de 1968. -- ---- - -

Parágrafo único. Nenhuma modificação 
poderá ser feita, na organização administrativa 
e judiciária, a que -se refere este artigo, sem 
prévia autorizaçã_O_do Presidente da República, 
ouvido o Ministérío da Justiça. 

Art. 29 Este Ato Complementar entrará 
'em viQor na: data-de sUa Publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasília, 7 de fevereiro de _1969; 1489 da 
Independência e 61 Q da República. -A COS
TA E SILVA- LlJís António da 08ma e Silva. 

IEIJISLAÇÁO CfTADA 
LEI N' 4.545,_ 

DE 1 O DE DEZEMBRO DE 1964 
Dispõe sobre a reestruturação adminis

trativit do Distrito Federal. e dá outras pro
vidênCias. 

........................... ·------·-··-
Art. 3f. O Distrito Federal será _dividido 

em· 8 (oito) regiões administrativas, a saber: 

Taguatinga, Planaltina, Sobradinho, Brazlân
dfa, Gama, Jardim, Paranoá e BraSma. 

Parágfãfo úriico. A Regiã:O Adrrifnistrativa 
compreenderá áreas urbanas, áreas de expan
são urbana e áreas rurais a serem fixadas por 
decreto do PrefeitO do Distrito Federal. 

COMISSÃO DI;; COI'!SlJTUJç:AO 
E JUSTIÇA 

PROJETO DE LEI N' 7.862, 
DE 1986 

Altera a Lei n" 4.545, de 1 Q de dezeiri-
br:O çie 19'64,. que dlspõe-sobi-e a 1-ef:Stru· 
turaÇâi::> administ.Iativa do Distrito Federal. 

Autor: Poder Executivo 
~clator: Depu~do Nilson Gi~son ~ 

Relatório 

A M-ensagem Presidendal n~ 255/86 enca
minhou esta proposição que altera o art. 31 
eseuparágrafoúnicodaLei n~4.545,de 1964, 
para permitir que o Governador do Distrito 
Federal seja autorizado a instituir; -pOr deCretá, 
nov.ps Regiões Administrativas, que com
preenderão áreas urbanas, áreas de expansão 
urbana e áreas rurais. 

VotO do Relato[" 

Estão atendidos os pressupostos expres_sos 
na Carta PolítiCa para a tramitação deste pro
jeto_: 
- - Competêncíada União para legislar sobre 
o tema (art. 8°, 'itém XVI, alínea 8); 

.e. 

-feitura de lei ordinária (art. 46, ítém III); 
-atribUição dá Congresso (art. 43. Caput); 

--legitimidade déi. íi"liciativa- (art 56). 
Não há reparos quanto à técnica legislativa. 
Diante do exposto, voto pela constitucio-

nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
deste Projeto de Lei n~ 7.862/86. 

Sala da Comissão, 26 de n0ven1bro de 
1986. ~_Deputado !YHson Gibson- Relator. 

PROJETO DE LEI No 7 .862, 
DE 1986 

Parecer da Comissão 

A Comissão- d~Constituiç:ão e -Justiça, em 
reunião ordinária de sua Turma b realizada 
hoje, opinou unanimemente pela constitucio
oalidãde, juridicidade e técnica legislatlva do 
Projeto de Lei no 7.862/86, n·os terinos do pare
cer do relator. 

Estiveram presentes- os- Senhores Deputa
dos: 

Theodoro Men.des - Presidente, Guida 
Moesch- Vice-Presiâente, Egídio Ferreira U

: -ma, Renato Viann·a, João Augusto, Paulo Xa
vier, Gorgônio Neto; Hamilton Xavier, Rondon 
Pacheco, Roberto Jefferson, Francis_co Ama
ral, Nilson Gibscin, Pedro Ceolin e Nelson Mor
ro. 

Sala da Comissão, 2;6 de novembro de 
1986. - Deputado Theodoro Mendes, Presi
dente- Deputado !Yilson Oibson- Relator. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO,_ INTERIO~ E ÍNDIO 

Relator: Deputado Valrr,!r Campelo 
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Relatório 

Resultante de iniciativa dO Poder ExecUtivo, 
mediante Mensagem n" 255, de 1986. acom
panhada de Exposição de Motivos do Senhor 
Governador do Distrito Federal obJ~tiva o Pro
jeto de Lei n" 7.862, de 1986, dar nova redaçáo 
ao art. 31 e seu parágrafo único da Lei n? 
4.545, de 1 O de dezembro de 1964, com a 
finalidade de Outorgar a6 G_Ovema®r do Dis
trito Federal autorização para instituir, por de
creto, novas Regiões Adminis_trativas, que 
compreenderão áreas urb_~nas, áreas de ex
pansão urbana e área$ ~rais, t~ndo em vista 
a necessidade, considerada inadiável, da cria
ção "de novas e modernas Regiõe_s Adminis
trativas em Brasília o que garantirá novo ritmo 
nos trabalhos para preparar a cidade do tercei-
ro milênlo". -

Submetida a proposição ao crivo da Comls
~o de ConStituição e Justiça dela recebeu 
judicioso parecer do eminente Relator, Depu
tado Nilson Gibson, aproVado a 26 de novem
bro de 1986, (jue considerou o projeto consti
tucional, jurídico e elaborado consoante a téc
nica legislativa. 

É o relatório. 

Voto do Relator 

Iniciada, como vimos, ã tramitação- do pro
jeto na vigência da Carta de 6Tchega às nos
sas mãos sob o império da Constituição de 
1988 consagradora da atitonoiriía do Distrito 
Federal que prescreveu, em suas Disposições 
ConstJ.1udonais Transitórias sobre a compe
tência da Câmara Legislativa da Capital da 
República: 

"Art 16. A!é que se efeti\ie o disposto 
no art. 32, § 29 da Constituição, caberá 
ao Presidente da República, com a apro· 
vação do Senado Federal, indicar o Go
vernador e o \fiç_e-Govemador do Distrito 
Federal. 

§ 19 A competência da Câmara Le· 
gislativa do Distrito Federal, até que se 
instale, será exercida pelo Senado Fede
ral." 

Outorgada constitucionalmente ao Senado, 
ainda que por tempo limitado, competência 
exclusiva para elaborar toda a legislação do 
Distrito Federal, só nos--cabe, diante_dessa rea
lidade superveniente, opinar no sentido de que 
a matéria volte à consideração do Exm~-Sr. 
Presidente desta Câmara para que S. Ex" deci
da sobre o encaminhamento, corno parece 
indispensável, ao Senado Federal, cessando 
a tramitação da iniciativa em questão nesta 
Casa. 

I:: o parecer. 
Sala da Comiss~. 29 de março de _1989. 

- Deputado Mário Assad, Presidente, Depu
tado Valmfr Campelo. 

Parecer da Comissão 

A Comissão de D_esenvolvimento Urbano, 
Interior e Índio, em reunião_ ordinária realizada 
hoje, opinou unanimemente pelO encaminha
mento do Projeto de Lei_ n~ _7._862/86, ao Se· 
nhor Presidente da Cãri1ara dos Deputados, 

nos termos do parecer do Relator, Deputado 
Valmir Campelo. 

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: __ Mário Assad, Presidente, Rau1 Ferraz e 
JairoAzi, Vice-Presidentes e José Carlos Grec
co,José Ly~ Maia, Lourdinha Savignon, Flávio 
Rocha, Fernando Velasco, Chagas Duarte, Fir· 
mo de Castro, Asdrubal Bentes, Valmir Cam
pelo, Antônio Brito, Anna Maria Rattes, Ruy 
Nedel, Chagas Neto, José Maranhão, Vingt Ro
sac:fo, Myrian Portella, Christóvam Chiaradia, 
Ricardo_ lzar_e Manoel CaStro. 

Sala da Cômissão, 29 -de março de 1989. 
-Deputado Valmir Campelo, Relator. 

(À Comissão do Distrito Federal, onde 
poderá receber emendas pelo prazo de 
çfl1co dias úteis.. itpós public~do e distri

-'=-' bufd() em avuls-os.) 

O S_R,._PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ira· 
puan Costa Júnior. 

··O SR- IRA.POAN COSTA JÚNIOR 
(PMDB- GÓ. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem-reVisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Comunico a esta Casa a criação de um gru
po parlamentar voltado para o combate ao 
abuso de drogas psicoativas. Tal grupo, deno
minado GRUPPAD, Grupo Parlamentar de Pre
venção ao Abuso de Drogas, inicialmente con
tando com 84 congressistas e aberto à partid· 
pação de todos, reuniu-se, por iniciativa do 
Deputado José Elias Murad, que há 25 anos 
milita neste campo. 

Instalou-se o grupo no dia 24-2-89, elegeu 
uma-diretoria e pretende exercer sua ação 
através de intercâmbio,_ presença positiva em 
noticiário, promoção de encontros de orienta
ção e PrincipalrTien:tE~ "elaboração de teQislação 
espédfiCa que, a partir da nova Constituição 
venha a se tornar instrwnento eficaz na busca 
da solução do cada vez mais sério problema 
das drogas de abuso. . 

O gruPo já se- eStrUtufoi.i formalmente, vem· 
sé reunindo e pretende realizar aqui no Con
gresso, em agosto próxímo, Uin Simp6sio cu
jos objetivos são de esclarecimento quanto 
aos aspectos menos divulgados do problema 
e congregar O -Congresso e a Comunidade 
nesta luta imPortante. Contamos com os cole
gas e com o suces§Õ da empreitada, que em
bora modesta, não é despida de significado 
social. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presld~~te. 

(Durante o discurso do Sr. Senador Ira
puan Costa Júnior, o Sr. Senador Pom
peu de SouSa deixa a cadeirll da Presi
dência que 6. ocupada pelo Sr. Senador 
Antonio Luiz Maya.) 

O SR. PRESIDEN1E (Antonio Luíz Maya) 
-Concedo a palavra ao Líder do PSDB_, Sena-
dor Pompeu de Sousa. -

O SR. POMPEO DE SOOSA (PSDB -
DF. Corno Líder, pronuncia o seguinte dis<:ur-

so:) - Sr._ Presidente, Srs. Senadores, hoje 
pela manhã, ao ler o Jornal de BrasDia, tomei 
conhecimento da seguinte notícia: 

"'PM IMPEDIRÁ ATO PÚBUCO 
NO BURITI 

A Secretaria de Seguraríça Pública vai 
destacar um contigente policial suficiente 
para cercar a Praça do Buriti, impedindo 
que os professores da rede oficial de ensi
no realizem hoje, às 1 Oh um ato público 
reivindicando os 14% dos Planos Cruza
do e Bresser, concedidos apenas a 13 
servidores da Fundação Edu__cadonal. Os 
professores, entretanto, afirmam que a 
manifestação vai acontecer pacíficamen
te porque "a praça é do povo e não pode 
ser proibida a presença do povo nela". 

A presidente do Sindicato dos Profes· 
sares, Lúcia Carvalho, inf6i-rilágue Os 
professores se concentrarão às 9h no es
tacionamento do Estádio Mané Garrinchã 
e de lá sairá em passeata até a Praça 
do Buriti. Porém o assessor de Comuni
cação da Secretaria de SegUrança, César 
Aded Paz, diz que não será possível reali
zar o ato no lugar previsto, uma vez que 
a Portaria no 11, baixada pela Secretaria, 
em 2.8 de abril de 1989, proíbe mãnífes-
tação no lOcal. "A tentativa de descumprir 
a norma pode inclusive resultar em deten
-ção", alerta o assessor. 

Para justificar a proibição de manifes· 
tação no local, na Portaria consta que "mi 
Praça do Buriti está instalada a sede do 
governo do DF, tratando de áreas que, 
pelo que representã, exige medidas de 
segurança que garanta o pleno_ e ininter
rupto funcionamento dos serviços e do 
trânsito". 

OS 14% de perdas dos planos econó
micos; segundo Lúcia Carvalho, merece _ 
esta manifestação separada da campa
nha salarial, país trata-se de uma reivindi· 
cação especial. "Nós ternos o direito a 
esta reposição, uma vez que foril.os preju
dicados com as medidas do governo. Mas 
o agravante _ê que ele já foi concedido 
de forma obscura apenas para 13 colegas 
da função". Para Lúcia a decisã9 de pegar 
ou não os 14% para todos os trabalha
dores da -educação deixou de ser judicial 
pa-ra ser política. "Não podemos mais bri
gar na Justiça, pois as pessoas que irão 
se posicionar contra os 14% são as mes
mas pessoas contempladas por este rea
juste." 

__ Os professores das escolaS públicas 
estão também em campanha salarial e 
reivindicam 74% de perda salarial além 
de 20% de ganho real. Como a contrapro
Posta áPresentada até agora não satisfaz 
a CateQoria, eles estão com indicativo de 
greve para o pr6xlmo dia 6. Como forma 
de mob_ilizaç:ão eles reduziram o período 
de aula, utilizando cerca de 15 minutos 
com esclar_eclmento da campanha sala-

- rial. Amanhã a comlssão de negociação 
volta a se reunir com a Secretária de Edu· 
cação." 
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Estava eu na reunião da Comissão Diretora 
hoje de manhã e, ao passar ligeiramente pelo 
meu Gabinete, rio brevíssimo intervalo de que 
nós, os Membros da Mesa, dispomos para um 
pequeno almoço, soube que o Sindicato dos 
Professores me procurará com insistência; 
porque havia uma verdadeira praça de guerra, 
tentando impedir que um grupo da passeata 
se deslocasse; e, ao chegar em casa e engolir 
o almoço, nesse pequeno intervalo_a que te
nho direito, recebi um telefonema do sindicato 
em que conunicavam a mim, a este v_elho 
professor, que o Vice-Presidente do Sindicato, 
o Professor Va(ter Ney Valente, quando se en~ 
centrava à frente de um grupo da passeata 
que se dirigia à Praça do Buriti, foi atropelado 
pela tropa de choque, preso algemado, espan
cado em tais -condições que perdeu os sapa
tos, e foi levado para lugar ignorado. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. S_enadores, eu me 
lembro muito bem, quando fui Secretário de 
Educação e Cultura do Governo deste mesmo 
Distrito Federal, durante dez meses, ao tempo 
em que a Nova República ainda era a Nova 
República e, talvez merecesse-este nomeJ pois 
hoje está velhíssima, majs velha do que todas 
as velhas repúblicas, inclusive daquela que se 
derrubou em 1930, de cuja derrubada parti
cipei. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, qr.iáritas ve
zes, nem me lembro mais, os professores, 
com greve ou sem greve --: até parece a~~
clo de uma loja de departamento- os profes
sores, com greve ou sem greve, de qualquer 
maneira, como vocês quiserem, sempre apa
receram diante do Palácio do Buriti para reivin
dicar, para reclamar, para protestar, lotavam 
às vezes toda a praça, invadiam a calaçada 
do Palácio e até entravam pelo saguão aden
tro; e eu então descia até _o saguão, descia 
até a calçada, descia até a praça- ou melhor, 
subia até a praça, porque ir até a praça é subrir 
- e conversava com os professores de igual 
para-igual;-porque -professoreu----sôu -desde :os 
dezoito anos, e, assim, resolvíamos as greves 
àquela época. Lembro-me mais: um dia, eles 
foram se reunir defronte ao Palácio do Pla
nalto. E _até recebi um telefonema -da Presi
dência da República- que, então, ainda era 
Nova República - pedindo socorro. Vejam 
meus amigos, meus caros cc:egas Senadores 
e vejamos professores, como os tempos mu
daram nesta Nova República. Pediram-me que 
fosse até lá, porque aquela situação estava 
muito difícil. Fui, parlamentei com os profes
sores e até jamais me esquecerei do episódio 
em que, para surpresa minha, de repente, 
quando vi, eu o Secretário, eu, o pregador, 
estava sendo carregado pelos braços dos gre
vistas, dos que protestavam. E assim, resolvía
mos tudo. 

Sr. Presidente, Srs. Se_nadores, é preciso dia
logar com o povol I:: preciso conhecer a alma 
do povo! I:: preciso ser povo! E governo não 
é outra coisa senão a projeção do_ povo, senão 
a delegação do povo, senão o mandato do 
povo, senão um setvldor do povo! E, só assim 
se pode governar um povo democraticamen
te. 

Sr. Presidente, Srs. Sena.d_orés, quero, daqui, 
lançar o meu protesto. Quero, também, dizer 
qUe, na comunicação que recebi do Sindicato 
dos Professores, foi-me dito que _a OAB havia 
sido mobilizada e estava, certamente, provi
denciando descobrir qual o paradeiro do Pro
fessor Walter Ney Valente. Lembrei-me então 
de outra coisa: dos velhos tempos da ditadura, 
do regime de a~bítrio, _do regime de autorita· 
rísmo absoluto, quando eu, pela ABl, conse· 
guia articular a OAB e a CNBB para lutarmos 
juntos contra o obs_c_urantismo, contra o auto
ritarismO e contra a violência. De forma que 
me lembro disso e me lembro de que a OAB 
deve estar lutando lá, a esta hora. 

Mas, Sr. Presidente. Srs. Senadores, a mim, -
o que me c~be hoje é lutar neste Senado -
onde_ sou __ o mandatário deste povo e devo 
a este povo todas as s_atisfações, porque sou 
o mandatá_ri9 e ele é o mand_ante. Aqui, quero 
dizer, Sr: Presidente, Srs. Senadores, que os 
professores-neste País ~ que são tuna das 
categorias profissionais mais injustiçadas, 
mais mal pagas - não podem ter a sua voz 
calada. Quero dizer que os professores não 
são os autores das bombas que se soltam 
pOr este País. Os professores não puSeram 
bombas na Copanhia Siderúrgica Nacional, 
em Volta Redonda._ Os professores não usam 
armas, a não ser as armas da inteligência, 
tão mãl paQas neste País. I:: preciso que este 
País acorde para este momento que está vi
vendo, que o País acorde para as violências 
que estão renascendo nesta hora, porque a 
violência só leva à violência, e, como dizia Ge
túlio Vargas:" só -o-·amor constroi para a eterni
dade". Vamos tentar construir este País çom 
amor. 

O Sr. lrapuan Costa Júnior -- Permi
te-me V. EX' um aparte? 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Estou 
sendo advertido, nobre Senador, que o meu 
tempo está se esgotando. Se a Mesa for gene
roSa, PClderiàCciriCeder o aparte- a-v.-u~--- - -

OSr.lrapuan Costa~- É um aparte 
de um Professor para outro professor. Con
cOrdo comV. &, aliás um dos grandes Secre
táriOS da Educação, como disse, aqui, o nobre 
Senador Jarbas Passarinho, e acho que, no_ 
caso, ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA - V. Ex' 
compromete o Senador Jarbas Passarinho 
que falou isso fora do microfone. (Risos) Va
mos registrar isso nos Anais. 

O Sr.lrapuarl Costa Júnior- Acho que, 
no caso, pagam os justos pelos pecadores. 
Mas a verdade é que o País está sendo sacu
dido por uma série de greves. Todas as greves 
são respeftáveis - acho que o que não é res~ 
peitável-é O piqueteamento irresponsável, a 
colocação de bombas, como há poucos dias ... 

O SR. POMPEU DE SO<ISA- ... os en
capuzados. 

O Sr.lrapuan Costa Júnior- Os enca
puzados, a colocaç_ão_ de_ bombas, como vi
mos há poucos dias, em uma agência bancá
ria, se não me _engano, no Nordeste ... 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Uma 
bomba de mau cheiro. _Há uma outra bomba, 

-que não cheira tão mal, mas explode e derruba 
monumentos, que lembra o Riocentro. 

O Sr. Irapuan Costa Júnior-Acho mes
mo que essa questão do monumento deve 
ser pesq1,.1isada a fundo e os responsáveiS de
verão sofrer todas as punições que a lei pi-es
creve para o caso. Mas quero" dizer ao nobre -
colega que tenho em mãos aqui um docu
mento que foi aprovado naqUela 3" Concut 
e que é- um documento seriíssimo. Trafã~se 
de uma incitação à violênda. é uma defesa 
das revoluções mais sangrentas que já con
templamos aqui na América, é a defesa, até, 
de uma ditadura que, se não me engano, é 
a mais velha, ou a segunda mais velha, de 
todo o Plãneta. E -iodas essas coisas, todo 
tipo de violência :vem em desfavor da demo
cracia. De modo que me solidarizo com o 
nobre colega quando combate um tipo de 
violência porque de fato estamos hoje assis
tindo à proleferação da violência no País, e 
os _responsáveis deverão, evidentemente, so; 
frer a pena da lei. E acho que o momento 
é propício para que aprovemos uma lei de 
greve que venha em favor do trabalhador que 
tem sofrido tremendamente com a irreponsa
bilidade de greVes, como aquela que houve 
na Central do Brasil, quando a mass_a trabalha
dora voltava para sua casa, distante, tendo que 
enfrentar as agruras de algumas horas de trens 
desconfortáveis, e encontrou esses trens para
dos. Por ação de quem? Por ação de uma 
entidade sindical, que é o braço de Um partido 
político, como sabemos neste País. Multo obri
gado. 

O SR. POMPEU DE SOUSA - Muito 
obrigado, digo eu a V. Ex!', que_ enriquece-o 
meu discurso e vem, exatamente, ao encontro 
do meu pronunciamento. Eu estava acabando 
o meu d.iscurs_o justam_ente çombatendo avio
lência de qualquer lado, e v. EX' faz-um adendo 
necessário ao meu discurso, quando redama 
que a violência seja apurada, seja punida, por
que só assim poremos fim a essa vlofência, 
poremos fim às !lombas de mau cheiro e às 
bombas de explosão. Este País não pode con
tinuar cheirando mal! E como eu dizia antes: 
a violência gera violência e só o amor constrói 
para a eternidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Lu~ Maya)_ 
- Co_ncedo a palãvra ao nobre Seriador Hum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMPB- -
PB. Pronuncia o s_eguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Não pude conter o meu desejo de falar so
-bre _a grave crise econômico-fina~ceira que 
atinge nossas populações e, sobretudo, as 
suas camadas mais humildes e pobres que 
cOnstituem a maiorta da massa trabalhadora. 

A mim me parece que essa crise-não encon
tra precedentes na nossa história. 

Uma dívida externa de mais de cento e vinte 
bilhões de dólares e uma dívida interna estima
da em cerca de oitenta bilhões de cruzados 
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novos são,- a meu ver, numa visão macroeco
nômica, os fatores relevantgs d.Q quadio reCes
sivo, que tem levado a nossa e_COnomiaJ infla
ção acelerada que, nos ú1timos tempos, se 
tomou a inimiga número um da_ nossa gente, 
salvo daqueles que se beneficiam com ela na 
especulação financeira que ar está. 

Sem ·querer polemizar, numa análise fria 
dessa situação de Qificuldages em que nos 
encootrÇl_mos, diria que as raíz.es dess_a crise 
estão justamente em dois aspectos bem deli~
dos_de nossa htstórj~ recente. 

Em primeiro lugar, força é convir, que os 
vários governos que se_ sucederam nas déca
das de 60 a 70, fizeram um·a opção pelo endivi
damento- externo, face ao volume _-disponível 
de petrodólares no mercado financeiro inter
nacional, ao invés de estimularem o investi~ 
menta do capital estrangeiro de risco, como 
fez Juscelino Kubitschek, que, por isso mes
mo, conseguiu executar o_seu plano de metas, 
numa arrancada desenVolvimentista extraor
dinária, comprovando na prática do dia~a~dia 
do seu governo aquele slogan que tanto carac
terizou a sua dinânmica áção admirUstrativa, 
"cinqüenta anos em c::inco'\ 

Aliás, essa menção a Ju§celino v_ern bem 
a propósito, quando comemoramos o 29~ ani
versário de Brasília, que significou o próprio 
redescobrimento do Brasil, na sua marcha pa
ra o Oeste. 

Em SegLitido lugar, não se podé negar a 
ampliação desordenada do Estado na Econo
mia, nos idos do autoritariSmo: 

E a esse aspecto me r_efi_ro sem querer, evi
dentemente, negar o importantíssimo papel 
desempenhado pelo Estado no processo da 
industrialização brasileira. Mas é que é fato 
conhecid.o que suas possibilidades beiram ho
je o total esgotamento, urgindo, desse modo, 
que se desenvolva !Jma reformulação do seu 
papel da nossa economia, sem pretender ex
tinguir sua participação coopedenativa Pois, 
com efeito, caberá ao Esta_do assumir, daqui 
por diante, novas tarefas no processo de de- < 

senvolvimento, em que despontam setores · 
mais avançados, não se justificando mais ne· 
nhuma sustentação paternalista de sua parte. 
Este é o caso de empresas que não podiam 
resgatar os seus débitos ç:om o. Bndes. o ~an
ca do Brasil ou a Caixa Econômica Federal 
e foram absorvidas pela administraÇão indireta 
da União, campo, por exemplo, a Datamec 
e outr.,s, Isso, mesmo eç>U$iderando que sua 
estatização funcionou positivamente no sen--
tido de um seguro dP.semprego, acarretou o-
aumento considerável d_a despesa e, portanto, 
de déficit público que, por sua vez, passou 
a ser finª---nciado, permanentemente, por títu1os 
do Tesouro, elevando por conseqüência a dívi
da externa, já qu_e o Tesouro não-dispunha, 
como não dispõe, de recursos fisc~is para seu 
financiamento, tampouco para resgatar os tí
tulos vencidos. A dívida interna, justamente
por isso, transformou-se numa ''bola de neve''. 

Esses são, se91 dúvida, os :dois mais impor
tantes pontos de estrangulamento da nossa 
economia e causas fundaiT}entais da elevação 
vertiginosa dos índic:es inflacionários. 

E a conseqüêi'tda é um crescente aumento 
da chamada dívida socia1, pois a inflação só 
apena 05 m-ãiS 'rracos, os mais pobres. Os mais 
ricOS,-que não chegam a dois por c~nto (2%) 
de nossa população, são privilegiados pela in
flação, SobretUdo na atual política econômica 
do Governo, Pois são.beneficiados diariamen
te com a aplicação de recursos na compra 
de títulos do Qovemo ou, eri1 oUtras ·palavras, 
-nã cirailpã fina.J1cek<i em ·qu_e_ se""transforma~ 
ram as Operações de oj?en e do Over night. 

Enquanto isso, os que viverri de salário e 
que 'integram ã iiilériSà maioria da "nOssa força 
de trabalho estão cada dia mãis descapita
lizados, pois ovalar real de sua remuneração 
se avnta vertiginOsamente- no" processo- infla
cionário. 
""Se~~ perfeitamente que não restou ao Gover

no, 'diari.te do índi~_e assustador da inflação 
de janeiro, (70 a 100% ), senão propor à Nação 
um novo choque na economia, através do 
chamado "Plano Verão", desta vez; misturando 
critériOs heterodoxos e ortodoxos. 

.Mas, no momento em que Õ Governo flexi
bilíza preços, terá forçosamente que fleXIbilizar 

· salários, pát'ã-que o trabaJb.:!dor do setor priva~ 
do Ou público não perCa O seu poder de com-

- pra. 

ÓeiO=_que-o caminho, por ora; rio mínimo, 
tem de ser _a reposiÇão salarial, tendo em vista 
o vazamento do Plano Verão, com reflexos 
na inflação de janeiro e os índices inflacio
nários de março e de abril. 

Quanto à políU<:a s_alarial, em tese, numa -
economia de _mE:rcado, o -certo,seria mesmo 
a livre negociação entre empregadores e em· 
pregados. Mas, como essa solução só resol~ 
·verá-({problema das categorias que dispõem 
de um sindicalismo forte para dar sustentação 
às suas.reívindicações. O ideal em relação aos 
trabalhadores vinculados à microempresas e 
às pequenas e médias empresas, cujos em
pregados não estã.o fllia_ctos a categorias pro
fissionais sindicalmente fortes, teriam que se 
estabelecer numa lei salarial, os reajustes auto
mático's-ou;petródicos, de" acordo com a variã.~ 
çã.ó mensal do JNPC, fLXando-se um reajuste 
maior pará oS patamares mais baixos da esca
la salarial. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. 
Pt"_~m aparte? 

O SR- HUMBERTO LUCENA - Ouço 
V. ~com muito prazer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Peço 
um aparte, nobre Senador, para congratular
me.J:orn essa sua aflrmativa. Eu tive a oportu~ 
nidade de exercer a função de Ministro do 
Trabalho durante três anos, entre 67 e 69, 
e, naquela altura, se nós tivéssemos aplicado 
corretam ente o que o PAEG-Pl~no de Ação 
EçoQômiça do Governo- ~:ecomendava, nós 
teríamos tido êxito no al.lJTlento real dos salá
rios. Então, V. Ex" coloca, no meu entender, 
com absoluta precisão a livre negociação é 
um perigo no estágio em--(JuEi nós ésta:mos 
do capitalismo·- brasileiro, porque apenas os 
sindicatos com grande capacidade de barga
nha se!~o beneficiados. De metalúrgico, por 

exemplo, quando_ ameaçam parar um alto
forno au sabotar um alto-fomo, têm, evidente
mente, uma capacidade de pressionar o pa
trão muito maior do que os alfaiates ou os 
jorOa.Jistas,-que são, entretanto~ OS donos da. 
opinião pública e não têm essa capacidade, 
não ~podem faz;ê-10. Então, a idéia seria voltar 
precisamente a essa tese anterior, dar não o 
teta, mais o piso. O PiSo Seria aqUele valor 
correspondente_ a neutraliz;ar o proces5_() ero
sivo da inflação pa_fCi· todos. Como'- disse V. 
Ex" muito bem, -a- ínfla'çãb é o pior irriJ)õsfo 
soc:ial que- se pcissa cobrar. Então, todoS se
riam beneficiados, na medida em que a neu
traliw.çãO Se daria pal"a- todos. As empresas 
mais poderosas, as que têm melhor saúde 
financeira, poderiam, sobre o piso, acrescentar 
o teto, &s vantagens indivi9,uais. Acho que V. 
& lembra muito bem, e oxalá o Goverrio ain
da possa_ pensar nisso. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito 
obrigado a V. EX Realmente, V. Ex•, no seu 
aparte, vem ao encontro do meu pensamento . 
Justamente acima desse piso salarial é que 
estaria, então, a livre negociação que, eviden
temente, só beneficiaria aqueles trabalhadores 
que, Como diSse. pertençaJ;ll a categorias pro· 
tegidas por um sindicalismo forte as quais não 
são muitas. A grande maioria dos traba1ha· 
dores bra_sileiros_ não dispõe desses suportes, 

-como sabe V. Exa, que foi emimente ministro 
do traba1ho. 

O Sr. Jarbas Passarinhos -Até mais, 
se V. Exa, me permite. Para tristeza n0$$8, 
ao verificar dados oficiais, comprovamos que 
-apenas 40% da força ativa de trabalho têm 
carteira profissional. Então, só as çat:egorias 
organizadas e, dentro delas, só as mais pode
rosas, como V. Exa, sugere, é que teriam possi~ 
bifidade de negociar levando vantagens e van
tagens relátivas aumento real dos seus salá
rios, que seria justo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Louvo 
o tiovo aparte de V.Exa, que é altamente-ilus
trativo. - · 
· ~O qué, realrriente, não pode, nem deve, nu· 
ma democrácia que se preteilde de -CUnho 
eminentemente soda!, é que apenas o capital 
seja regiamente ~munerado, enquanto o tra- · 
balho, que ê o fator mais ativo da prodl!s:ão, 
sofre, diariamente, uma permanente erosão 
qu_e lhe retira crescentemente o seU poder 
aquisitivo. _ 

Não é à -toa que se afirma que o salário 
mfnimo, hoje, no Brasil, está abaixo do menor 
salário da Nicarágua. -

Portanto, acho que se o Governo pretende 
reOrieritar a sua política de preços, também 
terá que reOrientar a sua política de salários, 
no cOntexto do "Plano Verão". _ 

E.. qUanto aos preços, entendo que, por um 
certo período, as mercadOrias qUe compõem 
a cesta básica de alimentação popular deve
riam ter os preços congelados, como forma 
de se subsidiar a alimentação -das camadas 
mais carentes de nossas populações. 

Há, entretanto, outras formas indiretas de 
assistir às reais necessidades dos trabalhado~ 
reS de mais baixa renda. 
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Refiro~me à construção de casas populares, 
em conjuntos residenciais, com uma infra-es
trutura urbana bem definida, a serem distri
buídas através das Companhias de Habitação 
Popular, medtante rígidos critérios de inscri
ção, os quais privilegiariam- o númerO de de
pendentes e uma renda familiar mínima. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V, 
Ex' um aparte, nobre Seriador? --

0 SR. HUMBERTO LUCENA - Pois 
não, nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Hum
berto Lucena, V. EX"- está -abordando um as
sunto, para esta Casa, de vital impOrtância para 
a classe trabalhadora. No que concerne ao 
que v. EX acaba de citar, a cesta básica, nóS 
temos um órgão, neste PaíS, que podia estar 
justamente dando apelo incõndiclonal a este 
assunto de importância, prihcipaimente das 
classes menos favorecidas, que é a Cabal. Mas 
V. Ex" sabe muito bem, como eu, que a Cabal 
está completamente desvirtuada daquilo para 
o qual foi criada. A Cabal, Senador Humberto 
Lucena, não __ é para vender perfumaria nem 
para concorrer com supermercados. A Cabal 
é justamente para isso que V. Ex' está-se refe
rindo: para equilibrai eapoiar o abas_tecimento 
das class_es menos favorecidas com a cesta 
básica. Veja V. ~. por exemplo, que em Per
nambuco, hoje, o Governador Miguel Arraes 
criou uma cesta básica, o cestão do povo que 
está vendendo 1 milhão e 500 mil quilos de 
mercadorias por semana, ou seja, 3 milhões 
de pemambucanos estão comprando essa 
cesta básica. Então, por que-o Governo Fede
ral não faz o mesmo com a Cabal? A Cabal 
é o único órgão que pode prestigiar o pequeno 
e o_ médio produtor, comprando através das_ 
ca_operativas. Se a Cabal compra através das_ 
cooperativas está presti9iãildo o pequeno e 
o médio produtor. V. Ex" pode ir a qualquer 
supermercado da Cobal e verificar que nãO 
há uma só mercadoria que não esteja com 
o preço -acima do preço dos supermercados 
particulares. Ternos que mOdificar isso. A Ca
bal é de importância fundamental, principal
mente para que o abastecimento_ das áreas 
mais carentes, onde os supermercados não 
vão, porque só visam lucros. Na Amazônia, 
a Cobal tem aqueles barcos volantes que saem 
de Manaus, passam dois, três meses para che
gar lá em cima, em Cruzeiro do Siil, para abas
tecer com pouca mercadoria aquela gente ca
rente. E a Cobal, Senador Humberto Lucena, 
é um órgão que paga todos os impostos, to
dos. Sabe V. & que este País é onde se paga 
mais imposto. Duvido muito que esses gran
des supermercados não tenham o caixa 2. 
A Cobal não tem. Sobre esse problema fiz 
um pronunciamento aqui e levei ao Presidente 
da República as soluções. Passei quase uma 
hora com Sua Excelência e com o Presidente 
da Cabal. Precisamos c_onscientizar-nos para 
mudar a estrutura da Cabal porque só assim 
a Cabal vai servir ao povo brasileiro~ nos- mes
mos moldes em que foi criada; era o Serviço 
de Alimentação da Previdência Social, que V. 
EX' multo bem conhecia, onde tínhamos os 

restaurantes populares, nas áreas carentes, 
nos portos, nas áreas mais populares. Portan
to, nobre Senador Humberto Lucena, parabe
nizo V, Ex•, quando fala, neste instante, de 
abastecimento que é o que mais precisa a 
população carente deste País. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou· 
sa)- A Mesa adverte ao nobre Senador Ney 
Maranhão que, regimentalmente, o aparte de
ve se cirCunsCrever a dois minutos e o tempo 
do Senadoi Humberto Lucena é escasso para 
um discurso tão importante 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Grato 
a V. Ex", nobre Senador ney Magalhães, que 
me traz uma boa contribuição com o seu apar
te. Por ocasião da recente reforma adminis
trativa do Governo José Samey levei a Sua 
Excelência a idéia de se criar no Brasil o Minis
tério Extraordinário para o Abastecimento, jus
tamente para fazer face às carências das popu
lações de baixa rend_a, incluindo-se a reestru
turação da Cabal, para que ela pudesse cum
prir os objetivós ·a que se refere V. EX' 

Prossigo, Sr. Presidente. 
A propósito, porém, por forÇa da política 

de contenç_ã_o do déficit público da União, o 
Governo vem prOibindo, a partír de 1988, oS
financiamentos ao setór público, destinados 
à habitação. 

Ora, essa orientação, se de um lado atende 
aos reclamos da política econômica do Gover
no, por outro penaliza as populações carentes 
que residem nas periferias das grandes cida
des, como acontece agora no Nordeste, onde 
em cidade como João P~ssoa, Aracajú e For
taleza, dezenas de pessoas foram soterradas 
pelo deslizamento de barreiras nas encostas 
das favelas ~ centenas de casas foram total
m_ente destruídas pelas enchentes. 

Urge, portanto, que o Governo reveja a sua 
decisão e volte_ a autorizar a Caixa Ecoriômica 
Federal a aprovar financiamentos que possibi
litem a expansão dos planos das COHB esta
duais e municipais, bem assim, das coope
rativas habitacionais, visàildo atender às popu
lações de baixa renda. 

Outro problema que nos preocupa, nesta 
hora de dificuldades, com o desemprego e 
a fome rondando permanentemente as popu
lações marginais, sobretudo nos grandes cen
tros urbanos, é o transporte_ coletivo que é 
o responsável pela condução de milhares, se
não de milhões de pessoas de sua casa para 
o trabalho, Pois bem, o transporte coletivo está 
numa situação de absoluta precariedade, na 
maioria das -cidades de médio e grande porte, 
em face de não só aos altos custos dos veícu
los e reposição de peças, mas também dos 
preços das passagens que, por não serem, 
em geral, subsidiados, vão alcançando um va
lor que os toma inac~ssíveis à grande parcela 
dos trabalhadores. t. urgente, portanto, que 
o Governo possa encontrar novas formas de 
financiamento para o setor de transportes, as
sim como para outros serviços públicos onde 
se expressa um enorme estrangulamento, 
com o objetivo de melhorar a qualidade de 
vida das pessoas mais pobres. 

Tã:tnbém, não podemos nos descurar da 
saúde, sendo de considerar a urgência no -
cumprimento das normas çonstitucionais, 
que dispuseram sobre a unificação do sistema 
de sãúde pública, através da consolidação do 
SUDS, em fase experimentai nos Estados e 
a ser descentraJizados também para os muni
dplos. O que é preciso e urgente é reestruturar 
as Comissões Institucionais de Saúde (CIS), 
de tal forma que elas tenham mais autonomia 
e poder para planejarem o programa de cada 
Estado e de cada Município. 

Igualmente importante é dar prioridade ab
soluta à solução dos problemas ligados à edu
cação e, em particular, ênfase cada vez maior 
ao ensino público e gratuito, de J9 e 2° graus, 
sendo que vale acentuar a real ne_cessidade 
de se incentivar e expandir o ensino técnico 
profissional de nível médio, como única ma
neira de formarmos uma mão-de-obra qualifi
cada capaz de fazer jus a novas arrancadas 
do nosso desenvolvimento económico e so
cial. 

Mas, se esses são alguns itens que lança
mos como base para um projeto alternativo 
para o Brasil, cumpre-me também lembrar 
que, justamente em fase da profunda crise 
que atingiu a nossa economia e as nossas 
finanças Joi que sugeriu várias vezes, em arti
gos e pronunciamentos, quando exerci a Pre
sidência do s-enado, uma tentativa de entehdi
m,ento nacional que nos conduzisse a urn pro
grama mínimo que nos fizesse superar essa 
complicada situação de dificuldades quase in
suportáveis. 

Somente com patriotismo e espfrito público 
- dizia eu -, poderíamos sa:ir dessa crise 
vitoriosamente. 

O que eu temia e ainda temo é que se a 
inflação se agravasse, se chegássemos à hipe
rinflação, a convul~p social se instalaria no 
Pafs, levando a desordem às ruas, com todo 
o seu cortejo de conseqüências, o que traria 
sérios riscos para o próprio projeto democrá
tico que há tanto custo conseguimos implari

-tar através da ASsembléia Nacional Constituin
te. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permita-me 
V. Ex" um aparte. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com 
muita honra, nobre Senador. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Se
nador Humberto Lucena, o aparte é para me 
congratular com V. EX-' por esse trabalho im
portante que apresenta, por esse conjunto de 
propostas que V. Ex~. com boa vontade, com 
boa-fé e com boa intenção, apresenta com 
o propósito de ajudar a solucionar a crise eco· 
nômica, social e política que atravessamos. 
Louvo V. fr. porque teve o cuidado de apre
sentar um programa com os pés no chão, 
um programa sem maiores rebuscamentos, 
onde V. Ex~ comete ao Governo as atribuições 
mais elementares de dar amparo social, de 
construir casas populares, de subsidiar, de 
subsidiar os transportes, a alimentação e ou
tras necessidades mais imediatas da popula
ção. Concordo inteiramente com V. E~ Pred-
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sarnas retomar ao básico. O Governo devefia 
sair desse campo cheio de meandros, que 
é a arte da negociação financeira, a disputa 
nos mercados financeiros e cingir~se às atri
buições para as quais os governos foram con
cebidos de um modo geral. Ressalto o cuidado 
de V. Ex" com o problema da habitação, que 
considero dos mais graves e urgentes. Além 
de ser um elemento para a garantia do empre
go, é também um indicador da saúde da pró· 
pria economia. Os francesses _dizem: "Si !e 
bâtiment v a bíen, tout va bien"-a habitaçáo 
é a própria amostra do dinamismo de um 
governo e da sua sociedade. A esse propósito, 
lembro apenas, nobre Senador, para concluir, 
que o Governo tem um programa que já está 
sendo lançado. A distribuição de lotes urbani
zados, pelo qual pretende atender a cerca de 
400 mil famílias, frxando-as no campo, em 
agrov:ilas. ~ uma maneira de evitar o êxodo 
para a cidade, que cria todos os problemas 
que V. ~acaba de comentar com muita profi
ciência. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agra
deço a V. & nobre Líder Marcondes Gade
lhas, pela sua inteiVenção, apoiando às idêias 
que expendo neste momento, com os olhos 
voltados para o Brasü de hoje e o de amanhã. 

Prossigo, Sr. Presídente._ -_-
Infelizmente, porém, o apelo e_ o esforço 

pelo entendimento _malograram com o insu
cesso do pacto social. 

Aliás. Sr. Presidente e Srs. Senadores, la
mento profundamente que isso tenha oc:or
rido. Estamos hoje diante de um quadro real
mente muito grave no Brasil, com a economia 
e as finanças em processo de fran_c_a_deterio
raçã.o e apenas contido por algumas medidas 
artificiais que o Governo tomou com esse no
vo choque na economia, com o chamado 
"Plano Verão':. E_se esse....21ano , cujo mérito 
não tenha tempo de discutir agora, vier a fra
cassar, eu fico me perguntando o que vaí ocor
rer neste País, sobretudo num ano em que 
temos um calendário eleitoral a cumprir dos 
mais importantes, porque justamente se pren
de à escolha do futuro Presidente da República 
pelo sufrágio iníversal, díreto e secreto do povo 
brasüeiro, apóS 30 anos; pois a última eleiç:ão 
que tivemos para a escolha do Chefe da Naç:ão 
pelo voto popular, foi em 1960. -

aaro que se as elites políticas brasileiras, 
se as lideranças populares, se todos os· parti
dos, sejam de esquerda, sejam de centro, se
jam de centro-esquerda ou de centro-direita, 
não se Juntarem nesse instante, numa mesa 
redonda, para estabelecerem um entendimen
to no sentido de, olhando o Brasil de frente, 
com patriotismo e espírito público, tudo fazer 
pela consolidação do nosso projeto democrá
tico, temo, Sr. Presidente e Srs. S_enadores, 
que possamos viver dias imprevisíveis. 

Estão aí os acontecimentos, já agora mais 
do que g~aves, lutuosos, de Volta Redonda. 
Ainda ontem houve em Volta Redonda um 
novo atentado terrorista. O primeiro, que-des
truiu um momento, o Sr. Ministro do Exército 
disse ser, a seu ver, de infciativa da direita. 
O de ontem, que redundou na explosão de 

um alto-fomo, que provocou a morte de um 
operário e ferimentos em dezenas de operá
rios. 

O Sr. Ronan Tito - Permita-me V. & 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA-Isso, Sr. 
Presidente, Srs.Senadores, nos leva, evidente
mente, a uma preocupação que nos atormen~ 
ta, poi'que significa, sem dúvida, o começo 
deum processo de convulsão social, que não 
se coaduna com_~ transição democrática, que 
ainda não terminamos, sobretudo num ano 
eleitoral que estamos a iniciar. 

Ouço c~m m~ito prazer V. Ex•, nobre Líder. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Hum~ 
berto Lucena._ V. EX profere um discurso da 
ma{or importância e faz com propriedade a 
convocação de todos os partidos para que 
procedamos a um acordo. Assim foi na ltâlia 
do após-Guerra quando todos os italianos sen
tiram que a situação era muito difícil e foi 
proposto o atto constituzionale. Assim foi na 
Espanha, logo após a derrubada da ditadura, 
quando aconteceram Los Pactos de la Mon
doa. Mas, nobre Senador~ V. Ex.~ chama a aten
ção para um fato baStante correto. V. Ext con
voca as lideranças dos partidos políticos, co
mo- foi na Itália, _como na Espanha e como 
deve ser em todo país que pretende institucio
nalizar uma deinocracia através dos partidos 
polítfcos. Mas aqui houve a tentativa desse 
pacto sem que os partidos políticos sequer 
fossem consultados; pelo menos o PMDB não · 
foi convidado a participãl' dessas negociações. 
V. Ex! o faz, agora, de- maneira conveniente: 
propõe que os partidos dos diversos matizes 
se encontrem, discutam e façam, aí, então, 
um pacto. Nesse pacto, eu acredito. Não que 
esse pacto deva se_ cingir apenas aos partidos 
políticos, mas ele deve iniciar-se pelos partidos 
polfticos, ou ele Mo começa. Mas há muito 
que louvar no discurso de V. Ex" No entanto, 
V. Ex", na pressa e no improviso do seu discur
so, refere-se a um episódio de Volta Redonda. 
Quando S. Ex", o Sr. Ministro do Exército, refe
re-se a um atentadO, que S. Exa. supõe seja 
de d!relta - e eu tainDem - S. EX se refere 
à destruiçãQ do monumento que foi erigido 
lá em Volta Redonda em homenagem aos tra
balhadores mortos no lamentâvel episódio da 
greve que antecedeu a última eleição. No en
tanto, o episódio que ocorreu no alto-forno 
da Campari.hia Siderúrgica Nacional, em Volta 
Redonda, é de se supor- e eu quero acreditar 
nisto --=-- e é muito possível, tecnicamente, que 
tenha acontecido um acidente, um acidente 
porque é um fomo de recuperação de gases. 
Aquele equipamento já é bastante antigo, É 
Uma câmara de acumulação de gases que 
dá um maior aproveitamento da caloria para 
a fusão dos aços, mas, também, é um trabalho 
sob pressão em que podem ocorrer acidentes. 
Eti acredito e preciso acreditar e a Nação bra
sileira também quer acreditar que tenha sido 
um acidente a explosão daqueles gases que 
acabou atin_gindo o _alto-fomo, e quatro operá
rios, sendo que um estaria em estado gravís-

simo. De maneira que pedi este aparte a V. 
Ex- para louvar a sua atitude. V. Ex,• começa 
pelo lado certo a propor um acordo a partir 
dos partidos poílticos. se· nós quereinos, Ver
dadeiramente, construir uma democracia es
tável, qualquer acordo~ e nós estamos preci
sando, neste momento, de um acordo, um 
acordo que abarque toda a Nação - isso só 
serâ possível através dos partidos políticos. Pa
rabéns a V. Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Muito 
obrigado. E, sobre os episódios de Volta Re
donda, Deus queira que V. Ex~ tenha razão 
quanto ao que ocorreu na tarde de ontem 
na siderúrgica de Volta Redonda, porque há 
outras versões, como sabe V. Ex~. sobre os 
fatos. Quanto à destruição _crirn_iilOsa do mo
numento aos trabalhadores mortos no ãno 
passado em Volta Redonda, V. Ex-, em nome 
do PMDB, já ontem ou anteontem, trouxe a 
nossa solidariedade aos trabalhadores. Mas 
neste momento em que eu me detenho, im
proVisadamente, sobre as lamentáveis ocorw 
rências de Volta Redonda, eu me volto para 
V. EX"', Sr . .Presidente Nelson Carneiro, e apelo 
no sentido de que V. Ex~ que é, sem dúvida, 
um dos hoinens de maior valor da vida pública 
brasileira, dirigindo o CongreSSO Nadoila], to--
me a si, juritamente corri o Sr. Presidente da 
Câmara dos Deputados, a tarefa de, em nome 
do Congresso Nacional, cotividar os Senhores 
presidentes de partidos políticos e, numa se
gunda etapa, os Senhores Líderes, para anali
sãtem, em profundidade, a confuOtllra (jue ar 
está e tomar aJgumas medidas, enquanto é 
tempo; medidas que evitem maiores dificul
dades que possam ameaçar a normalidade 
da nossa vida político-institucional. Sei dares
ponsabilidade de V. EX nessa hora, e acredito 
inteiramente no seu patriotismo~ fio seu espí
rito público e na sua competência, para colo
car o Congresso Nacional no centro dos acon
tecimentos, neste instante de tantas perple
xidades. 

O Sr. Mário Mala - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço v. Ex". . . . . 

O Sr. Mário Maia - Nobre Senador e 
Presidente Humberto Lucena, V. Ex- oferece, 
nesta tarde, uma análise para reflexão do Con
gresso Nacional, através da Casa J'.o\a.ior, o Se
nado da República, fazendo_ uma a_nâlise re
trospectiva da nossa situação política e dos 
insucessos que decorreram dos pactos que 
aconteceram anteriormente. V. Ex" frisou e cri
ticou o fracasso do Pacto Social. Pergunto a 
V. EX' se neste momento em que faz esta refle
xão tão bem medida não estaria também fa
zendo uma autocrítica ao seu Partido, porque 
a resultante do fracasso do Pacto Social é uma 
decorrência do fracasso do Pacto Politico, fel to 
anteriormente pelos grandes Partidos - o 
PMDB e o PFL- que celebraram uma aliança, 
a Aliança Democrática, para sustentação de 
um Governo de transição e, que, infelizmente, 
não foi à frente e houve am fracasso completo 
com a desagregação dessa Aliança, portanto, 
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a falta de sustentação ao Governo e as conse
qüências que estamos vendo neste momento. 
Haveria, nesta reflexão, uina autocrítica ao seu 
próprio Partido, no momento em que faz um 
chamamento a to_das as _Lideranças para que 
se componham, nesta hora em que a crise 
se tomou aguda. Quero, também, nesta opor
tunidade, como representante do P_DT nestã 
Casa, no exercício da sua Liderança, dizer a 
V. Ex" que estamos afeitos-ao seu chamamen
to, para sentarmos em_ tomo de uma mesa 
e discutirmos os destinos que possam ser 
aclarados, neste momento tão conturbado da 
nossa Pátria. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nin· 
guérn melhor do que V. Ex" para assumir este 
compromisso. V. Ex~ representa, nesta Casa, 
o PDT, que-tem como Presidente o eminente 
ex-Governador Leonel Brizola, que é um dos 
candidatos à Pres_idênci~ dã República e que 
tem também, neste instante, uma grave res
ponsabilidade perante a Nação. Sabe V. Exa, 
que todos nós temos que nos dar _as mãos 
e pensar mais no Brasil do que em nós mes
mos e nos nossos Partidos. 

Quanto ao Pacto Social, V. Er teria minha_ 
resposta no aparte do nobre Senador Ronam 
Tito, quando S. Ex" Jembr_ou que o Pacto foi 
apenas uma tentativa, de entendimento entre 
empregados e empregadores. Não se chegou 
a convocar os Partidos Polític.os para que ade
rissem ao Pacto, Creio que foi por isso que 
não deu certo. Concordo com o nobre Líder_ 
âi:úTiirihá&ni::adà QUaii.dO diZ -qu~úiuem deve 
comandar qualquer entendimento nacional, 
qualquer pacto social dessa amplitude são os 
Partidos políticos, pots eles é que representam, 
a nível de Congresso Nacional, as correntes 
políticas de pensamento. Eles é que devem 
ser as grandes vertentes de um entendimento 
dessa natureza e, através deles é que as de
mais partes se assentariam à mesa. Refiro-me 
aos representantes do Governo, dos empre-

-- -~ gados e dos empregadores._ 

O Sr. Mário Maia- Mas eu insisto, nobre 
Senãdor, na pergunta anterior: se o fracasso_ 
do Pacto Social não seria uma decorrência 
do fracasso do Pacto Político, feito -anterior
mente entre os dois grandes Partidos, que se 
propuseram a dar sustentaçáo ao Governo, 
oPMDBeo PFL 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Acho 
que V. Ex" labora em um equívoco. Nada tem 
a ver uma coisa com a outra. A Aliança Dem_q
crática que se fez entre o PMDB e o PFL para 
eleger o Presidente e_ o_ vice-Presidente da Re
pública em 1985 já titiha se desfeito-há algum 
tempo, quando o Governo cuidou de prestiQíar 
o chamado Pacto SociaL Eu 1a:mento que V. 
Bc' tenha,_ realmente, çom~tido um engano 
fixando-se, inclusive, numa questão menor. 

Mas, Sr. Presidente, retomo às minhas con
siderações. 

Diante disso e depois disso, só nos resta 
esperar que pelo menos o Plano Ve_rão, devida
mente revisado, contenha a tendência cres
cente dos índices da inflação, para que che
guemos às eleições presidencials de 15 de 
novembro deste ano sem traumas que possa, 

abalar a_ Solidez das nossas, instituições livres. 
A transição- democrática só terminará com a 
tranSferênçia da faixa presidencial do Presi
dente José Samey para o seu sucessor, legiti
mamente eleito pelo voto popular, por maioria 
absoluta de votos válidos. 

Contudo, sr: Pfesidente, Srs. Senadores, pa
ra que o País possa realmente enfrentar essa 
crise, faz-se- mister, a inédio e longo praios, 
a tomada de_ algumas decisões políticas im
portantes, que atinjam os pontos estruturais 

-da crise; acima mencionados: 
Senão.v:ejamos: 

~- 1 =---Combate sisterilático à recessão e a 
conseqüente inflação inimiga n" 1 (um) do 
povo, mediante a adoção das seguintes provi
dências: 

a) diminuição gradativa do défict público; 
b) piiVãl1i:ação de empresas públicas, que 

não se compatibilizem com a ação estratégica 
do Estado no plano económico, nem tam
pouco com os interesses da defesa nacional 
através de prOjeto de lei votado pelo Congres
so _Nacional. 
2-Renegociação da dívida externa, que 

deverá ser limitada ao seu valor real mediante 
uma auditoria séria e competente: 

ar empenho, por uma nova ordem econô
micã --internacional, úr'lica- fOrma de reduzír o 
endividamento externo dos pafses do Terceiro 
Mundo; 
--- b) pagamento dos juros da dívida externa 
num deterrnínado percentual do PIB, para via
bilizai o c_üst:eio do deSenvolviinento nacional; 

3 -Incentivo aos -investimentos de capital 
estrangeiro de risco, em setores não prejudi
ciais ao- itifer€sSe ·nacional, já que hão dispo-
mos de_ poupança interna para manter por 
--cOnta propria- eis proJetas que visam à reto
mada do processo de __ cresdmento económi
co; e, ii.es'Sa _linha de pensamento, a elabo
ração do Estatuto dO ·capital Estrangeiro, para 
dtsÇiplinar a entrada, a aplicação e a saída 
do capital estrangeiro do BrasiL -
4-Avaliação a ctirto, médio e longos prazo 

de uma solução para a dívida interna, particu
larmente no que tange ao seu perfil, deven
do-se, por exemplo, buscar, de início, entendi
mento com o setor privado para que eJa seja 
transform~ç:la em dívida de mais longo prazo, 
capaz de, assim, redUzir o volUme de compro
missos imediatos do Governo, cujo incessante 
incremento tende a provocar uma iminente 
bancarrota do sistema financeiro nacional. 
-- 5 _----:_ Pr~ços adminsitiados: - -- -

a) congelamento dos preços das merca
dorias que compõem a cesta básica de ali
mentação popular, por um período determi
nado. 
6- Uma nova poUtica salarial que garanta 

reajustes salariais periódicos e automáticos, 
_com base na variação do IPC, de comum acor
do com os trabalhadores, empres~rios e Go
verno, coq_templando-se, ainda os seguintes 
aspectos: 

a) que se estimule, paralelamente, a livre 
~_gociação de salários entre empregados e 
empregadores, no âmbito das categorias for
temente rep-resentadas em termos sindicais. 
No tocante às categorias fora dessa condição. 

a lei salaria1 estabeleceria reajustes de acordo 
com os patªmares salariais (aos salários n:tais 
ba~os maiore_s reajustes); 

b) elevar o Piso Nacional de Salários gra
- dualmente, de modo que este atinja o patamar 

mínimo de 200 dólares em três anos. 
- -7 ~Atualização da taxa de câmbio, retor

nando-se _às JTlinidesvalorizações perí6aicas, 
a fim de evitar a necessidade de uma maxides
valorização, de efeitos sabidamente desastro
sos quanto ao combate inflacionário, e para 
se viabilizar a manutenção harmoniosa d~_po
lítica de exportação. 
8- Reforma agrária que incorpore, ao 

mercado de consumo interno, milhões de 
componeses que hoje vivem no meio rural 
totalmente margina!i?ados: 

a) projetas regionais de reforma agrária, 
tendo em vista as peculiaridades-ae cada re
gião do Pa:ís. 

9-Ações integradas na área social, nos 
setores de saúde pública, educação, transpor
te coletivq,._habitação--popUlãr ·e a1ímentação
flOpular, reuriini:lO- i"i:icürsoS "da -União, dos_ Es
tados e dos Munidpios, a· serem administradas 
por um sistema de cc-gestão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro. 
Fazendo Soar a campainha.) ..:.:..:.-A Mesa pede 
escusa-s ao nobre _Senador Humberto l,.ucena 
por interromper o seu discurso, e solicita a 
Sr Ex' que não conceda mais apartes, a nãO 
ser ao nobre Senadõr Raimundo Ura, porque 
o seu tempo regimental já se esgotou às 15ho
ras e 16 minutos. Â importância do discurso 
de V. Ex• justificou· que a -Mesa prolongasse 
o tempo de s_ua oração. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito 
obrigado a V. ~ 

O Sr. Raimundo Lira - Permita-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com 
tnuito praz-er, nobre Senador Raimundo Ura. 

O Sr. Raimundo Ura - Sr. Presidente, 
nobre Senador Humberto Lucena, o proil.iin.: 
ciamento de V. Ex" está denso, está sábiO, está 
oportuno, tanto sob o ponto de vista pol(tico 
como sob o ponto de vista económico: O dis_
curso de V. Ex' representa um programa, um 
projeto e Uma prcipOSta concreta para o início 
da sOluçãà do grande problema brasileiro, que 
hoje é político, económico e soda!. V, __ Ex", 
com myita inteligénÇi6, com riluitã experiên
cia, propõe um acordo na_cional que, como 
foi dito aqui por outrõs ilustre Seil.adores, tem 
sido a única safda de todos os países demo
cráticos que têm atravessado uma transição 
semelhante à do Brasil. E, por outro lado, pro
põe também um programa económico para 
que o GoVerno, guiadO por- ele, possa toma_r 
decisões objetivas, concretas e com efeitos 
imediatos e tenha estabilidade para médío e 
longo prazos. Gostaria ainda, Sr. Senador 
fiumberto Lucena, de alertar para um aspecto 
que considero extremamente importante. Te
ines a urgência e a necesSidade de resolver 
de imediãto esse surto grevista que no mo
mento está se alastrando pelo País afOra. Te
mos a consciência, convicção e a certeza de 

I 
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que só através do trabalho, através da produ
ção, através da geração de riqueza, podere
mos resolver os graves problemas salariais, 
os graves problemas de renda, e de dls.tdbui
ção de renda que hoje atingem a soc::iedade 
brasileira. Não podemos quebrar o Pais para, 
através da quebra, da destruição da nossa eco
nomia, encontrarmos u_ma solução. Nunca 
houve em_ nenhum países,. em nenhuma so
dedade, e a História não registra que a solução 
esteja nesse caminho. Talvez estejamos viven
do uma primavera democrática, mas que não 
pode seguir por esse caminho; o caminho da 
destruição da produção; o caminho da destruf· 
ção da riqueza nadonaL Quero, neste instante,,_ 
mais uma vez,. parabenizar V. Ex" e enaltecer 
o seu trabalho profundo, que_ é um traba1ho 
que tem inserido no seu contexto conheci
mentos de sabedoria de l,lffi político com a 
experiê:ncia, cQm a vida pública honrada e de 
serviços prestados ao País cqmo V. Ex• Por 
outro lado, fico também s_urpreso com o grau 
de entendimento eco!lômico que_ V. Ex" colo
cou em seu pronunciamento e, digo até, no 
seu programa. Quero, portanto, em nome de 
meu Estado, a Paraiba, do meu Partido, neste 
instante, mais uma vez, parabenizar V. EX'! por 
esse excelente e oportuno trabalho. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu é 
que agradeço a V.~ nobre Sériãdor Raimun
do üra, que é um dos parlamentares maís 
atuantes nesta Casa e qt.Ie êstâ, inclusive, indi
cado pela nossa Elancades"para exercer a Pr~si
dência da Comissão de Economia e Rna_riças 
do Seriado. Fico grato av. -~ pelas Palavras 
que acaba_de pronunciar, porque V. ~é um 
empresário vitorioso e terr'J _m!,litos depoi~en
tos a prestar no debate dqs problemas brasi-
leiros. __ . _ _ __ . 

Quanto à sucessão de greves, eu diri,a que 
isso é uma conseqüência, no- campo social, 
da crise econômico-financeira que aí está e 
que acabo de analisar. E para: enfrentá-la nós 
temos que dar a palavra, mais uma vez, ao 
Congresso Nacional. Temos que esperar_que 
das luzes da ConiiSSãõ de CQnstitui_ç:ão, ~~s
tiça e Cldadania do Senado, presidida, de ma
neira tão c-o-mpetente, pelo nobre Senador Çid 
Sabóia_de Carvalho, possa surgir, dentro de 
pouca tempo, um substitutivo que some todos 
os projetas apresentados _!las Casas Le_g!sla
tivas, tanto no SenlldQ __ quanto na Câmar_a, pro
curando regulamentar o direito de greve esta
belecido. na Constitl!iS:~Q. para que possamos 
dar uma contribuição no sentido de resolver 
_esse problema, sobretudo disc:iplinando a m_a~ 
téria em duas le_ls çliferentes: uma ordinária, 
que vai definir os serViços esSenciaiS e as abu~ 
ses do direito -dJ: greve e a sua penalização; 
e outra, que é uma lei complementar, que 
vai traçar parâmetros para o exerc(do do direi-
to de greve do serviço público_. _ 

Muito obrigado a V. Ex.~. E_ termino. Sr. ~esi
dente. 

Cr"eio que a adóção dessas e outras medidãs 
é indispensável para realmente vencermos. a 
crise que tanto nos preocupa e elevarmos o 
Brasil, a sua justa e merecida. condição de 
.nova potência mundial. 

É a. visão que tenho do Brasil de hoje e 
de urna p€rspectiva mais otimista do Brasil 
do amanhã. 

Chegou a hora de repetirmos no Brasil a 
histórica frase de John Fritiz_gerald Kennedy: 
"'Não pergunte o que o seu país vai fazer por 
você, mas a- que você pode fazer pelo seu 
país". 

Era Qque tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito 
bem! Palmas.) 

(Durante o discurso do Sr. Senador 
Humberto Lucena, o Sr. Senador Antonio 
Luiz Maya deixa a cadeira da Presidêncià_ 
que- € ocupllda pelo Sr: $ehador Pompeu 
de Sousa.) 

(Durante O discurso do Sr. Senador 
Humberto Lucena, o Sr. Senador Pom
peu de Sousa c[_d;fa a cadeira da p_resi
-dência, que é ocupada pelo Sr._ Senador 
Ne~son_ Çameiro.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came<ro) 
- Sobre a mesa, projeto de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

São lidos os segutntes: _ . 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
- FEDERAL 

N• 102, DE 1989 

Est.:rbelece a livre negociaç&/ salarial 
no setor privado, e dá outras providências. 

o:·congresso Na"C"fonal decreta: 
__ Art. ]9 A partir da vigência da presente lei, 

os acordos salariais entre empreg"aci()res_e em
pregadOs do setor privado far~se-ão liVremen
te, através ctos respectivos sindicatos locais 
das c_ategorias_ envolviq.a~, excetuando <? ~alá
rio mínimo, cuja Hxa:Çãc,--- é regulada pelo art 
7~. inciso IV _da_ ConstJtuíç_ão federaL . __ 

Parágrafo úiiico. Se qualquer das duas c~-
tégarias envolvidas oão possuir sindicato local, 
a negociação do acordo será realizada pelo 
órgão sindical de hierarquia imediatamente 
superior. 

Art. zo Se, na negociação salarial, for con
-siderada a compensação por aumento de pro
dutividade, esta terá por base a participação 
de_m_ão~cle-obra na elevação do ProdUto Inter
.nQ ·sruto no exerckio ariterior, inferido pelos 
índices da Fundação Getúlio Vargas. 

-c. § ro Somente será admitido um aumento 
de produtividade superior ao aumento médio 
do País, se o órgão sindical de empregados 
i_ote(essados apresentar uma comprovação de 
Ciue isso ocorreu em seu 'Setor econ.ômico. _ 

§ 29 Para os efeitos do parágrafo anteriOr, 
a Sécretariéi de Plànejàmento da Pre.sidência 
ela Repúbalica expedirá as normas para essa 
comprovação, ouvidos o Ministêr_(o do Traba
lho e pS ministérios em jurisdição sobre cada 
área econômica. 
- § 39 Nos- reajustamentos de salárioS. no 
ínicio dOs exercícios,"Quando ainda tião_se dis
ponha de dados para calcular o Produto Inter
no 6ru1º-do ano ?Jnterior, a parcela do aumen
to--do salário correspondente à produtiVidade 
será _paga, acumulada, no primeiro mêS após 
a ftxação precisa ã respeito. 

Art. 39 Se, na data da vigência do reajusta
mento salarial, as negociações para esse fim 
não estiverem concluídas, a.s _empregadores 
passarão a pagar, a título de abono, a remune
ração que vinham oferecendo para o acordo. 

Art. 49 Nos setores ecoil.ômicos em que 
os preços ou tarifas estejam administrados por 
órgãos governamentais, o arbítrio da livre ne
gociação salarial fie.~ contingenciado por seus 
reflexos sobré QS preços ou _tarifas. 

Art. 5° Aprovado e assinado o acordo, es
te será__registrado no correspondente órgão 
regional do Ministério do Triibalflo. RãO si!ndo 
possível realizá-lo, será instaurado dissídío, na 
forma da l§i. 

Art. 6~ Após o acordo ou após as decisões 
sObre as· dissíc;fios, somente po.c:I~_rá _ser feito 
qualquer acréscimo salarial acima do pactua
do OJ,I ciecidido, Se resultar de utri sfsteln-a 
de mérfto, visando_ C{ O- aumento de produti: 
vidade ou de uma reclassificação de cargos 
·'pa~ra cbínpa:tiOilização coni o mercado de tra~ 
baiho. 

Art. 79 A presente le"i ei1tra em vigor na 
-data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

Justificação 

Exceto no tOcante ao salário minimo, cuja 
fixação é prevista no art 7°, item N, da Consti
tuição Federal, os demais nívei§ salariais sefãÕ 
objeto de livre n_egociação entre empregado
res e empregados. Isso é uma decorrência 
natural da abertura eCorlômica; que deveria 
seguir Pãraielamente- à-ãbeitura políttca, quaií.
do no momentO alUai vem-na acónipa:nhali.do 
com decalagem muito maior do que seria de
sejável. A livre negociaçãp se justifica tàmbém 
porqu~ nenhuma fórmula salarial _9enéricapc>
de fazer justiça à enorme diversidade das sitUa
ções individuaiS daS -~mpresas. E1as variam 
de dimensão, em_ prÕdutiVidaae, em cOfijUn
tura de mercado. EL ·sobretudo; -na -pã:rtictpa
çãa de mão-de-obra na formação" dO produto. 
Algumas empresas preférirãõ acordar com 
seus empregados beneficias não salariais co
mo participação nos lucros ou bônus. de pro
dutividade. A tentatiVa_ de aplicar fórmulas ge
néricas inadaptadas à situação concreta das 
.empresas pode gerar desemprego, estimular 
a remarcação ele preços ou provocar a fuga 
das empresas Para a economia infOrmaL Onde 
nã.o são vigentes os direito§ trabalhistas. I:: pre» 
ciso em suma -recOnhecer a impossibilidade 
de se revogar a lei de oferta e da procura 
no mercado de ts:àbãlho. Se a$ fórmulâ.s-sala
liais r~fletirem as realidades do mercado, el~ 
serão desnecessárias; pois o mercado as prati
cará:-se· fOrem -irrealistas, -o ajuste se fari! ou 
através do repasse aos preços (o Que anula_ria 
o aumento salarial), ou através do desempre
go, equivalente este ao salário-zero. 

6' ~rt. 1 o é o fundamental, pois é o que 
estabelece o prindpia. Os demais o· comple
mentam, regulando aspectos importantes; o 
29 trata de produtividade; o 39 prevê o abono 
_quando os-entendimentos não são concluídos 
tempestivamente; o 4o ressalva aS empresas 
com preços ou tarifas sob ~dmir)istração do 
goveffiO; o 59 apenas se refere a aspectos !e-
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gais; e o & condiciona os acréscimos de salá
rios extra-acordos à inexistência de objetivos 
justificados, por forma a limitar os reflexos in
flacionários. 

Sala das Sessões, 4 de maio de 1989. -
Senador Roberto Campos. 

LEGISlAÇÃO CFTADA 

CONSTITO!ÇÃO DA ~~ 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 79 São direitos- dos trabalfiadores ur
banos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condiç!o social: 

IV- salário mínimo, fJXado em lei, na_dorial
mente unificado, capaz de atender a suas ne
cessidades vitais básicas e às de sua família 
com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdên
cia social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, s_en:do- vedada 
sua vinculação para qualquer fim; 

············-;A···cc;;;i;;g~· de ~-;!~ Econômi--
cos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

1'1• 103, DE 1989 

Estabelece medidas de Dexib11ização 
do mercado de trabalho, para evitar o de
semprego. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Nas pessoas jurídicas que, em 

conseqüência de conjuntura econômico
financ_eira recessiva, sejam fOrçadas a reduzir 
suas atividades, por falta de demanda dos 
bens que produzem ou dos serviços que pres
tam, pela forte incidência_de custos fmancelros 
em seus balanços ou por qualquer motivo liga
do à referida conjuntura, a dispensa de pessoal 
poderá ser substituída: 
1-Pela redução da jornada semanal de tra

balho, em horas diárias, dias _de trabalho ou 
ambos, de forma a obter o decréscimo neces-
sário na folha de pessoaL · 
II- Pela colocação, total ou parda!, de ser

vidores em disponibilidade remunerada, cori
seguindo a diminuição da folha pela diferença 
entre os salários e os ptoventos da disponi
bilidade. 

Parágrafo único. No caso do inciso I deste 
artigo, a redução da jornada semanal de traba
lho, alternativa à dispensa de empregados, só 
poderâ ocorrer quando for prevista a dispensa 
de mais de 15% (quinze por cento) do quadro 
de pessoal, mais de 10% (dez por cento, da 
folha de pessoal ou mais de 100 (cem) empre
gados. 

Art. 2<> A redução da jornada semanal de 
trabalho poderá ser por iniciativa do empre
gador ou pela dos empregados, no primeiro 
caso exigindo a concordância dos emprega
dos e no segundo a do empregador. 

§ 1 ~ A iniciativa e a concordância do em
pregador caberão à Diretoria ou, quando exis
tir, ao Conselho de Administração, que terâ 
a decisão final. 

§ 29 A iniciativa dos empregados caberá 
a pelo menos um terço de sua totalidade, mas 
Sua comunicação ao empregador se fará so
Jl:iente após asSembleia de empregados em 
que todos se manifestem, pessoalmente ou 
por Procuração, e-_âesde que a- medida seja 
aprovada pela maioria absoluta dos empre
gados. O mesmo processo de aprovação será 
adotado para a concordância quando a inicia
tiva for do empregador. 

--~ § 3" A disposição prevista neste artigo po
'Cierá ser aplicada à empre-sa como corno um 
todo ou a alguma ou algumas dep~ndências 
regionais in.:iivíãi.ializadas, hipótese em que a 
assembléia de empregados, para cada depen

-dência, será a dos respectivos servidores. 
§ 4" Em qualquer caso, o acbrdo de redu

ção da jornada semanal e do conseqüente 
decréscimo de salários, seja geral para a em
presa, seja rt?stritO a alguma· de_Suas depen
dências regionais, predsará ser homologado 
pela entidade sindical dos empregados e pela 
Delegacia Regional do Trabalho com jurisdi
ção sobre <! sede da ~mpresa ou sobre sua 
de.Pendência regTOnal. 

§ 5"_ As contribuições sõóciis, seja previ
dencias ou trabalhistas·, serão reduzidas de 
acordo com os novos salários. 

§ 6" o imPOSto de renda na fonte não 
será aplicado quando houver redução de, pelo 
menos,- 20% (vinte por ceiltoY nos salários, 
e.. para reduções à percentuais menores, a 
alíquota de incidência a ficará diminuída em 
relação- a alfquota normal a, na forma: a = 
a (0,20- r). 

-§ 7" Os ernpregãdos cuja fui'tç:ão exija jor
nada semanal de trabalho superior à reduzida 
terão tratamento igual aos demais, mas terão 
seu~ expediente complementado com um con
trato de prorrogação de horário de trabalho. 

Art. 39 A disponibilidade remunerada é 
opção do empregador e atinge apenas aque
leS empregados que, por sua c::apacídade, anti
guidade, devotamento à sociedade ou qual
quer outra característica, façam jus à preser
vação do vínculo empregatído. 

-§ 1" O empregado ein dispOnibilidade re
ceberá como proventos: 

a) 40% (quarenta por cento) pelo que rece
ber ~ntre l(um) a 3 (três) salários mínimos 
(SM); 

b) 30% (trinta por cento) pelo que receber 
entre 3 (três) a sete SM; 

c) -20-% (vinte_ por ct?ilto) pelo que receber 
entre 7 (sete) e 15 (quinze) SM; 

d) 10% (dez por cento) pelo que ret:eber 
acima de 15 (quinze) SM. 

§ 2~ Durante a disporiibilidade remunera
da, o empregado nào poderá ter outra relação 
de emprego, mas contará tempo de serviço 
pare, o empregador e para a previdência social 
e lhe será facultado prestar trabalhos de autó
nomo, desde que devidamente caracterizado 
como tal. 

§ 39 _As contribuições sociais, seja previ
denciais Ou -trabalhistas, serão reduzidas de 
acordo com os proventos recebidos, assim 
como ·a incidência do imposto de renda na 
fóhle. -

§ 49 A disponibilidaâe remunerada ces_saw 
rá~ 

a) à opção do empregador, ou pelo retorno 
do empregado às atividades normais ou por 
sua dispensa; -

b) à opção do empregado, por um coritrato 
de trabalho com novo empregador. 

§ •51 No caso do parágrafo anterior, alínea 
a, primeira parte, o empregado voltará à ativi
dade com o salário que teria no momento 

_da reassunção se não houvesse sido afastado 
de seu trabalho na empresa. , 

§' 6° No caso- de § 59, alinea a, segunda 
parte, o empregado será dispensado com a 
indenização e os benefícios que teria caso não 
houvesse sido afastado de seu trabalho na 
empresa. 

§ 7" Na hipótese do § 5°, alínea b, o em
pregado "fkãrá dispensado de aviso prévio, 
mas deverá comunicar o fato ao antigo emprew 
gador, que o manteve em disponibilidade, pa
ra o registro na carteira e demais formalidades 
legais, regulamentares e normativas do em
pregador;-

Art 4o .Além da a~sistência ao desempre
gado, prestada pelo fundo específico, a qu_e 
se referem -o art. 6°~ da Lei n9 4.923_,- de 
23-12-65, o Decreto n• 58.!55, de 5-4-66, o 
-art. 4o da Lei no 6.181. de Jlw12w74, e o art. 
79 do Decreto no 78.339, de 31-Sw 76, fica instiw 
tuído o seguro-desemprego, previsto no art 
239 âa Constituição Federal, enqUadrado enw 
tre os seguros sociais, podendo sua execução 
ser delegada às seguradoras privadas. 

§ 19 O seguro sOcial de desemprego será 
regulamentado por decreto do Presidente da 
República, proposto Pelo Ministério dã Previ
dência e Assistência Social e que também es
tabelecerá as condições da delegação às se
guradoras privadas. 

§ 29 O Conselho Nacional de Seguros Pri
vados regulamentará o fundonamento das se
guradoras privadas no seguro-desemprego. 

Art 5" . OS pagame!ltOS niensaiS vitalfciOs 
que as pessoas jurídicas ftzéiem a seuS diri
gentes e empregados, a título de aposenta
doria, terão as vantagens deste artigo, _desde 
que os respectivos beneficiários: -

I-estejam em condições legais -âe-apow 
sentar-se pela Previdência Social, seja por ida
de, tempo de serviço ou invalidez; 

II-venham a enquadrar-se em casos es
peciais estabelecidos em decreto do Presiden

- te, _da República, Por proposta dq Ministro da 
Previdência -e AssiStência Social. - · 

§ 1 o Os pagamentos de-quetrata este arti
go serão considerados despesas legítimas das 
pessoaS jtirídiC.i!s e como tal i'edlrtOras do ]u~ 
cro tributável. 

§ 2~ Em se tratando de_ empresas com 
fiscalização espeCial, como concessionárias 
de serviços públicos, instituições finanCeiras, 
companhias de seguro, de capitalização e de" 
previdência privada, os pagamentos de apo
sentadoria de que trata este artigo não pode
rão -ser impugnados como gastos não- perti
nentes -ou imprudentes. 

§ 39 Do porlto de vista do beneficiárto, os 
rendimentos de aposentadoria previsto neste 
artigo terão o mesmo tratamento fiscal· que 
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os da aposentadoria concedida pela Previdên
cia Social. 

§ 49 Em casOs eSpecíficos, deflnl~OS em 
decreto do Presidente da República, R_Of })To
posta do Ministro da Previdência e Assistência 
Social, as pessoas jurídicas, ao f~ecer~m seus 
aposentados na forma deste artigo, poderão 
conceder pensão ao cônjuge sobr_eyívente, 
com ·a mesmo tratamento atribuído ao paga-
mento da aposentadoria.~ -

Art. 6° No período de2 (dois) anos, a con
tar da data da vigência da presente lei, fica 
facultado às pessoas jurídicaS dê direito priva
do contr&tare_m empregados nç regime eSPe-
cial previsto neste artigo._ - -

§ 1? Os Contratos em Regime Especial 
(CRE) serão de prazo fixo, que não pbderâ 
ultrapassar 2 (dois) anos, para os efetivados 
nos primeiros 12 (doze) meses da vi9ênda 
da lei, e 1 (um) ano, para os realizados nos 
12 (doze) meses restantes. _ 

§ 2~ Os CRE deverão ser culnpridoS até 
seu termo, salvo se o empregado: .. 

a) vier a ter um contrato normal de" traba
lho, com a própria ou outra pessoa jurídica; 

b) desistir dó contrato espe_dal; 
c) for indenizado ou _incidir em falta grave, 

na forma da legislação em vigor. 
§ 39 Para os efeitos deste artigo, conside

ra-se "folha salarial de referência" em uma 
empresa, a média atitmética- '(;laS folhas Sala
riais mensais do ano anterior, convertidas pelo 
indexador oficial. · 

§ 49 Os CRE fica,m limitados globalmen
te, em valor, a 5% (cinco pofcento) da "folha 
salarial de referência'', - -

§ 5'1- Os empregados_llO ststema de. ÇRE 
ficam equiparados_ a està.giários, -Se_guíndo 
normas equivalentes às çio art. 4~- da- Lei n" 
6.494, de 7-12-77-;- e art. 6° do Decreto n~ 
87.497, de 18-8-82. 

§ 6~ Dos proventos dos CRE; não será 
descontado nem imposto de renda na fonte, 
nem qualquer contribuição sociaL _seia Q_revi-
denciária_ou tral>alhista._ · 

§ 7o Àpessoajurídkaem-pregadoracabe
rá prover seguro de acidentes do trabalho para 
os empregados por CRE, que poderá ser f~ito 
em seguradora privada. 

Art. 7" Aos desempregados oriurtâos _de 
empresas estatais de controle direto ou_indi
reto da União, que forem privatizadas, ficam 
asseguradas, além das vantagens a que fazem 
jus os desempregados em geral, as seguintes 
espedficas para o ingresso na administração 
direta federa! e nas órgãos da administração 
indireta federal que forem mantidos: -

I-a não exigência de limite de idade; 
n-a preferência. em igualdade de condi

ções, nos concurs_os; 
m-a dispensa de concUrs9, quando tive~ 

rem ingressado nas.e:mpresas estatc!.is _de ori
gem mediante concurso o_rgan_izado qu reco
nhecido pelo Departamento Administrativo do 
Serviço Público e, posteriormente, pela /'1\iiÍis
tério da Administração. 

§ 1 c A vantagem do inciso Ili ê restrita ao 
prazo de dois anos da efetivação de sua dis
pensa da empresa est&tal. 

§ 29 As vantagens deste artigo poderão, 
a critéri6 do Ministério da Administração, ser 
extendidas a.os desempregados de empresas 
estatais _de controle dlreto ou indireto da União, 
qUe, embora sendo rentáveis e sendo man
tidas pelo Governo Federal, tiverem próQra
m~ _çle reduJ;âo de pessoal para corte de des
pesas., -~ ~ · _:: __ 

Ari. s~ Esta lei entra em vigor na data de 
sUa 'pt.ibliCaÇãQ--:-- -- -

Art. 9~ Revogam-se as disposições em 
contráriO. 

J~tific:açâo · 
O programa de privatização das empresas 

estatais a par de ensejar uma melho.ria çie pro
dutividade da economia, poder.á.g~rar tempo
rárío desemprego até que a mão-de-obra ex
êedente seja re~bsorvtda pelo setor privado. 
Em face de elevação geral de custoS, meSmo 
as empresas rentáveis terão de recorrer a pro
cessõ5 de t:acionalização, mecanização e infor
mática, ·acarretando uma redução de pessoal. 
As empresas deficitáôas recuperáveis, para fi
carem rentáveis, necessita~ãq .de_ Un;:lê! ~pre
ciáveJ dirilinuição-_de _custos, que, em parcela 
ponderável,_ decorrerá d~ c:üspensas. A liquida
Ção das empresas defi<;itár_iZJS. irr~çuperáveis 
deixará também um excedente de mão-de
obra. Por todos es::;~ in.;"~_tivos, são aconse
lháv_e!s medü;las qu_e ofereçam alternativa 
coii.Strutiva à simples dispensa do pessoal. 

O presente projeto vis_a a_ evitar_ des~mpre
gos desnecessários, o que se consegue, para 
os téchjco_s dos quais as companhias não se 

·queiram desvincular, com a disponibilidade 
-remuneraâa, e, para quaisquer categorias de 
"einpfegados, com a redução d~ jornada se

- manai de trabalho, mantido o salário unitário. 
Dado que a alternativa seria a dispensa dos 
empregados, que ficariam com o ~alário zero 
do desemprego não eXiste incompatibilidade 
com -o art. 7o item Vl da ConstituiçãO Federal. 
Este se r_efgre obviamente aos salàrlos dos 
que estão trabalhando. O Projeto em questão 
visa a facilitar a manutenção de alguma remu
neração para aqueles que as empresas teriam 
de desempregar, por imposição da conjuntura 
_d~ negócios. O empregaaor aSsume um en
cargo unilateral, na esperança de que melho· 
rem as fin_ªnças da empresa, sem inibir a liber
dade do empregado para aproveitar outras 
oportunidades de emprego que venham a sur
gir. 

_ Por Outrcflae\o, mister se faz auxiliar os de
sempregados, o que atualmente é realizado 
cam.::-um __ siste_ma asststencíal; a este é preciso 
acrescer a fórmula tradicional adotada noS 
países avançados - o seguro,desempiego, 
de-caráter sOcial, mas que aqui se propõe ser 
delegável às seguradoras privadas. 
- Além dissO, será preciso criar novos empre
gos. As fórnl.ulas definitivas pà.ra tsso serão 

_ o crescimento econômico e a transformação 
-da ecori6iníã oculta em aparente, o que decor
rerá ·principalmente de uma revisãO tnbutária 
menos onerosa, com alíquotas mais supor-
táveis. . 
_ Ef\tretanto, algumas outras modalidades 
pOOerãó s·er usadas desc:!e_ jogà. Em primeiro 

lugar, o estabel~cimento de condições que 
permitam, encorajem -as aposentadorias, ori
gin"ail.dà_ vagas. Em segundo lugar a criação 
-de ein-pi'egos simplificadOs, oPjet_ivando pred
. pú~u'neilte atividades sa.zo"r:taís e tarefas d~ cu, r
tO e"médío" prazõs~ mas que sirvam também 
para serviços de menor responsabilidade, faci
litando as cootra_taç~s do empregadOr. ~ 

No caso especial dos desempregados em 
decorrência da privatização ou da redução_ de 
pessoal das estatais, algumas outras providên
cias são suscetíveis de ser tomadas, relativa
mente ao ingr~so oo $erviço públiCo_ Ou nas 
empresas estatais r~ntáveis: não exigênc(a do 
limite superior de idade, dispensa-de _cÔl)c_U~sO 
aos já concursados em si§.t~r[las reconhe_.;;;:ic!os 
e _preferência na ~issão em- igualdade-de 
condições nos resulta.dos das provas. 

Sala das Sessões, 4 de maio de 1989~- -
SenadQr Robetto Oúnpás. 

LEGISLilçAQ CTT ADA 

LEI N°4.923 
DE 23 DF; DE:Zi;MBRO DE 1965 

Institui o cadastro permanente das ad
missões e dispensas fie empregadas, es
tabelece medidas contra o desemprego 
e de assistência aos desempreifados, e 
dá outras providéndas. 

Art. 6~ Para atender ao custeio do plano 
a que se refere o art 5''. fka·o Poder Exe<::-Ut,iVo 
autorizado a constituir um Furido- dé Assis
tênc:-Ía ao De:SerripregadO, p-elo quãl eXdUS:iva
mente correrão as respectivas despesas. 
· Parágrafo Único. A integralização do Fun
do de que ·trata este artigo· Se fára- cbi1f0rrhe: -
dispuser o regulamento de que trata o a·rt. 
5". 
- aj pela corltribuição daS ·empresas corres

pondentes a 1% (um por cento) sobre a base 
prevista no_ § 39 do artigO 2~ 'da Lei n9 4.357, 
de 16 de julho de 1964, fiéaildo redÚzida para 
2%. (doiS põr cento) a perceiltagein ali estabe
lecida para o Fundo de lndenizações Traba-
lhistas; -

b) pOr 2/3 (dolS terÇós) âa cófl.ta "Emprego 
e ·salário" a que alude o art. 18 da Lei nc 
4.589. de 11 de dezembro de I 964. 

DECRETO N" 58. I 55 
DE 5 DE ABRIL DE; 1966, . 

Constitui o "Fundo de AsS/siênC/8 ao 
Desi:mpri!jjado ·:.regulamenta sua apli
cação pelo Mifiistério do Trabalho e Previ
dênda Sódal. e dá outras providências. 

······-·-··----··--·····-······-·-···-·--··-·-..;..-· -
LElN'6.181 

DE I 1 DE DEZEMBRO DE I 97 4 

Altera o artigo 600, da Consolídaçiio -
das Leis do Trabalho, amplía a destinação 
do Fundo de Assistência ao Desempre
gado e dá ouúas providências. 
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Art. 4o O Fundo de Assistência ao De~ 
sempregado, além de atender ao custeio do 
plano assistencial a que alude o- artigo 5~ -da 
Lei nQ 4.923, de 23 de dezembro de 1965, 
poderá ser uti1izado nas seguintes atividades: 

I) Treinamento e aperfeiçoamerito de mã:ó-
de-obra; 

II) Colocação de trabaJhadores; 
lll) Segurança e hiQiene do trabalho; 
lV) Valorização da ação sindica]; 
V) Cadastramento e orientaçllo profissional 

de imigrantes; 
Vl) Programas referentes à eXecuÇão da po

lítica de salários; 
VII) Programas especiais visando ao bem

estar do trabalhador. 

DECRETO N" 78.339 
DE 31 DE AGOSTO DE I 976 

Regulamenta a Lei n"' 6.181, de 11 de 
dezembro de 1974, que altera o artigo 
600 da Conso/idaçao das Leis do Traba
lho, amplia- a destinaçJo do Fundo de 
Assistência ao Desempregado e dá outras 
providências. -

Art. 7o O Fundo de Assistência ao De
sempregado, instituído pelo artigo 6° da Lei 
n? 4.923, de 23 de dezembro de 1965, será 
utilizado no financiamento de suas despesas 
de funcionamento e dos_seguinteS programas 
a cargo do Mínistério do Trabalho, _conforme 
previsão em seu orçamento anual: 

I- assistência aos trabalhadores que, após 
120 (cento e vinte) dias consecutivOs de servi
ços na mesma empresa, se encontrem de
sempregados ou venham a se desempregar, 
por dispensa sem justa causa ou por fecha
mento total ou parcial da empresa, observada 
a sistemática estabelecida no artigo 59 e seus 
parágrafos da Lei no 4.923, de 23 de dezerribrO 
de 1965 e regulamentação específica; 
i[- ajuda_ financeira a trabalhadores de

sempregados, mediante expressa autorização 
do Ministro do Trabalho, nos casos de emer
gência ou de grave situação social, que impos
sibilite o seu reemprego imediato; 

III- treinamento e aperfeiçoamento de 
mão-de-obra; 

[\!-colocação de trabalhadores; 
V- segurança e medicina do trabalho; 
VI- valorização da ação sindical; 
VII- cadastramento e orientação profissio

nal de imigrantes; 
VIU- execução da política de salários; 
IX- programas especiais visando ao bem

estar do trabalhador. 

CONSTILUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATNA DO BRASIL 

''''Art.~''239'.'''VÃ''~~~~~-~d'~Çã~''d~'~~;;;~t~"d;;-
contnbuições para o Programa de Integração 
Social~ c_ria.do pela Lei Complementar no 7, 
de 7 de setembro de 1970, e para o Programa 
de Formação do Patrimônlo do Servidor Públ_i-

co, criàdo pela Lei Complementar n" 8, de 
3 de_ dezembro de 1970, passa, a_ partir da 
promuJgação desta Constituição, a fmanciar, 
nos termos que a lei dispuser, o programa 
do seguro-desemprego e o abono de que trata 
0---§ J9 deste artigo. 

§ 19 Dos rec:ursos mencionados no caput 
deste artigo, pelo menos quarenta por cento 
serão destinados a finanCiar programas de de
senvolvimento económico, através do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económico e 
Social, com critérios de remuneração que lhes 
pre-servem_o valor. 

_§ 2~ _Os patrlmôrii6s- âcUmulados do Pro
grama de Integração Social e do Programa 
de FOrmação do Patriroônio do Servidor Públi· 
éõ são preservados, mantendo-se os critérios 
de saque nas situações previstas nas leis espe
cfficas, com exceção da retirada por motivo 
de- caSãmento, ficando vedada a distribUição 
da arre_cadação de que trata o CJJput_ _deste 
artigo, para depósito nas contas individuais 
dos participantes~ 

§ 39 Aos empregados que percebam de 
empregadores que contribuem para o Progra
ma de Integração Social ou para o Programa 
·de Formação do Patrimônto do Servidor Públi
-co, até_ dois salários minimos de remuneração 
mensal, é assegurado o pagamento de um 
salário mínimo _anual, computado neste valor 
o re_ndime_nto_das_contas individuais, no caso 
d.,queles que já participavam dos referídos 
programas, até a data da promulgação desta 
Constituição. 

§ -49 O financiarriento_ do seguro-desem
prego receberá uma contribuição adicional da 
empresa cujo índice de rotatividade da força 
de trabaJho superar o indice médio da rotativi
dade do setor, na forma estabelecida por lei. 
,; ......•........ ; .. ; ............... ;~ ... ;... .... ; ... ~~----------. 

LEI N' 6.494, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE I 977 

Dispõe sobre os ~stágios de estudantes 
de eS"tábfileclmentos de ensino superior 
e de ensino prolissionalizailte do 2> grau 
e Supletivo e dá outra!; providências. _ 

Art. _49 O estágio não cria vínculo empre
gaticio d_e qualquer nab,l~a e o estagiário po
derá receber bolsa, oU- OUtra fOrma de contra
prestação que venha a ser acordada, ressal
vado o que dispuser a legislação previden
:ciária, devendo o estudante,_em qualquer hi
pótese, estar se_g~ado contra a<7identes pes
soais. 

DECRETO N' 87.497, 
DE 18 DE AGOSTO DE I 982 

Regulamenta ·a Lei n~ 6.494~ de 7 de 
dezembro de 1977, que dispõe obre o 
estágio de estudante de estabelecimentos 

- -- de ensino" superior e de ·2? grau regular 
e sUpletivo, nos limites que especifica, e 
dá outras proVidências. 

ArL 6" A realização do estági~ curricuf~-r, 
por parte de estudante, não acarretará vínculo 
empregatício d"e qualquer natureza, 
_ _§ 1" _O T enrio de Compromisso será: cele

brado entre o _estudante e a parte concedente 
da oportunidade do estágjo _curricular, __ com 
a interveniência da instituição de ensino, e 
constituirá comprovante exigível pela autori~ 
dade competente, da inex:istênda de vínculo 
empregatício. 

§ 2-> O Termo de Compromisso de que 
trata o parágrafo anterior deverá mencionar 
necessariamente o instrumento Jurídico a que 
se vincula. Õos teimas do artigo 5? 

§ 3~ Quando o estágio _curriCl,l]ar não se 
veríficar em qualquer entidade pública-e priva
clã, inclusive como prevê o § 2° do artigo 3~ 
da Lei no 6.494n7, não ocorrerá a celebração 
do Termç_ de Compromisso. 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

M···:;:·< .. Sã~ .. di;;tt~~-d~;··tr~b~·h;d~~:-~;. 
banas e rurais, além de Outros que visem à 
melhoria de sua condiÇão Social: --

VI-irredutibilidade do salái'io, -salvo o dis-
posto em convenção ou acordo coletivo; 

(À Comissão de AsSuntos Econ6mi· 
cos.) - - · 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 104, DE I 989 

Exfingue, como empresas eStataiS, ·as 
que !Oiein deficitárias, "pdvatízanáo-as 0f1 _ 
liquidal-tdo-as. 

O Congresso r'iadonal decr_eta: 
Art. 19 Dentro de30 (trinta) dias da vigên· 

cia da preserite lei, Será-reciiii:ãdo, nas _empre~ 
s'as públicas e sociedades de economia de 
controle direto ou indireto da União que foram 
deficitárias nos últimOs 5 "(cinco) exercícios, 
um plebiscito entre todos os seus emprega~ 
dos, para decidirem se ác"eítam ou não o rece
bimento em doação das ações_ dos respectivas 
empresas, cientes de que, ao passarem a acio
nistas, não mais terão a tutela do Estado. 

Parágrafo Únlco. No Pleóiscito, vOtarão to~_ 
.dos os empregados, diretamente ou por pro
curação, mesmo os lkenciados, cedidos a ou
tros órgãos ou p~r qualquer outro motivo_tem
porariamente afãstados. 

Art. 2o Excepdorialmente, poderão ser 
excluídas, na forma estabelecida por esta lei, 
para sua privatização: 
_ _I- As empresas operadoras de serviços 

públicos_ enquadráveis-ho ·art. 175 e seu pará· 
grafo único, da Constituíção Federal, que terão 
seus serviçOS sujeitoS a licitação, para escolha 
de um concessionário, pessoa jurídica de di
reito privado. 

II -As empresas que, eventualmente, pro
duzem hens ou prestam serviços essencias 
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não compreendidos no inc;[so ante;rior e que 
serão __ submetidas a licitação para sua venda 
ou tabela para locação de suas instações, entre 
candidatos pessoas jurídicas de direito priva-
do. _ 

Art. 3° Dentro do rnesmo prazo de 30 
(trinta) dias contados da vigência desta lei, 
será aprovado por decreto do Presidente da 
República, mediante proposta do Conselho 
Federal_ de Privatização, o critério para a distri
buição das ações entre os empregados, que 
deverá levar em conta a remuneraçft~ deste.s 
e o temp-o de efetivo serviço prestado à em
presa. 

Parágrafo único. A distribuição das ações 
entre s_e_us __ empregados-sera feita dentro de 
30 (trinta) dias contados da data de vigência 
do decreto regulamentar previsto neste artigo, 
prorrogáveis apenas no caso do art. 5°, § 1 ~ 

Art. 4o Quando o processo de privatiza
ção por doação fo~: aplic;ado a subsidiárias de 
empresas, serão __ adotadas particularidades 
dos seguintes parágrafos: 

§ 1 o A empresa governamental controla
dora terá vários exercícios financeiros para 
anuJar em suas contas do ativo o valor das 
ações de suas subsidiárias trãnsferidas aos 
empregados. 

§ 2~ O núrnern de exercícios_ de a_nulaç:ão 
do valor das ações de subsidiárias doadas de
penderá de sua proporção para o patrimônio 
líquido da controladora, conforme determina
do em portaria do Ministério da Fazenda. 

Art 5o Quando a empresa estatal privati
zada na forma desta lei possuir empréstimo 
com aval do Tesouro Nacional, serão tomadas 
as providências estabeleçi_das nos seguintes 
parágrafos: 

§ 1 o Antes da doação, será feita uma 
emissão de debêntures no valor presente do 
aval e que terá a garantia hipotecária do patri
rnônio e a correção cambial ou monetária, 
conforme o empréstimo seja em moeda es
trangeira ou nacional. 

§ ~ Se o empréstimo houver sido con
traído diretamente com a instituição fiJlanceira 
estrangeira ou nado na], será feito- um contrato 
tripartite entre o TesOUro N;;lcion~J. e arnpresa 
estatal e o credor do empréstimo, pelo qual 
o Tesouro Nacional recebe toda a emissão 
de debêntures e passa a ser o _responsável 
pela dívida perante o credor_ externo. 

§ 39 Se o empréstimo houver sido con
traído através de_ instituição fin~nceira, com 
repasse de recursos externos ou internos, h~
verá um contrato múltiplo, pelo qual a institui
ção repassadora receberá a emissão de de-_ 
bêntures e ficará responSável pela dívida pe
rante o-credor, mas terá o aval do Tesouro 
Nacional. 

Art. 6~ É facultado o sa_que dos d~p_9sitos 
de empregados no FGTS ou no PIS-PASEP, 
desde que estes,_em ata aprovada pela Assem
bléia Geral de adonistas, decidam utili1;;ar es
ses recursos para investimentos complemen
tares julgados indispensáveis à viabilização do 
empreendimento _ou para garantia de emprés
timos obtidos no setor privado. 

Art. 79 As empresas estatais deficitárias, 
cujos empregados não aceitem a doação das _ 

ações autorizada nesta,_ lei, serão liquidadas 
através c:l_a sistemática prevtsta nos seguintes 
parágrafos: 
- § 1 o Fie: a ó Poder Executivo autorizado a 
_çonstitl.lir -Lim-a sociedade por ações, na área 
de jurisdição dó Ministério da Fazenda, deno
minada Companhia Uquidante de EmpreSas 
Estatais (Colide), cujo -capital será integrali
zado pelo T escuro Nacional e pelas empresas 
referidas no caput deste artigo, as quais serão 
em co-njunto denominadas empresas liqui
dandas. 

§ 2° As empresas liquidanaas integra1iza
rão seu capital na Colide através_ da inCorpo
raç:ãÔ do_s bens de seu ativo permanente, pelo 
seu valor escriturado, salvo se eSte- exceder 
para algum bem o valOr de ·mercado, caso 
em que este· último prevalecerá. 
~§ ~o _____ O T esôui"O .Nacional ihtegrali~ará seu 

capital na C::olide através de: - - - -
a) bens imóveis, em montante equivalente 

à diferença entre o passivo não trabalhista glo
bal das empresas liquidandas e o ativo perma-
nente global desta últimas; - ---

b) em espécie, em tmportância estimada 
para o custeio· da Colide naJase prevista para 
a liquidação e que será suprida em crédito 
especial. 

§ 4~ O _liquidante de cada uma das liqui
dandas pagará: 

al o p-assivo trabalhista com o ativo circu
lante; 

b) a_ P.assivo não trabalhista com ações 
da CoUde, por seu valor patrimonial. 

§ 59 A parte eventualmente não paga com 
recursos de cada empresa liquidanda será pa
_ga pelo Tesouro Nacional, como se segUe:· 

a) o remanescente do passivo trabalhista 
com_ ç_I:éditO especial. 

b) o remanesCe-nte do Passivo rião -traba
lhista, c-Õm -ações da Colide, pelo valor patri
monial. 

Art. 89 _Quando a empresa liqU.ídada na 
forma do artigo anterior e seus parágrafos pos
suir empréstimos com aval doí esouro N~cio
nal, serão adotadas as medidas previstas nos 
seguintes pará.gtafos: 

§ __ 1 Q A sociedade liquida, ao integra1izar 
sua participação na Colide Com bens d~ seu 
Btivo permanen_!e, transferirá sua dívida à Coli
de e receberá em ações apenas a diferença 
entre o valor global daqueles bens e o do saldo 
da dívida. 

__ .. § 29 A Colide fará.,emissão de debênt_ure§ 
correspondentes aos diferentes erripréstimos 
avalizados pelo Tesouro Nacional, com corre
ção c~mbial_ ou mor:tetâria, conforme sejam 
em moeda estrangeira ou nacional, e garantia 
réal, preferentemente vinculada a imóveis que 
integralizem a participação do Tesouro Nacio
nal na Colide; tais emissões serão entregues 
ao Tesouro Nacional como compensação à 
transferêrida a este da responsabilidade pelos 
empréstimos de que fora avalista, em contra
tos_ tripartites envOlvendO também os credo
res. _ 

Art. 9" Serão isentas de tributos federais: 
1-As operações previstas nesta lei. · 
II-As futuras cisões da Colide ou sua even

tual liquidação, desde que se realizem no pe-

ríodo de 3 (três) anos a .COY}~r da vigência 
desta lei. 

Art. 10. a presente ler-entra em vigor na 
data de sua publicação. -

Art. 11. Revogam~e as di~posições _en_ 
contrário. 

Justificação 

As transferências de recursos do_ Tesoyro 
Nacional para cobertura do défict de_entidades 
da administração indireta (autarquias, empre
sas públicas, sociedades de economia mista) 
ultrapasSam 2% do Produto Bruto. Sua pronta 
eliminação Seria de grande ajuda para a extin
çao do défiCit público federal, causa precípua 
da inflação. - - --- -

O Executivo verrl há vª.ri_ps anos- tentando 
privatizar empresas deficitárias, mas com re
suhados extr_ema_mepte modestos. 

Como, pOrém, hã mister acabar de uma 
vez por todas com os desperdicios na caber

- tura desses déficits, foram imaginadas duas 
soluções de resultados imediatos- uma para 
as empresas recuperáveis, outra para as irre
cuperáveis. 

O examé indiyidual das sociedade, para veri
ficar em que categoria se enquadraria cada 
uma delas poderia atraSar bastante o proces
so. Por isS;O, recorreu-se a um critério sumário 
mas efétívo, o julgamento daqueles que traba
Jham_na_ empresa. Se estes aceitarem receber 
as ações e_m doação para, daí por diante _terem 
vida própria,· sefrl patemalis-mo govemáme_n: 
tal, é pOrque a consideram recuperáVel; em 
casO contrário, deverá ela ser liquidada. 

Na primeira hipótese, a das empresaS recu
peráveis que: pelo critério segUido, são aque
las cujos empregados receberão as aç:ões em 
doação, ·surge logo uma vantagem: a priVati
zação se faz sem desemprego. Na seqüência 
dos fatos, a sociedade passará a ser dirigida 
pelos administradore_s e técnicos _rnais éapa
zes de seus quadros, even_tualmente refQ(~
dos por algum bom elemento de fora; isso 
em vez do crit~rio político e dq fllhotismo. Por 
outro lado, os_ empregados irão encarar a 
corripanhia como sócios, zelando pela conser
vação ou consUmo de material, bem como 
a util~açãg de s~IViço, e não_ exa_gerando nas 
reivindicações salariais, utilitárias Ou mordo
mescas. Na pior das hipóteses, se verificarem 
que não será possível levar ádiante a adminis
tração da empresa, procurarão vendê-la ou 
liquidá-la e o farão _oom_ maíor eficiência e 
rapiaez· que ãs- derOoStrad,as pelo Governo até 
o presente; e, certamente, mesmp nessa situa
ção mais desfavorávet acabarão recebendo 
maiOr irÍlportânc:ia que a da ind~nização traba
lhista. 
- No caso da liquidação, esta Serâirreversível 
desde que seja constituída a Colide e~ i"O!eQra
lizado seu capital com o ativo pern1aneiiie das 
empresas liquidandas. Terrnina_dQ o processo, 
terão desaparecido todas as sociedades defici
tárias irrecuperáveis, o passivo trabalhista de
las terá sido pago em dinheiro, o passivo não 
trabalhista liquidado em ações da Colide e. 
ao invés das empresas estatais, terá suigidó 
uma companhia privada - a Colide - cujos 
acionistas seião oS credores-não trabalhís~s-_ · _ 



Maio de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo 11) Sexta-feira 5 · 1749 

das sociedades liquidandas. Seus ácioliistas-
possivelmente farão cisões-"regionais, setoriais 
ou _com outro qualquer critério, para fotnar 
a empresa mais administrável, ou promove
riam, em último caso, sua liquidação. De qual
quer modo, ficarão em melhores condições 
que se concorressem a uma massa falida ou 
a uma concordata de baixa recuperação. 

Complementarmente a este- projeto eStá 
sendo apresentado um outro que flexibiliza 
os contratos de trabalho, em vistas a minimizar 
situações de desemprego porventura resultan
tes do esforço de saneamento financeiro e 
restauração da viabilidade económica das em
presas. 

Sala das Sessões, 4 de maio de 1989. ~ 
Senador Roberto Campos. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 175. Incumbe ao poder público, na 
forma da lei, diretamente ou sObre regir'ne de 
concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviÇos públiCos. -

Parágrafo único. A lei disporá s_obre: 
1- o regime das empresas concessionárias 

e permissionárias de serviços públicos, o caráw 
ter_ especial de seu contrato e de sua prorro
gação, bem como as condições de caduci
dade, fiscalização e rescis_ão da concessão ou 
permissão; 

D -os direitos_ dos UsUários; 

(A COmissãO de ConstitUiÇão, Justiça 
e Odadania.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 105, DE 1989 

Dispõe_ sobre o exerctcio do direito de 
greve e dá outras providências. -

O Corigresso Nacional decreta: 
Art. 1, A greve é um direito dos trabalha

dores, a quem compete decidir sobre a opor
tunidade de seu exercício e definir, relativa
mente aos direitos sociais, os interesses a de
fender por meio dela (arl 9" da Constituição): 

Art. 2"' O direito de greve nos órgãos inte
grantes da administração direta, indireta e fun
dacional será exercido nos _ _termos e nos limi
tes defmidos em lei complementar (art. 37, 
item VIl da Constituíçã6). 

Art. 3, As assembléias das entidades sin
dicais deliberarão, na forma estabelecida nos 
respectivos estatutos, sobre as pretensões da 
categoria e a paralisação das atividades no 
caso de não atendimento. 

Parágrafo úniCO. Não existindo sindicato 
que representa a categoria profiSsional, a as
sembléia será promovida pela Federação a 
que se vincularia a entidade sindical ou, na 
hipótese de ineXistência deSta, pela correspon
dente confederação. 

Art. 4~ A entidade patronal corresponden
te será notificada, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, do conteúdo das. reivindicações 
da categoria e da decisão do exerdcio do direi
to de greve em caso de-riao ·aú~nâirilento. -

§ 1"' Somente será admitida a paralisação 
se, transcorridas 72 (s~tenta ~ duas) horas, 
frustrarem-se as negociações ou verificar-se 
a inviabilidade do recurso à arbitragem. 

§ 2" Tfã"risCOrrido o prazo a que se refere 
6 parágrafo .?Jnterior, é facultado a qua1quer 
das partes suscitar dissfdio coletivo. 

Art. 5° AS entidades sindicais ou comis
sões especialmente eleitas representarão os 
interesses da categoria nas negociações ou 
na Justiça do Trabalho. 

Art. 6~ As entidades sindicais ou as co
missões_especíalmente eleitas poderão utilizar 
os meios suasórios necessários tendentes a 
persuadir os trabalhadores a aderirem à greve. 

M_ 7o Observada _as condições previstas 
nesta lei, a participação em greve não rescinde 
o contrato de trabalho, devendo as relações 
obrigadonals durante o período ser regidas 
-peiO acordo, _convenção, sentença arbitral ou 
decisão do Poder Judiciário. 

Art. 8·) Em qualquer hipótese, a decisão_ 
da Justiça límitar-se-á a declarar a procedên
cia, pardal ou total, ou improcedência das rei
vindicações.__ 

Art. 9? -Constitui abuso do direito de greve 
a manutenção da paralisação após o trânsito 
em julgado da sentença normativa ou decisão 
de improcedência das reivindicações. 

Art. 1 O. Sem prejuízo da competente 
ação penal, o empregado ou dirigente sindical 
que cometer abuso no exerddo do direito" de 
greve suJeita-se às seguíntes sanções, aplicá
veis_ s_egundo o grau de responsabilidade e 
conseqüências advindas: 

1- advertência; 
D -suspensão até _trinta dias; 
m- rescisão do contrato de trabalho, com 

demissão por justa causa. 

Art. 11. Quando as reivindicações apre- _ 
sentadas tiverem sido julgadas improcedentes 
-pela justiça há menoS de 1 (um) ano ou visa
rem a alterar as condições constantes de acor
do, convenção coletiva, laudo arbitral ou deci
são normativa judicial ainda em vigor, exlgír
se-á do sindicato ou categoria suscitante prova 
da ocorrência de substancial modificação na 
conjuntura que legitime a renovação do pleito. 

--Art. 12. Consideram-se serviços e ativida
des essenciais para os fins da presente lei: 

-1-médico-hospitalar; 
II- funerários; 

- II[-produção, transporte, distribuição e 
comercialização- de remédios, gêneros ·ali
mentícios, combustíveis e gás; e 

IV- guarda, uso~ controle de susbstândas 
radioativas, b_em como"de-instalàções, equipa
m~tos e materiais nucleares. 

Art. 13. Na greve em serviços e atividades 
essenciais, as ~ntj_dades sindicais são obriga
das a: 
I- comunicar o estado de greve aos em

pre:g~dores e aos usuários com antecedência 
mínima.de 72 (setenta e duas) horas; e 

II- assegurar o atendimento das necessi
dades inadiáveis da comunidade. 

. . .. 

Parágrafo único. Para os fins preVistOs no 
_item II deste _artigo :;;erão de:;;ignadéi,S comis
sões esP&iais destinadaS a manter em funcio
namento os serviços mínimos indispelisáveís 
ao atendimento da população. 

Art. 14. Além da hiPótese previSta no arti
go 9?, cOnstitui abusO do -exercício do direito 
de greve a omissão no atendimento das ne
cessidades---inadiáveis quando a paralização 
ocorrer em serviço ou atividade de.finida cOmo
essenciaL 

-Art. 15. Constituem crimes contra a orga
niza-ção do trabalho puníveis ·com pena de de
tenção de um a seis meses e multa: 

1- constranger alguém, mediante violência 
ou grave ameaça, a exercer ou abster~se de 
participar de greve; 

11- participar de suspensão ou abandono 
coletivo de trabalho praticando violência con
tra pessoa ou coisa; 
m- deixar de assegurar o atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidaâe 
quando a greve _ocorrer em serviço ou ativi
dade essencial. 

Parágrafo único. No caso dos itens I e II 
ap\icar-se-á, também, a pena correspondente 
à violência; no caso do item 111, quando advier 
dano à pessoa, aplicar-se á, também, na pena 
correspondente. 

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 17. Sãorevogadasasdisposiçõesem 
contrário. 

Justificação 

A Constituição promulgada em outubro de 
1988 assegurou._ de- forma ampla, ·aos traba
lhadores em geral, no capítulo referente aos 
direitos sociais, o direito de greve. Este, deve 
ser exercido segundo os critérios de oportu
nidade e conveniência definidos Qela próp-ria 
categoria interessada. Ademais, ficou consa
grado no texto da Lei Maior que os interesses 
a serem· postulados por tal meio devem ser 
definídOS--pela classe obreira no âmbito das 
respectivas agremiações. 

Qua-nto à deflagração de movimento de pa
ra.!ização coletiva no seio da administração, 
direta, indireta ou funcional, o texto da Carta 
Magna condicionou o exercício do direito aos 
limites e termos a serem fixados em lei com
plementar~ 

Assim sendo, nos estritos termos coilstitu
cionais, há que se estabelecer nítida distinção 
conceituai, e por conseguinte de tratamento 
normativo, entre a greve no serviço público 
e aquela outra desencadeada nas atividades 
VincUJaâas à iniciativa prlvãdã. -- - ---

A presente iniciativa tem por escopo dísd
plinar _ _o exercício d_9 direito <:je gr_ev~_l}qs_ampo 
exclusivo das atividades empresariais levadas 
a termo pelo setor privado da economia. 

Assegura-se às entidades representativas 
dos interesses classistas a faculdade de delibe
rãc,_ soberanamente, na forma dos estatutos, 
sobre a paralização das atividades. lnexistindo 
entidade constituída, defere-se a competência 
para organizar o processo deliberativo à fede
façãO- ou con"rederação à qual estaria vincu
lada a associação se organizada estivesse. 
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Considerando que todo processo relvindi
catórlo deve ter inicio pela formulação prévia 
de pretensões, o projeto determina que a cate
goria patronal seja notificada do conteúdo das 
postulações. Caso não sejam estas atendidas, 
e na impossibilidade_ de reçorrerem as partes 
ao juízo arbitral, legitima-se o recurso "à greve. 
A partir deste momento, qualquer das entida
des interessadas poderá suscitar dissídio cole
tive junto à Justiça_do Trabalho. 

Em respetto à tradição democrática no que 
tange ao direito-de greve, prevê-se a possibi
lidade de os interessados recorrerem aos_ 
meios suasórios pacíficOs necessários à per
suasão dos trabalhadores quanto à necessi
dade de paralisação coletiva. Esta, por sua 
vez, não rescinde nem afeta os contratos de 
trabalho, devendo, entretanto, as relações 
obrlgacionais durante o período ser regidas 
peJo acordo, convenção ou sentença norma~ 
tiva que vier a ser proferida. 

Entendemos que_no _vigente contexto ins
titucional não cabe ao Poder Judiciário apre
ciar a legalidade ou ilegalidade da greve. Deve 
a instância decisória limitar-se à declaração 
da procedência, total ou parcial, ou improce
dência das pretensões. Ju]gado o feito, resta 
às partes acatar a decisão proferida, 

O abuso do direito de greve a que se refre 
o § 2~ do artigo g~ da Constituição -fica configti~ 
rado na medida em que há recusa de acata
mento à decisão judicial. A sanção pela inob
servância do preceito é escalonada em três 
níveis, a saber: advertência, suspensão e de
missão por justa causa. 

A proposição contempla ainda a possibi
lidade de renovação das reivindicaçõeS traba
lhistas, mesmO quando já JUlgadas improce
dentes pela Justiça do Trabalho e lapso tem
poral inferior a um ano. t que a dinâmica 
econômica pode justificar, em certos casos, 
a reiteração do pleito em curto espaço de tEm
po. Nesta hipótese, entretanto, de\!erá a entida
de sindical provar a ocorrência de substancial 
modificação na conjuntura-a "1egitiri1cir a pre
tensão. Idêntica solução é preconizada para 
o caso de dissídio que tenha por objeto alterar 
acordo, convenção coletiva, laudo arbitral ou 
sentença normativa ainda em vigor. 

Os serviços e atividades esSenciais cUjO 
atendimento deverá ser preservado no curso 
da greve vêm definidos no projeto. CumPre 
à entidade síndical, nesta hiótese, designar"co-
missões ·especiais de trabalhadores destina
das a preservar o fundonã.mento mínimo ca
paz de atender às necessidades da população. 

Finalmente, são _contempladas sanções pe
nais para reprimir a violência, amtra pessoas_ 
ou coisas, e o constrangimento ou ameaça 
à liberdade individual. Os parâmetros adota
dos são os do Giódigo Penal, adaptados às 
circunstâncias presentes. 

Acreditamos que a presente iniciativa con
tnbui para o aperfeiçoamento da Ordem ins
taurada a partir da prOf!!Ul_gaç~o da nova 
Constituição na medida em que defme e limita 
o exercício regular do direito de greve no cam
po das atividades empresariais privadas. O 
movimento reivindicatório no âmbito da admi
nistração, direta, iõdireta e funcional, será ob-

jeto dã tutela específica em lei complementar. 
Sala das Sessões, 4 de maio de 1 989. -

Senador JufJJ:ay Magalhães. 

LEOJSV.ÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

····A;t··g~'""'{:;';~g;;;~-;;=-di~eito de grev;,"'" 
competindo aos trabalhadores decidir sobre 
a oportunidade de exercê-lo e sobre os ln teres· 
ses que deVa por meio_dele defender. 

Vil- o direito de greve será exercido nos 
termos e nos limites definidos eJT'I lei comple
mentar; 

........ ~~··rxc~;J~o de COnStituição, Justt; 

e CJdadanía.) 

O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro) 
-Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre_a mesa, re_querimento que será lido 
pelo Sr. 1 o Secretário. 

É Jido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 23l, DE l989 

Pelo falecimento do ex-deputado constituin
te de 1946 Antonio Alencar Araripe requere
mos, ·na forma regimental e de acordo com 
as tradições da casa. as seguintes homena
gens: 

a) inserção em ata de voto de profundo 
pesar; 

b) apresentação de condolências à família 
e ao estado. do Ceará._ 

Sala das Sessões, 4 de maio de 1989. -
Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Parã: -encaminhar a votação. Sem revisão 
dO Or"ador:r=--::·sr. Presidente, Srs. Senadores. 
na ·macifugada de- ontem, faleceu em Forta
leza, aos_ 92 anos de idade, o Df. Antônio Alen
car Ãrãripe, -figUra marcante dÕs nossos círcu
loS políticos e intelectuais, com relevantes ser
_viços prestados ao povo cearense. 

Constituinte de 1946, com sucessivos man
datos à Câmara dos Deputados, o extinto teve 
brilhante atuação parlame11tar direcionada so
bretudo para a solução dos graves problemas 
nordestinos. 

Bacl;larel em direito e advogado com larga 
mlli~rtcia na regiã9 do Cariri, exerceU: na ges
tão de Jânio Quadros, a presidência do BNB; 
empenhando-se _à frente daquela instituição 
de crédito oficial, para estimular o crédito coo
peratiyo e_ a dinamização da_ assistência ao 
pequeno agricultor. 

Na elaboréls.ão·_do [I Plano de Expansão de 
Unidades Operadoras do Banco do Nordeste 
e a conseCIOente implantação de 15 agências, 
sinalizaram a sua rápida mas fecunda adminis-

tração, sendo-lhe creditado o esforço para a 
obtenção do primeiro empréstimo e financia
mento externo, através do Banco Jnterame
ricano de Desenvolvimento. 

Como Deputado, defendeu a construção de 
grandes reservatórios, inclusive Orós, e a açu
dagem e cooperação, reputadas indispensável 
para amenizar o flagelo das secas. 

Na imprensa, militou como articulista dos 
mais apreciados, expondo pontos de vista soM 
ore questão relacionadas com a conjuntura 
política, econômica e social do BrasiL 

Democrata de convicções arraigadas, de
- fendeu leSes nacionii:Hsias, como a do mono

pólio estatal do petróleo, dos minérios, da ele
tricidade e das telecomunicações; 

Especialista em legislação eleitoral, foi dos 
primeiros a preQar a ne-cessidade de utiliZação 
da cédula única, ComO "forma de aprirri:orar 
o -correto exercido do voto. 

Jurista de méritos, publicou diversos traba
- lhos como: A ação de Nulidade de testamento 
e Petição de Hercmça, A ação de Manutenção 
de Posse; Delito contrCJ êJ Honra; Da Ineficácia 
da Transação entre Menores Ausentes e Ter
ceiros; Inconstítudonahdade do Par/amentaM 
rismo Estadual, todos recebidos com mere
cidos aplausos pela crítica especializada. 

O seu filho, Dr.JosêAlencar Araripe, herdou 
sua liderança política, exercendo-a, com inexM 
cedível espírito público, na zona sul do estado. 

Mesmo em idade provecta mantinha-se lúM 
cido e consciente, acompanhando os fatos 
políticos, sobretudo a normalização institucio
nal, a que se chegou com a promulgação da 
Carta Magna de 5 de outubro de 1988, 

Sr. Presidente, o exM Deputado Antônio Alen
car Araripe, como coestaduano dos mais dis
tinguidos, Jegou~nos exemplos admiráveis de 
competência e dedicação à causa pública, ser
vindo ao- Ceará e ao Pais de forma perma-
-nente, obstin.:ida e autêntica. · -· 

Homenageio com esse requerimento a sua 
memória e levo à familia Araripe, em nome 
da representação ce-arense ne-sta Casa, o prei
tO do nosso pesar e solidariedade, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
_- E:5~ ~~~~fimen~q _de:p_~nde d_e votação. 

O Sr. Edison Lobão- Sr. Presidente, eu 
pediria a V. Ex" que mandasse repetir a leitura 
do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O requerimento é um voto de pesar pelo 
falecime-nto do antigo Constituinte Antônio 
Alencar Araripe. 

O Sr. Edison Lobão- Obrigado a V. EX 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-· O nobre Senador Mauro Benevides já o 
justificou. -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senaaores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A Mesa associa-se a essa manifestação de 

pesar pelo falecimento do antigo Constituinte, 
homem de letras~ jurista António Alencar Ar_ari
pe, e fará cumprir a deliberação do plenário. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento _que _será lido 
pelo Sr. 1 o Secretário. 

J:: lido o seguinte. 

REQCIERIMENTO N" 232, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art. 
371. alínea b) do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei da Câmara no 7 I de 1989. 

Sala das Sessõês, 4 de maio de 1989. -
Ronan Tito - Jt1arcondes Gadelhl! - Carlos 
Alberto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O requerimento que._acaba de s_er lido será 
apreciado após à Ordem do Dia, nos termos 
regimentais. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ita
mar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, 
Srs. S_enãdores, gostaria que V. Ex" me esclare
cesse que Projeto de Lei da Câmara dós Depu~ 
tados n<:> 7 é esse. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson _Carneiro) 
- O Projeto de Lei n9 7 _é_ o da Lei Eleitoral. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obri
gado, a V. Ex" 

O Sr. JamU Haddad -Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela a ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB-RJ- Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores~ esta. é: uma_matêria que 
há de ser estudada em profundidade. Ontem 
ouvimos aqui o nobre retator José Fogaça 
declarar que ainda não havia conseguido con· 
duir o seu parecer, que estava, inclusive, ten-
tando um acordo. -- -

Senhor Presidente, peço que esta matéria 
seja distribuída aos SrS, Senadores e não :Seja 
votada açodadamente, pois representa a legis
lação para o pleito eleitoral de 15 de novembro 
deste ano, quando_ o povo brasileiro, após 29 
anos, vai eleger, democraticamente, um Presi
dente da República. 

Formulo apelo às lideranças desta Casa que 
estão solicitando o regime de urgência que 
concordem na retirada desse requerimento, 
para que, tranqüilamente, após a leitura do 
parecer do nobre relator, posssamos, então, 
discutir, votar, aprovar ou tentar marcar posi
ção contrária ao projeto. 

Este, o apelo que faço, Sr. Presidente. 

COMPARECEM M4/S OS SRS. SENADO
RES: 

Mário Maia - Leopodo Peres - Carlos 
De'Carli - Aureo Mello - Ronaldo Aragão 
- João- Menezes -João Castelo - Edison 

Lobão- "Carlos Alberto.~-José Agripino
Lavoisier Maia - Marcondes Oadelha - Ney 
Maranhão - Jarn11 Hªd_d_a<! -:-::_Mauro Borges 
- Maurício Correa - Meira Filho - Dirceu 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se-à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, ern turno único, do v~to par
cial aposto ao Projeto de Lei do DF n~ 
5, de 1988, que dispõe sobre os venci
mentos dos conselheiros, auditores e 
membros do Ministério Público do T ribu
nal de COntas do Distrlio Federal. 

Parte Vetada: Art. 49. 

A discussão -da matéria foi encerrada em 
sessão ordinária anterior. 

Vota~~<? do veto. 

_ O Sr. Ronan Tito ~ Sr. Pr~sidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
nan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem._Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente,. peço o adiamento da votação deste 
assunto, pelas razões já expostas em sessões 
anteriores e que já são do conhecimento da 
Casa. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O Nobre üder do PMDB pede adiamento 
da votação do Projeto de Lei no 5, de 1988. 

Em vOtaçãO. 
Os Srs. Senadores que aprovamo adiamen

to queiram permanecer sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 

- É a_seguinte matéria cuja apreciação é adia
da: 

-O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
Passa-se _à votação- do requerimento lido no 
Expediente, nos seguintes termos: 

"Requeremos urgência, nos termos do 
art. 371, alínea b, do Regimento Interno, 
para o Projeto de Lei da Câmara n<:> 7, 
de 1989 .... 

a) Senadoies Ronan Tito e Marcondes 
Gadelha."" 

Em VotaÇão. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
_a pal~r~_ para encaminJ::lar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
nan Tito, para éncaminhá( ã Votaçáo, como 
primeiro signatário do- requerírrú~nto. 

. O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para 
encaminhar a votação. Sem_ revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a_lei 
eleitoral que foi apresentada na Câmara dos 
Deputados, teve_nessa Casa, debate por qua-

tro meses, onde as lideranças de todos os 
partidos, inclusive alguns que não têm assento 

.nesta Casa, disCutiram o projeto à exauStão. 
Quando o projeto veio para cá, o PMDB esco
lheu o nobre-'Senador José Fogãça para estu
dar o assunto, a frrn de ver se havia algo a 

'ser melhorado. S~ Ex' sentiu que sim. Foram 
feitag.reun_tões das lideranças, que resolveram 
modificar, discutir, aceitar inclusive __ emendas, 
-tendo sido ap·resent'aQó slibstitUfivci no ·sena
do Federal. 
· __ O assunto foi discutido em profundidade 
na Câmara, e também no Senado Federal. 
Por isSo mesmO, que estamos maduros para 
votar, mesmo porque os prazos que Umit.arh
algumas aUvidades no sentido de que haja 
eleição já estão começando a _vencer e a socie
dade _está cobrando o diploma legal. 

Ainda ontem tivemos oportunidade, inclu
sive na televisão,_de debateÍ' esse projeto, que 
é bastante amplo, que contempla de maneira 
d~ocrática todos os partidos, inclusive aque
les que têm apenas a sua ·coinissãci ProviSória 
registrada. - - -

A Cisa está pronta para vÇtar a matéria, 
e reitero o pe-dido de urgência. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, 

O Sr. ltamàr Frãnco - Sr. Presidente,
peç~ a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador lfa
mar Franco, para encaminhar a votaçáo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para en· 
caminhar a votação. Sem revisão do OicidOr) 
-Sr. Presidente. Srs. Senadores, este projetei 
foi discutido na Câmara dos Deputados por 
quatro ou cinco meses. Não é possível que 
o Senado queira votá-lo neste instante. Não 
temos aqui o avulso nem o substitutivo do 
nobre relator. 

Não creio que V. EX',.Sr. Presidente, possa 
colocar, em votação ou o Plenário atender, 
neste instante, matéria de tamanha importãn-
d_a. _ 

Vamos Votar o quê? O j:>rojetõ que Veio da 
Câmara? O substitutivo do nobre Relatai, Se
nador José fogaça? Não sabemos, Sr. Presi
dente recebemos hoje a Ordem do Dia da 
sessão ordinária, nada mais do que lsso. 

Reconhecemos a importância da_ matéria 
e à sua necessidade. Tenho sempre lembrado, 
se o-Senado é a CaSa revisOra ....:. e o é i-leste 
instante -, não podemos aprovar açodadã.
niente o que vem da Câmara dos Deputados, 
mesmo porque não há reciprocidade em rela-
ção a esta Casá. -

Não é o caso, neste momento, de se discutir 
§te ponto. _ _ 

Sr. Presidente, digo respeitosamente a V. 
EX"- e, nessa altura,_dirijo um apelo ao Plená
rio do SenadO -, esta matéria não pode nem 
deve ser votada hoje. 

Se é importante - e o Uder do PMDB já 
disse que ela o é -,- o que vamos votar? A 
lei oriunda da_ Câmara dos Deputados? O 
substitutivo do nobre Relator, Senador José 
Fogaça? Não sabemos, Sr. Presidente. E não __ 
é possível que V. Ex', de repente, em dois 
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ou três minutos, vá distribuir aos Srs. Sena
dores o projeto de lei ou o substitutivo do_ 
nobre Senador José Fogaça. Razão pela.qli;il, 
neste instante, já que V. Ex• coloca para deci
são _do Plenário, faço- rim apelo ao_s nobres 
Senadores da República: não aprovem a apre
dação desta matéria em regime de urgência, 
pedida pelas lideranças maiores desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa tem em mãos um requerimento 
de urgência assinado pelos nobres Uderes do 
PMDB, PFL e PTB. Seiído asSiin, -a Mesa- riãci 
pode _deixar_de pôr a votos esse requerimento. 

O Sr. Jamll Haddad- Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Concederei a palavra a V. Ex". mas qUero 
esclarecer que sendo urgência urgentíssima, 
a Mesa não pode deixar de pôr a votos o reque
rimento. O Plenário acolherá ou não, levando 
em conta os- apelos que estão sendo endere
çados aos signatários do requerimento. Se S. 
Ex"' retirarem o requerimento, facilitará qual
quer decisão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD-Sr. Presidente, 
justamente este era o apelo. 

V. Ex" ainda não colocou em votação, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) 
-Não. 

O SR. JAMIL HADDAD - Então, neste 
momento não temos interesse na_ obstrução, 
quero deixar bem claro. Esta é rriatérii-rele
vante, matéria de grande interesse para todos 
nós. 

Faço, neste mome-nto, um apelo às Lideran
ças que assinaram esse documento solicitan
do a urgência, que 6 fetirem, e possamos tran
qüilamente votar essa matéria na próxima se
mana, Terça ou qua-rta-feirã votaremos -tran
qüilamente esta matéria, sabedores, inclusive, 
do se_u conteúdo, porque há quatro meses 
ela foi discutida n-ã ·amara e não podemos 
aprová-la em quatro minutos no Senado. 

Na realidade, há uma contradição flagrante. 
Faço um apelo aos nobres Senadores Ronan 
Tito. M"arcondes Gadelha e Jarbas Passarirlho 
para que . ., 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O nobre Senador Jarbas Passarinho não
é signatário. O signatário é o ilustre Senador 
Carlos Albertor 

O SR. JAMIL HADDAD- Desculpe-me, 
então. 

Justamente queria fazer um apelo às Ude
ranças maiores desta Casa, aos mãiores parti~ 
dos, para que possa-mos-votar na próxíma se
mana tranqüilamente, sem traumas, visto que 
amanhã não haverá número. · 

Na realidade, não estou propondo que a 
votação seja feita amanhã, porque amanhã, 
sendo sexta-feira, a sessão será matinal, e da 
Ordem do Dia-creio- não constarão maté
rias relevantes. Então, que a apreciaçã-o desta 
matéria seja realizada na próxima terça-feira, 
dentro do acordo de üderanças. 

O Sr. Maurício Correa- sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nObre senador Mau- . 
rido Correa. 

O SR. MAURICIO CORREA (PDT -DF. 
Pela ordem. Sem=-reViSão do orador.) - Sr. 
Presidente._ endosso inteiramente as preocu
pações dos Senadores Itamar Franco e Jamll 
Haddad. 

fli verdade, ontem, à vof~d'oiseau, consegui 
tomar conhecimento do projeto que veio da 
Câmara: · · · --

Trata~se de matéria de substancial impor
tância porque vai regulamentar as eleições 
qUe vamos realizar no dia 15 de novembro, 
ou seja, a questão da televisão. Inclusive há 
implicações com relação à organização parti
dária. 

De modo que, Sr. Presidente, s_eria extrema
mente lamentável que esse projeto, sendo co
locado em votação e em discussão, fosse dis
cutido com um quorum reduzido, É matéria, 
colno V. ~ sabe,_ da mais alta importândci. 
Já comecei a redigir cinco emendas, julgo 
oportuníssjmo apresentá-las, inclusive enten
do _que são interessantes para todos nós, _seja 
Partido pequeno, seja Partido grande. 

Neste instante dirijo um apelo .. carro-chefe" 
aqui, ao nobre Senador Ronan TitO com os 
seus liderados, e aos nobres Senadores Mar
condes Q?~delha e_ Carlos Alberto, para que 
S . .Ex."'-tneditem sobre a questão, senão serei 
_obrigado, fDUito a contragosto, a pedir verifica
ção de votação, e não gosto de fazê-lo, só 
ín extremls, mas o farei, caso meu apelo não 
-seja aceito. _ _ 

Este, portanto, um último ãpelo aos nobres 
L!deies que constituem os Partidos da Maioria: 
que atendam esta súplica, e não é nada mais 
do qUe isto o que pretendo. (Muito bem! Pa1~ 
mas.) 

O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presiden
te, peço a pal':'-vra pela ordem, 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo ~ palavra,ao nobre Senador Jar
bas Passarinho,_ pela ordem. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pela ordem.) - Sr. Presidente, é apenas 
para dar uma explicação relativa ao Partido. 
Como V. Ex• salientou, __ eu não- fui signatário 
não porque eu tivesse me eximido de o ser, 
mas acontece que o Vice~üder do meu Partido 
participou das reuniões e o nobre Senador 
Ronan Tito encarregou delas o nobre Senador 
José Fogaça. 

-'Pãfa o meu Partido, havia o interesse em 
fazer a votação porque nós temos uma Con
vençªo no dia 14. Ora, como a decisão do 
Senado foi apresentar substitutivo, automati
camente a matéria tem que voltar à Câmara 
e _se nós fizermos ·isto na quarta-feira ou na· 
quinta~fe_lra- da" seinana que vem, evidente
mente nao haverá tempo útil para que a Câma
ra, por seu tun16, se rrianffeste e nós faremos 
uma CoriiietiÇáO na mesma irregularidade -
permita-me V. E}( a expressão- que o PMDB 

praticou quando fez uma Corivenç:ão que o 
Tribunal Superior Eleitoral se negou a mandar 
representante, porque, de fato, existe a neces
sidade de uma lei específica para cada pleito 
e essa até era absolutamente indispensável, 
na rTiédida em, que é a primeira que se fará 
uma eleição presidencial com dois tumos. 

Vejo que os atletas vocais, aqui na retaguar
da, Sr. Presidente, talvez estejam criticando 
a omissão_ de V. EX-mas, com certeza, a Taqui
grafia --~~tá registrando qual é a posição do 
PDS. O nosso dé.sejo seria que pudéss_emos 
fazer uma Convenção como a lei já assegu
rando que essa CoriVenç8o ti.Vesse resultados 
definitivos. Agora, reconheço que, no momen
to em que se vota a matéria, sem a possibi
lidade de sequer o Relator para expor e o avul
so chegar às nossas_mãos, __ em cima do mo
mento da votação, de fato, isso conspira con
tra. 

Apelo por apelo, faço ao Senador Jamil 
Hé!ddad e _ao Senador Itamar Franco, para que, 
neSte Caso, recebêssemos, hoje, o documento 
e votássemos amanhã. Nada impede que, na 
sessão matutina, nós possamos votar. 

O Sr. Marc:ondes Gadelha- Sr. Presj
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a pa1avra ao nobre Senador Mar~ 
condes Gadelha, pela ordem. 

O SR- MARCONDES GADEUIA (PFL 
- PB. Pela -ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presjdente, o PFL, Partido da Frente 
Ugeral, se declara apto para votar esta matéria 
agora, amanhã, a qualquer momento. Assinei 
o requerimentO de urgência em nome da ban
cada, ria suposição de que a Casa toda esti
vesse, também, suficientemente instruída para 
votar esta matéria. Vejo agora que as partidos 
pequenos afinnam não terem tido tempo sufi~ 
ciente para análise, para unia apreciação em 
profundidade, principalmente considerando o 
fato de que há um substitutivo do relator José 
Fogaça e um grande número de emendas. 

Sr. Presidente, o apelo dos partidos peque
_nos, de alguma forma, me sensibiliza. Enten
do, em primeiro lugar, que esta é efetivam~nte 
uma matéria de alta- relevância, de altissima 
indagação, de profundos e definitivos desdo
bramentos para a vida da Nação. Em segundo 
lugar, é hábito 4_o n_:teu partido, faz parte da 
sua filosofia, dos seus estatutos, dos seu pro
grama. da sua prática pdítica, o respeito in
condiciOnal aos direitos das minorias. enten
demos que democracia não é s6 vontade da 
maioria, mas é, sobretudo, o direito das mino
rias. 

-- Consideúmdo _estes pontos, Sr. Presidente, 
admitimos, caso as outras lideranças signa
tárias venham a concordar, declinar requeri
mento de solicitação de urgência, embora eu 
Insista num ponto; a bancada está pronta, está 
apta,- sente-se suficii:mtemente instruída para
votar a matéria a qualquer momento. 

De modo que, Sr. Presidente, se houver 
anuência das demais lideranças signatárias, 
o PFL não tem o que opor e aceita o apelo 
das lideranças dos partidos menores. 
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O Sr. Fernando 'Henrique Cardoso -
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador, Fer
nando Henrique Cardoso, pela ordem. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, serei brevís
simo. 

Conheço o texto. Fui inforrriado pela lide
rança do PMDB. Estou de acordo com o subs
titutivo, mas tendo em vista as ponderações 
já expendidas por vários srs. senadores, inclu
sive o nobre senador Passarinho, que não pu
de ouvir difeitó, poi'que não-me deixaram, 
creio ser prudente deixarmos para amanhã 
a apreciação da matéria. 

Conversei com as lideranças dos partidos 
- o senador Itamar Franco, sem partido, o 
senador Jamil Haddad e o senador Mauricio 
Corre a, S. E:ic" estão todos de acordo. Simples
mente não votaríamos hoje, para que tivessem 
-parece-me justo- conhecimento do texto, 
e, se todos estiverem de acordo, votar-se-ia 
amanhã de manhã, até por voto de liderança. 

Portanto, Sr. Presidente, peço a V. ~. sus
penda a votação hoje. 

nando Henrique Cardoso. Nada tenho a opor 
à mesma, Sr. Presidente. 

O Sr. Ne_y Maranhão - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ord~m. 

O SR. PRESIDEI'IlE (Nelsom Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão, pela ordem. 

O SR. NEV-MARAI'IHÃO (PMB - PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, em· riome do PMB, concordo com 
as- posições dos ilustres SenadOres Fernando 
Henrique Cardoso -e- Jamil Haddad, Líder do 
PSB, para-estudarmoS a·matêria é sobre ela 
amanhã deliberar. 

O SR. PRESIDEI'fll' (Nelson Carneiro) 
- sobre a mesa requerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido e deferido o seguinte 

REQUERIMEI'ITO N• 233, DE 1989 . 

Nos termos do art. 379 do Regimento Inter
no, requeremos a retirada do Requerimento 
n" 232, -de 1989, em que solicitamos urgência 
pai"a o Projeto de Lei da Câmara n" 7, de 1989. 

Sala das Sêssôes, 4 de maio de 1989. -::
Ronan _Tito - MaicOhdes Ga_delha - Carlos 
Alberto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
O Sr. Mauricio Correa _Sr. Presidente, -A Mesa recebeu um pedido ~e retirada_do 

peço a palavra pela ordem. - - - _ _Requerimento n9 232, que é exatamente o pe-
dido de urgência, urgentíssima para o Projeto 

O-SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) de Lei da Câmara n<> 7. Sendo assim, não 
-::-.Concedo a _Palavra ao nobre Senador Mau- há o que discutir. Os próprios signatários pe-
ncto Correa, pela ordem. dem a retirada do requerimento. 

O SR. MAURiCIO CORREA (PDT- DF. Quanto à possibilidade da -distiibuição, aio-
Pela ordem. Sem revisão do oiador.)-- Sr. da esta noite, dos avulsos, depende da Mesa 
Prestdente,permito-mesugerír-casoaslide- receber à-tempo o substitutivo e as emendas 
ranças aceitem a sugestão, que acolho, do para que se-possa enviar ao Cegraf e depois 
nobre Senador Fernando Heririque Card05-o distribuir aos Srs. SenadoreS. De qualquer for-
- permito-me sugerir que esse substitutivo ma, se for posslvel,_a Mesa incluirá na Ordem 
nos seja remetido prontamente, assim que es- do Dia de amanhã esse projeto. Porque o fatO 
teja pronto, porque, do contrário, permanece de não_ se incluir, normalmente, às sextas-fei-
do mesmo jeito a hesitação, a perplexidade. raS maféria de votação não quer dizer que-
Precisamos tê-lo hoje, para que amanhã traga- às sextas-feiras também não possa haver vota-
mos uma solução de anuência ou proposta ção. Se- houver número e a matéria estiver 
de modificação. devidamente esclarecida, pode ser votada 

É a sugestão racional que faço, Sr. Presi- amanhã dentro da sessão matutina 
dente. Peço, portanto, aos Srs; Senadores que aqui 

O Sr. Jamll Haddad- Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Camero)- -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad, pela ordem. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, não temos interesse na obstrução, 
deixo bem claro. No entanto não queremos 
votar no escuro. 

Atendendo ao apelo do nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso, eu pediria a V. ~ 
foss_e remetido aos gabinetes dos Srs. Sena
dores o projeto para ser lido por nós, a fun 
de podermos votá-lo, até em um acordo de 
lideranças, na sessáo de amanhã de manhã. 

De minha parte, concordo com a propo
sição apresentada pelo nobre Senador Fer-

estão que nos honrem amanhã, honrem esta 
Casa, com a sua presença, para que possamos 
votar se for o caso, na sessão matutina, e se 
necessário até numa prorrogação, e-:ssa -maté
ria, que realmente é de excepcional urgéncia, 
como acaba de demonstrar o nobre Senador 
Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência convoca sessão conjunta a 
realizar~e hoje, às 18 horas e 30 minutos, 
no plenário da câmara dos deputados, desti
nada à apredação• da medida provisória n9 
46, de 11 de abril de 1989, "cjlie dispõe sobre 
a cornpéti~i"áçâõ,-com o ini.põ5t6 de renda da 
pessoa jurídica, da diferença resuJtante da cor
reção monetária incidente sobre empréstimos 
rurais e agroindustriais concedidos com recur
sos da caderneta de poupança rural, e dá ou
tras providênCias." 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presi
dente, eu havia pedido a palavra comO Líder. 

O SR. PREsiJlENTE (NelSon _Carneiro) 
- Um momento. O ilustre Senador Marcon
des Gadelha havia pedido a palavra como Lí
der. V. Ex" me desculpe, nobre Senador João 
Menezes, mas devo conceder a palavra ao Se
nador Marcondes Gadelha, que falará como 
Líder. 

O SR. MARCOI'IDES GADEUIA (PFL 
- PB. Como Líder, pronuncia o seguinte_ dis
_cwso. Sem revisão do orador) - Sr. Presi
dep~e, nobres Srs. Senadore~, eu gostaria de, 
em nome do Partido da Frente Liberal, enviar 
uma saudação- e uma palavra de estímulo à 
nossa Companheira Deputada Sandra caval
canti, que iniciou a sua campanha nas prévias 
do Partido da Frente Uóeral, com vistas à Con
secução da sua candidatura para a Presidência 
da República. 

_Senhor Pre~ide-nte, tenho" compromissos 
coffi o MinistrO Aureliano Chaves de Mendon
ça e nele votarei nessas- préVías do Partido 
da Frente Liberal. No entanto, não pos_so dei
xar de manifestar o meu entusiasmo coin a 
determinação com que a Deputada Sandra 
Cãvalcanti se lariçci à luta, após a homolo
gação do seu nome pela Executiva do Partido, 
e já consegue, nos primeiros momentos do 
seu esforço, angciriar 6' apoiO -da expressiva 
$ecç~o Regional de Sáo Paulo. _ 

_A candidatura Sandra Cavalcanti é um fato 
novo no cenário político braSJ.1eiro, pelo menos 
pgr duas razões básicas. Primeiro, é esta uma 
!>i!uação singular, em que, pela primeira vez, 
uma mulher encontra espaço em um Partido 
P9l!tico par~ djsputar a Presidência da Repú
blica no Brasil. 
:Ainda ontem, comemorávamos ~·o Dia In

ternacional da Mulher",~ V. Ex~. Sr. Presidente, 
fazia_referência_à participação da mulher no 
Poder Legislativo brasileiro, fato que, reconhe
çamos, a bem da verdade, ainda se situa em 
percentuais baixíssimos, quando comparados 
com outros países com democracias mais as
sentadas. 

No que diz respeito ao Poder Executivo e 
à_ pr~dénda da Repúblicã; estamOs diante 
de uma abertura extraordinária, de uma revo
luÇão nos hábitos políticos deste Pais, prepa-
rando-nos para a possibilidade de ter consa
grado um. nC!me f.emi~ino .em plena_ disputa 
para a Suprema Magistratura deste País. 

O Sr. Aureo Mello --Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Marcondes Gade
lha? 

·O SR. MARCOI'IDES GADEUIA- Ou
ço -o nobre Senador Aureo Mello. 

O Sr: Aureo MeDo -Embora integr~nte 
do PMDB e homem que não puJa de Partido, 
porque sou originário do antigo PTB, herdado, 
depois que foi dissolvido, pela legenda do 
MDB e que, finalmente, se converteu no 
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çanti tem o PFL a representação mais bri
lhante desse propósito. Neste momento San
.di-a Cavalcanti _representa aspiração de uma 
parcela substancial da população_ braSileira, 
que vê modelos exemplares em Margaret 
Thatcher, que vê outros modelos de brilhantes 
realizaçõeS ·em lndira Gandh~ por exemplo. 

Nós nos perderíamos, aqUi, em citações, 
nobre "S_en.;~dor Aureo Mello, se fôssemos falar 
da -eficiência, da competência e do zelo com 
que a mulhér se aplíca à Cã:4sa pública. 

Sa_tLdra Cavalcanti tem ainda outra singulg:t
ridade_ nésse conjunto de candidatos a Presi-_ 
dente da República. t: que Sandra coloca tam
bém a Sl.!a candidatura a seryiço de tuna causa 
que a absorve há muito tempo, uma causa 
pela qual deu os melhores anos da sua vida: 
a causa da implantação do sistema parlamen
tarista de governo no Brasil. 

Sabemos, nobre Senador At.lreo de Mello, 
que essa foi umç, dç,s falhas_mais clamorosas 
da Assembléia Nadonal Constituinte. Deixa- · 
mos passar uma oportunidade de situar, com 
toda legitimidade, o sistema patlamentar de 
governo no Brasil. Desta maneira, perpetua
mos õS E!ffõtr qu~ têm si9o cometidos e que 
estão na esteira desse sistema presiden_çialista 
implantado há um século. 

Sabe V. Ex-, Sr. Presidente, que, em· um 
século de presidencialismo no Btasil mal tive

- mos_!Jm lustro, ou dois, de paz social, com 
democracia_ política e eficiência económica. 
Poderíamos citar o exemplo de Juscelino Kub
tischek, e talvez não tivéssemos mais outros 

PMDB, ente_ndo que V,_ E;? está sendo muitO 
feliz em estabelecer esse estímulo ao nome 
de uma das personalidades mais interessantes _ 
e mais valorosas do mundo político brasileiro, 
Sandra Cavalcanti é uma mulher _que, pela 
sua cultura, pela sua capacidade,-Pelo seu diS~ 
cemirnento politico, pela sua habilitação, não 
somente no campo especializado da política 
como no âmbito da técniC-ª e _de tudo_ aquilo 
que se refere ao conhecimehlõ gér'al, honra 
os quadros da política brasileira. Posso dizer 
que poucas pessoas nestE: Pals t?m a cultura 
que Sandra Cavalcanti_ possui. A sua jntegri· 
dade, a sua inteireza moraJ e o seu discerni-. 
mente a _acredendam plenamente. Ela é um 
orgulho, inclusive para o sexo feminino, por
que Sandra Cavalcanti é realmente uma mu
lher extraordinária que seria, sem dúvida, se_ 
eleita, uma dirigente extraordinária para este 
Pais. Espírito voltado para as <:ausas do amor, 
para as causas do bem~ para as <:ausas da 
Justiça, para aquilo que é justo e direito, san-
dra Cavakanti _é, s~m çiúvida, um revigora
o, uma aftrrnação do próprio vigor dã demo
cracia brasileira. O Partido de V. Ex', no mo
mento em que acolhe esse nome e essa pefso:..
nalidade, está dando uma demonstração de 
que, no plano seletivo, nãó poderia apresentar 
figura mais expressiva e mais alcandorada. 
Sandra Cavalcantí, u_ma mulher de formação 
internacional que se educou na Alemanba e 
conhece várias idiomas, ~--\IrDa professora 
emérita, tem a experiência da Câmara de Ve
readores e. do Parlamento, foi uma brilhante 
candidata a govemad,_Qra do EStãdo do Rio 
de Janeiro, ê, sem dúvi.àg,. um nom~ que causa 
orgulho a todos nós d_a cla_sse política e mere
ce, realmente, o aplauso e o estimulo de quan
tos perlustrarn essa caluniada_ carreira-~ ~sse 
mister dos mais dificels,-que é liderar pessoas. 

OSR.MARCONDESGADELHA-Mui
to obrigado a V. Ex", riObre Sehador Aureo __ 
Mello, pelo seu aparte. __ 

V. Ex" antecipa a· meu di.sçurso, no que diz 
respeito a essa análisr;:: sobre o que tem sido 
a vida pública de Sc:ri1dra Cavalcanti até esta 
data. Em verdade, uma seqUência de brilh:m- _ 
tes rea1izações em todas as instânc_ias por on-

- paralelos, Sr. Presidente. A verdade é que toda 
República Velha do Brasil foi uma sucessão 
de crises subintrantes. Uma crjse que come
çou com a deposição do primeiro Presidente 
dª República, cujo sucessor implantou a pri
meira ditadura. A seguir, tivemos uma seqüên
cia de revoltas, rebeliões, revoluções, estado 
de s_ítio permanente,_ atê culminarmos com 
a Revolução de 30,_ que, depois, implantou 
a ditadura_ sangrenta do Estado Novo. _E, ein 
seguida, vieram: suicídio, renúncia, deposição, 
golpe de estado em 1964 que perdurou 20 
anos .. 

de se desincumbiu. _ _ _ 
Sandra Cavalcantí fóf"élE!ita Vereadora, no 

Rio de Janeiro, _me 1 !;)54 e,__d_e_s_Q_e então, não 
parou um só instante no seu trabalho em fa'<Qr 
da coletividade, apresentando teses fecundas 
na área da educação e, depois, da habitação -
popu(ar, até o exercido efetivO de funções nes
ses capítulos fundamentais da administração 
pública brasileira. Depois, têve o seu-·norfi~ -·· 
consagrado como Deputada, pelo Estado da 
Guanabara, à Constituinte do Esta<;lo; obteve 
votação expressiva para Governadora e, atual
mente, é Deputada Federal pelo Partido da 
Frente Liberal. 

Nobre Senador Aureo Mel! o, 0- PFL se_ orgU
lha de ter quebrado um tabu na vida pública 
brasileira. O PFL 5e ·orgulha de ter afrontado 
uma situação assent~da nos costumes brasi
leiros, pelos quais a mulher não tem a possibi
lidade de chegar, corno em outros países, à 
Suprema Administração: Em Sandra Cavai-

Forçoso é reconhecer que esse siste!Jla só 
funcionou aqui, nas Américas, Sr. Presidente, 
no país no qua1__foi inventado. T odes os outros 
que se aventuraram pelos caminhos do presi
dencialismo ainda hoje se encontram patinan
do, nas- sendas da História, de fracasso em 
fracasso, de insucessos, de retrocessos, de to
da sorte de malandanças~ porque a cada crise 
política gerada- pelo sistema presiden<:ialista 
de Governo exisfe, necessária _e irrecorrivel-
1-nente, uma crise económica. -

Ao revés, Sr. Presidente, todos os países 
desenvolvidos, todos os países que _adquiriram 
um patamar de desenvolvimento aceitável no 
campo político, econômico e social, com eX:
ceçáo dos Estados Unidos da América, todos 
são parlamentaristas. 

Não há_ nenhuma dúvida quanto a eSse fato 
que é evidente, que é _axiom_ático, que está 
aos olhos de todos. Sariafa Cavalcanti, Sr. Pre
sidente, se propõe a resgatar essa consciência, 
~e é dedsiva para o futuro do País. Coloca, 

uma vez mais, a sua disposição de luta, o 
seu talento, a_ sua força moral_ a servi_ç_o _da 
proposta paralarnentarista. Terá, como Candi
data a Presidente da República, todo o tnstru

-mental da mídia eletrônica ao seu dispor, jor
nais, revistas, Cantatas com mili_tantes políti
cos, CQ_m_ entidades de classe, e em todas es
sas circun~ândas e em todas esSas- oPortu
nidades colocará o te_rna sempre urgente, 
sempre inadiável e lamentavelmente sempre 
postergado, -da entrOnização _do_ si.stema parla
mentar de governo no Brasil. 

Sr. Presidente, a nossa palavra de encoraja
ménto ~f Depuutda Sandra (ayalcan_ti. _Quais
quer que sejam os seus desígnios; -~M onde 
póssa'chegar a sua candidatura, pouco impor
ta, -ela terá cumprido um pãpel polítlco de ex
traordinária relevância. Neste momento ~ 
que as pessoas se encolhem, neste momento 
em que as lideranças se ~imem de expor 
a sua própria verdade, Sandra sai, à luz do 
dia. conduZindo J,l!T).a mensagem, uma pi'o
PO!>ta, u"?_a idéia de renov~çã_o. 

Este País ])~verá de_ reconhecer, ilfTia vez 
mais, a importância do trabalho de Sandra 
Cavalcanfí. e o Partido da Frente Liberat que 
a açolheu, que aDrii;Jou o seu pleito de indica
Ção_ como Ca(làidata, sente-se feliz, neste mo
mento, cfe __ vlrar--Uma páginã dã História do 
BriSil e de-üma Vez só enfrentar dois precon
ceitOS: a(Juele de_ qUe uma mulher jamais pode 
alcançar a Présidêhcia da R~pública, e aquele 
de que numa c-ampanh.3. pfesidencialista não 
se pode fazer propaganda de um sistema par

-J~entar de governo. Sandra resolve esse pro
blema com o_ nosso-apóio, com o nosso aplau
so, com o na:sso m~is entusiástico carinho. 

Era só,-Sr. Presidêilte~ (Muito befnt_) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
berto campos. 

~O SR. ROBERTO CAMPOS PRONUN
. CM DISCURSO QUE, ENTREGUE ARE
WSÃO DO ORADOR. SERÁPUBUCADO 

·· POSTERIORMENTE. 

Durante o discurso do Sr. Roberto_ 
Campos o Sr. Nelson CiJrneíiõ i:teíxa a 
cadeira da Presidênda que é oCUpada pe
lo Sr. Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão, 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. 
Pronuncia o _seguinte discu.rso) - Sr, Presi
dente, Srs. Senadores, estamos assistindo a 
uma tot~l des.ordem na economia açucareira, 
que tem provocado o endividamento do setor, 
O desabastedmento do ákool carburante_ e 
a inadimplência dos produtores, apesar de_ser 
um setor dirigido e contingenciado pelo Es
tado. 

A desordem do setor começou ern 1973, 
quando o açúcar atingiu o valor deUS$ 350{[ 
no mercado internacional, enquanto que o 1M
pagava, _ao produtor, o insignfficante ~J:alor de 
US$ 180._Naquele ãno o NOrdeste havia parti-_ 
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cipado com éO% das nossas exportações de 
açúcar. Com o enorme lucro acumulativo o 
1M passou a financiar a expansão da indústria 
açucareira. FOt asSiin q'Ue--o- Banco Central 
abriu a conta açúcar, criandoMse, com isso, 
o paradoxo da indústria açucareira nordestina 
endiVidar-se com os seus próprios recursos 
e ainda financiar a expansão dos seus concor
rentes da Sudene. 

A partir desta época, o IAA. deixoU por 16 
anos os preços internos reprilnidos. Hoje, os 
preços de produção do açúcar, em todos os 
países do mundo, estão acima de US$ 400/t 
Eti.qUãntõ- que õ [M vem coffiprando, o açú
car -cristal, a US$ 207ft. Apesar de ter sido 
calculado como US$ 341/t pela fundação Ge
túlio Vargas. No mercado internacional o açú
car demerar vem sendo vendido _a US$ 300/t 
Às custas de subsídios concedidos pelos paí
ses produtores. 

Esta cOmpressão de preços se estende tam
bém ao agricultor, que vem recebendo _a car1a 
a NCz$ 13,39/t. Contra o preço -calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas em NCz$ 21;93/t. 

A Petrobrás também passou a boicotar o 
proálcool, demonstrando uma visão_mesqui
nha que não enaltece o ideal nacionalista que 
a criou. Esse boicote deu-se com a retenção 
do pagamento, do álcool recebido, em mais 
de 60 dias, isso num pe!Íõdo em que a inflação 
atingia 30% ao mês.. -

O proálcool é o maior programa mundial 
de combustível alternativo, produzindo o equi
valente_ a 200.000 barrts diártos de petróleo, 
utilizando tecnologia nacional, insumos total
mente produzidos no país e sendo um com
bustível renovável. 

Não se pode, portanto, destruir um progra
ma da mais alta importáncia e que já corres
ponde a 113 da produção da Pe_trobrás, a qual 
levou 37 anos para atingir o atual estágio. 

Paralelamente, alguns maus empresários 
açucareiros passaram a inadimplementes dos 
empréstimos -concedidos~ A esse respeito, a 
Folha de S. Paulo diz que Usineirds têin com 
o lM uma dívida que supera 1 bilhão de dóla
res, sendo o mais grave o fato de que essas 
dívidas não estão sendo saldadas pelas usinas, 
apesar das ações judiciais. Algumas dessas 
ações transitam há 18 anos, sem qualquer 
sucesso. 

Para termos uma idéia _desta importância 
de 1 bilhão de dólares, que eu acredito ser 
muito mais, este valor daria para Custear o 
investimento agropecuário em 1989 para todo 
o Brasil. 

O levantamento dessa dívida começou a 
ser feito em janeiro deste ano e_ ainda não 
foi concluído. O procurador geral, Raul Ferraz, 
diz que ela é assustadora O lM não está se
quer equipado com número ·suficiente de ad
vogados para cobrança das dívidas, desculpa 
esta que não convence, porque poderiam ser 
aproveitados os procuradores de outras repar
tições federais, para ajudar nessa tarefa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisamos 
salvar o setor açucareiro da debâc/e, manter 
o proálcool e, ao mesmo· tempo, cobrar os 
débitos dos inadimplentes! 

Com este objetivo, sugerimos uma com
pleta transformação do rAA, que a autarquia 
açucareira: fique restrita a realizar pesquisas, 
a estãbelecer as diretrizes e o contingencia
rrieilto da produção açucareira, deixando a 
comerdaliiação livre para a iniciatiVa privada. 
Além dfsso, os preçoS internos do açúcar, da 
cana e-do álcool deveriam ser estabelecidos 
de acordO com os PreçOs calculados peJa fun
dação Getúiiv Vargas. Proponho, entretanto, 
qUe- o IAAfetenha a diferença entre o novo 
preço e_ o_ atual, das empresas inadimplentes, 
a fim de amortizar as dívidas. Proponho, final
mente, que as empresas que, mesmo com 
este aumento não possam saldar as suas dívi
daS., sejãm liquidadas judicialmente,_ cedendo 
o l~gar para as empresas sadias. 

O -Sr. João Lyra -_Permite- V. ~ um 
aparte?- - -

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito 
prazer. 

O Sr. João Lyra - Nobre Senador Ney 
Maranhão, realmente V. Ex~ está tocando num 
assunto muito ímportante para o Nordeste 
brasileiro, especialmente porque foi essa re
giãO que sempre viveu mais fifrelado ao Insti
tuto do Açúcar e do Álcool, o órgão contro
lador do sistema açucareiro e alcooleiro do 
Brasil. Neste momento surge a necessidade 
de uma refonnulação muito grande em todo 
o setor, priricipalrnente nessa direção, porque 
á aUtafqUia,]á prestOu _alguns serviços ao Bra
sil, mas hoje o que existe em termos de traba
lho no setor é muito precário. Então, para que 
poça alcançar algum êxito, algo de positivo, 
-o ~etor precisa de uma reformulação, princi
palmente pelo órgão coordenador, órgão que 
vem, há muito tempo, coordenando ~ política 
do açúcar e do álcool no Brasil. O importante 
é que não é SÓ o- instit!ltO que precisa refor
mular essa situação; é preciso também que 
os empresários do setor se adaptem a uma 
nova política, a um novo sistema de trabalho, 
porque, da maneira como vem sendo traba
lhado, não são apenas culpados o governo 
e o instituto pelo processo de deterioração 
que vem sofrendo a agroindústria de açúcar 
do Nordeste. É necessário também que o em
presário se modernize, que não só se moder
nize os sistemas produtivos como, principal
mente, se modernizem as cabeças, porque 

- a situação não pode continuar como está. Pre
cisãmos também analiSar -o Setor do nosso 
trabalhador, porque o trabalhador rural, da zo
na do Nordeste, vem enfrentando muitas difi
culdades. E com o setor deficiente, na maneira 
corno vem tt:&balhando, não encontramos, 
não vemos solução para esse problema social 
que aflige a área e a região. De forma que 
o setor açucareiro, de grande irnportânda para 
essa região, encontra-se, como um todo, em 
dificUldi:!:de, atingindo até- 6 Estado de São 
Paulo, já que estão ocorrendo na produção 
de ácool, bem como a nível de custo de produ
ÇãO~ E~ta Situaç~o só poderá ser resolvida num 
todo, e o Nordeste, mais do que qualquer ou
tro setor~ preciSa de uma reformulação, refor
mulação essa, nobre Senador, que não pode 

~---' 

partii" exclusivamente do governo; tem de par-_ 
tir também dos empresários, daqueles que tra
balham na área, porque, corno disse, precisa 
ser modificada uma concepção de trabalho 
nO Nordeste, com exclusão de algumas unida
des e regiões que não podem mais traball1ar 
com cana-de-açúcar, lavoura que precisa ser 
substituída por outro tipo de agriCultura que 
possa ateilder à regiãO. Estas, algumas consi
derações de quem vive no setor e o conhece 
de perto. Há também a necessidade de o go
verno impor uma política rigida, uma política 
séria -acima de tudo séria- porque, como 
costumo dizer, hoje, mais do que nunca, preci
samos, neste País de seriedade e trabalho. O 
governo precisa implantar uma política séria 
na região, para que aqueles que não queiram 
seriedade saiam fora do ramO, saiam fora da 
atividade. Por isso é que_considero muito im
portante o pronunciamento de V. Ex' O Nor
deste é uma região que vive ainda em torno 
dQ se_tQr_a__ç:_\.lcareiro. Nobre Senador Ney Mara
nhão, V. Ex' vem defendendo bravamente o 
setor, vem defendendo a região, vem defen
dendo o seu Estado de Pernambuco, e, quiçá, 
o Brasil; Porque, defendendo o Nordeste, esta~ 
mos defendendO o-nosso próprio Brasil. 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Sena
dor João_ Lyra, este aparte que V. Ex• acaba 
de dar irá enriquecer muito o pronunciamento 
que faço-neste momento. Por quê? Primeira
mente, V. Ex" é um empresário progressista, 

·é um empresário modema, é um empresário 
que dá o exemplo, no Nordeste, no seu estado, 
o Estado de Alagoa$, no que cOnCerne à mo
dernização e ao desenvolvimento do setor 
açucareiro. Sabemos muito bem, nobre_ Sena
dor, que devemos confiar na inicativa privada 
deste País, pois ela e a mola propulsora do 
desenvolvimento de qualquer nação. 

Há três meses, tive ocasião de visitar a China 
Nacionalista, Um país poiS é menos da nietãde 
de Pernambuco, que tem 36 míf cji.JilômetroS 
quadrados. Desses 36- mil qUilôinetrOs qua
drados, três quartos não pode ser utilizado 
para agricultura, são morros, são pedras, e 
esse mesmo país ainda exporta alimentos. É 
um pals onde se encontra a segunda reserva 
cambia] do mundo - a primeira é na Alema
nha; a segunda no Japão, com 8-6 bilhões 
de dólares, mas tem 130 milhões de habitan
tes. Formosa tem a reseJYa de 81 bilhões de 
dólares, e_ 20 milhões de habitantes. Então, 
é a segunda reserva cambial do mundo, e 
lá as pequenas, médias e microempresas, logi
_carnente cõri1 as grandes, trabalham em con
junto. Nãõ existe desemprego; tem apenas"2% 

- de desempregados. Eles são Pe5soas muito· 
abertas; vão logo ao âmago da questão. Co
nhecem os problemas do _Brasil e q1,.1erem in
vestir no Nordeste, mas, para issso, ternos que 
modificar, agora, na Constituição·, o art. 172; 
quando passarmos para a lei ordinária, ternos 
que fazer essa modificação. Inclusive -trnuxe ~ 
uma documentação da China comunista, cori
·cemente à abertura de capttãi estrangeiro para 
a pequena e média empresa, documentação 
essa que interessaria principalmente ao Brasil, 
porque V. Ex• sabe muito bem que essas nos-
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sas empresas estão todas quebradas, com re
flexo tremendo na grande empresa. É o caso 
do Nordeste. 

Estou _de pleno acordo com V. Ex" Não é 
só o governo. O empresário, o trabalhador, 
principalmente, temo_s que ter a-Unidade. No 
Nordeste temos que ter a unidade somada 
ao que V. Ex" niuito bem açãbou de slntetiz:ar. 
T odes nós estamos sofrendo a falta de serie
dade deste governo, que diz uma coisa e faz 
outra complemente diferente; iss<?__ ê a falta 
de crêdito, isso atrapalha demais o desenvol
Vimento_ do Paí_s, 

Muito obrigado pelo aparte muito impo;:
tante. V.Ex" conhece profundamente os pro
blemas do Nordeste e de nossa Terra. 

Só assii'n, Sr. Presidente; ··srs. s-enadores, 
fortaleceremos o setor açucareiro, revigora
remos o Pró-akool, eliminaremos os débitos 
contraldos com o Instituto do Açucar e do 
Álcool e castigaremos os inadimplentes, por
que o_ nosso objetivo deve Ser_salvar a empre
sa, e não o empresário incompetente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PI:_esidente. (Muito 
bem!) 

Durante o di$curso cio_ Sr. Ney Mara
nhão o Sr. Pompeu de Souza deixa a ca
deira da PresidênciêJ. que é ocupê1da pelo 
Sr. Áureo de Mel/o. 

Durante o discurso _do Sr. Ney Mara
nhão o Sr. Áureo Mel/o cjeixa_ a cadeira 
da Presidência que é ocupada pelo Sr. 
Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souso) 
-Concedo_?! palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA. Pro
nun~ia o seguinte discurso)-~ Sr. Presidente, 
Srs. SenãdOres, hoje, quando- saía- de_ ÇÇJsa, 
fui abordado por um servidor érue me pergun
tou: "Senador, o meu filho foi para-a escola 
e voltou, porque a es_cola está em greve. Quero 
saber agora se tenho de pagar. Há vários dias 
que meu filho não vai à aula, porque o c_ol_égio 
está em greve. Quero saber s_e__tenho que pa
gar a mensalidade, uma Vez qu~ o meu filho 
não estuda''. 

As greves no Pais vão se alastrando por 
aí. Até hoje o Banco do BraSil está pratica
mente paralisado; a compensa,çá;Q paralisada, 
e nenhuma medida foi tomada com sentido 
de normalizar essa situaçãq, que continua: ca
da vez mais grave. 

Os funcionários estão- descontando che
ques nos açougues nas padarias, enfim, há 
uma desordem que começa a ~ut:nen~r de 
dia para dia. g 

Esperamos e temos a certeza de_ que _essa 
Medida Provisória n" 50._do Senhor Presidente 
da República, de 27 de abr_U de 1 gag, já em 
pleno vigor, comece, na realidade, a ser_aplicZ!
da imediatame.u.te. Porque, ou se aplicam os 
dispositivos que estão contidos _nesta lei, en
quanto ela for válida, ou então_cawJDhare_mos 
a passos largos para o caos. 

É lastimável verificarmos, por exemplo, o 
Cardeal de São Paulo, D. Paulo Evaristo Ams, 

ir ao jprnal dizer que não se deve cumprir 
a medida Provigória nQ ·so, porque é inconstitu
dona]. _Ora, ele faria melhor serviço se esti
vesse culdand_o de suas ovelhas, pastorando 

· sua [grela, do que estar se intrometendo_ na 
política. Quero v_er s«;: U_Dl di~ ínvadi~e~ a J?aró
quia do Cardeal, tomarem conta. fitarem Já 
dentro, se vai ~char que a Medida não deve 
ser aplicada. Portanto, "urn homem da respon
SãDüidade de D. Evaristo Arns não devia ir 
-aos jornais tornar 1.,1ma atitude conflitante co-
mo esta. - -

O presidente da car, Jalr.Mene_9uelli, diz 
que não vai Cumprir, porque a lei é tnconst!tu
cional, embora já o tenha visto_ na televisão, 
ontem, dizendo que iria atender aO chamado 
para dar explicações. 

O Mifüsiro da Justiça, Oscar Dias Corrêa, 
disse, pela "televisão; que vai fazer cumprir a 
Medida PrOVi:sória n6 50, que tomará provi
dências nesse·-seiitido. Estou confiante na sua 

-ação. ·~- - ---- - .-: 

É isto que todos estamos esperando, é isto 
que a poPulàção brasileira está aguardando 
ansiosamente. 

Hoje, no Brasil; a população, na sua grande 
maioria, está deste"stando, esta greve, esta 
achandq isto terrível, porque está influíndo em 
tudo. 

Por que essa greve? Se paralisa a vida públi~ 
ca;-os portos estiveram ou estão ainda parali
~dos, não entra e nem sai um grão de milho. 

Como é que vai ser? E vamos ficar aqui, 
sentados, eSperando que essa balbúrdia avan~ 
ce em todo País? Não. Temos certeza e con~ 
fiailÇa deque essa Medida Provisória vai Ser 
aplicada, porque somente com a -aplicação 
dela, qu.e é l_egal poderemos faZer retornar a 
paz no nosso País. 

Não é possível continuar cQmo. está: a,bre-~e 
o, jornal e lemos que vai ter greve na escoja, 
vai ter greve no posto médico,-vai tef.greve 
dos portuários. vaner greve em todQ lugar. 

A fim de quê? O que -estão-ganhando os 
trabalhadores com isso? O que está ganhando 
o Pãís com_i_ssp? Ninguém está ganhando cot
sa ~lguma. Somente uma parte _ganha, a que 
quer a anarquia. 

_'Vimos o que acoi1tEic.:eu em Volta Redonda 
com a_ destruição do memorial em homena
gem aOs operários mortos. Quem pode querer 
destruir um monumentO? Qual é o interesse? 
Quem pOde ;nteder isso? Só quéin está ligado 
à anarquia, à desordem é que pode querer 
uirla COisa dessa; aLimentar a· desordem neste 
Pais. É uma verdadeira provoC:a.Çào que se 
está fazendo. 

O Sr. João Lyra- Perrrlite V. Ex· üm 
aparte, nobre Senador João Menezes:> 

O SR. JOÃO MENEZES - Co;,_, muito 
prazer. 

-o Sr. João Lyra --o 8$Sunto que V. EX' 
está trazendo ao senado;-no mOmento. é de 
extrema 'importância e de muita gravidade. 
Gravidade- não só pelo problema que a greve 
traz. no momento, os atropelos que vêm cau
sando ão -País. mas, especialmente, meu no
bre Senª.dor, pela_ paralisação do desenvol-

vimento. O Brasil, durante esses períodos de 
greve, todas essas greves, está paralisado no 
seu desenvolvimento. E, aí eu per~n~o; como 
o Brasil pode querer solucionar qualquer pro
blema, as dificuldades que vem enfrentando 
càm a paralisação do desenvolvimento que 
as greves vêm provocando? De forma que 
o problema das greves não é só o problema 
momentâneo das dificuldaàes e transtornos 
que_ vêm causando, hoje, à popylação brasi
Jeira, _mas, espe~ialmente, transtoinos qUe 
vêm trazendo ao desenvolvimento, àquilo que 
se produz neste País. Não é possível estarmos 
hoje, por exempleo, com a indústria automo
bilística, uma indústria que representa um perR 
centual violento no desenvolvimento brasilei
ro, paralisada há 20_dias. -Tudo isso vem tra
zendo a redução do desenvolvimento brasi
leiro e vamos chegar à uma situaçàO-de dificul
dades ainda malares. De forma, nobr~ Sena
dor, que V. Ex' faz urri pronunCiamento muito 

-oPOrtuno e tie muita importância para este 
País. São estas. as considerações que queria 
fazer ao pronunciamento de V. Ex•. -

0 SR.~-JOÃO MENEZES- Eminente Se
nador, fico muito grato ao socorro que V. Ex' 
dá nesta oportunldade. _ 

Sei que a posição que tomamos é dal) mais 
espinhosas, das mais difíceis e, -talvez, das 
mais antipáticas. Acima de tudo isso está o 
interesse _do nosso País mas deve haver al
guém que fale sobre o que está acontecendo. 
Hoje, já ninguém aceita o cheque dC; -BanCo 
do Brasil no valor de mais-d"e virlte cruzados 
novos. Os jornais notidam que algun-s funcío-__ 
nários -do Banco do Brasil, que trabalham na 
c.::ompensação, disseram: "Olha, vaniôs fic.:ar 
aqui uns 10 ou 12, 20, não sei quantos; os 
outros não precisam vir, vão embora; não pre
cisam trabalhar, porque resolvemos o proble
ma". Então, nós estamos chegando a um caqs 
em todos os sentidos. Essa é a situação, porR 
que não estou pintando aqui um quadro ne
gro. Estou apenas como brasileiro, como Se
nador da República, responsáVel, fui eleito peta 
povo, que nesta hora difícil, caustic_ante para 
todos nós, vindo aqui denunciar esse proble
ma. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES - Honra-me 
muito o aparte de V. Ex". 

O Sr. Afonso Sãcho - O assunto que -
V. Ex' está cOmehtarido, não hâ necessidade 
de pintar com cores carregadas ou cores ne
-gras, porque o assunto é gravíssimo. E o pior, 
Senador; é que está faltando credibilidade, por 
parte do Governo, no sentido de pôr em execu
ção as suas medidé\S. V. Ex.• está esperançoso 
de que a Medida Provisória n" 50 dê certo. 
Como ela pode dar certo se foi editada anteon
tem, há 48 horas, e nada foi feito? Então, já 
_estamos precisando de outra medida para 
cumprir a anterior, e assim vamos neste ren· 
gue-rengue sem fim, porqUe o que se precisa 
analisar são as causas. 

Se rEialmeo.tt:: o Governo_enter'ide que as 
greves são irregulares, são iJegais,_e se o gpver-
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no baixa urna medida, deveria agir com muita 
severidade, para que não caísse ainda mais 
a sua credibilidade, para que não se arranhas~ 
se mais a sua responsabilidade perante o País. 
De forma, Senador, que fico bastante triste 
em ver o Governo baixando medidas que, se
gundo a imprensa, os Ministros Militares acha
ram fraca, acharam a medida fraca. Mas, mes
mo com essa fraqueza, ela ainda não está 
em execução, porque os bancos estão fecha
dos. Como V. Ex• sabe, está todo mundo com 
o seu cheque no bolso, sem poder_ receber. 
E há aquelas_ famílias que _estão dependendo 
das suas economias na CaiXa Econômica, que 
estão dependendo dos seus pequenos depó
sitos, das suas pequenas economias no Banco 
do Brasil, sem uma solução. É o caso de se 
perguntar: até quando a Nação pode tolerar 
esse fato? E até quandO o_SenhOr Presidente 
da República baixará -medidas provisórias e 
não as executará? Eri.fáã, isso:· é profundarrienM 
te triste, é profundamente lamentável. Seria 
muito melhor que o Gov_emo não tomasse 
essas providências, para não ficar mais desM 
moralizado. Hoje, ouveMse aí um "jurista", co
mo o Sr. Meneguelli, dizendo que a medida 
é inconstitucional; ouveMse o- Bispo de São 
Paulo, como V. Ex• bem disse,-ao invés_ de 
estar tratando dos seus paroquianos, S. Em• 
está entrando numa área que não lhe diz resM 
peito. Isso não é assunto de S. Em• Por que 
ele manda o Congresso abrir os olhos? Nós 
é que_ pedimos que S. Em• abra os olhos, 
porque ele está se encaminhado para aquele 
ritmo da carta que fez ao Fidel Castro, cha
mando-o de "queridíssimo". S. Em• é quem 
deve abrir os olhos, não nós aqui no CongresM 
so. E, finalmente, há uma desobediência geral. 
Então, amanhã, vou dizer: "Eu rião pago mais 
imposto". O outro diz: "Eu não faço mais isto:" 
Outro diz: "Eu não faço mais aquilo". E a 
lei? A lei não é para ser cumprida? O País, 
quando sai da lei, entra no caos. E é o que 
estamos vendo. Então, Senador João Mene
zes, se realmente o Governo não tomar as 
providências, acompanhando as medidas pro
visórias que baixa, estará perdendo o seu tem
po, o seu rumo e a sua rota. E não sabemos 
para onde vamos; porque eu nunca vi tanta 
timidez; eu nunca vi tanta fraqueza; eu nunca 
vi tanta falta de firmeza.- como esta existiOâo, 
atualmente, por parte do Governo Central. Es
se era o meu aparte a V. Ex" 

O SR. JOÃO MENEZES- Eminente Se
rladot-:ffiUitO-QratQ ):)eió-aparte de--v.-&.-Ape~ 
nas V. Ex" não deveria ficar triste com o Gover
no. V. Ex• deveria estar ao lado do Governo, 
das medidas que o governo toma, como Sena
dor que quer a ordem, que quer a disciplina. 
V. EX deve ajudar e cooperar no ·cumprimento 
dessa lei, porque V. Ex" tem que estar do lado 
da lei. 

O Sr. Afonso Sancho- Eu. estou ao lado 
da lei Senador, e estou até me expondo, por
que realmente hoje pronunciar-se contra esse 
grevismo é estar se expondo. A pe<:ha mínima 
que se toma é de que se é _de extrema direita 
Mas não se pode apoiar o Governo se ele 

não tem coragem de cumprir as Medidas Pro
visórias que manda para o Senado. 

O SR. JOÃO MENEZES - Espero que 
V. Ex' dê o apoio ao cumprimento das Medidas 
Provisórias do Governo, da Medida n~ 50, que 
deve ser votada dentro de alguns dias no Sena
do. E tenho certeza que V. Ex• vai apoiar. E 
espero também que as providências que_ fo
rem tomadas, em função dessa Medida Provi
sória n~ 50, recebam também o apoio do Con
gresso, e dos responsáveis pelo País. O que 
não pode é o que se lê ileste jornal- Correio 
BraSÍHense cie ontem. Vejam quantas noticias 
temo 

-"Dom Paulo Evaristo Ams não aceita 
nova lt:i." 

"Para Lula, as greves_ são culpa do Go
verno." 

Quas_e comungando com V. & Senador 
Afonso Sancho. 

''Volta Redonda lembra operários mor
tos." 

"FeSta, missa e desastre no 1~ de 
maio:·· 

"Salário pode levar jUiz de Direito à pa
ralisação". 

"Professores vão parar a Universidade." 

Então, tudo _isso está numa_ única página 
do jornal. Estamos no caos! Ou reagimos e 
vamos ajudar, cooperar com o GoVerno para 
que torne_efetivas as suas ·medidas, ou este 
Pals vai para o caos. 

Essa estória de ficar falando de eleições, 
de candidaturas,_ não sei de que, isso vai tudo 
por água abaixo. Vai tudo por água abaixo, 
porque no caos não haverá democracia. De
mocracia não s_obrevive no caos. 

"""'"-- E _é essa a razão de hoje, neste fin~l de 
tãrde, ocuparmos a tribuna do Senado. Há 
muito tempo nós viemos expondo o nosso 
pensamento, recebendo os· adjetivos contrá
rios ao nosso posicionamento; ma:s nós temos 
uma direção, e essa direção ninguém nos im
pede. É a direção de se procurar que se ande 
dentro da lei. E a direção em defesa da demo
cracia. E esta só pode ser respeitada, só pode 
existir se houver o re:speito de todos, se houver 

-_Q respeito à lei, se houver o r~peito aos princi
pies legais, porque fora disso, nós estamos 
no_ caos, Nâo adianta estarmoS aqui a criticar 
o Senhor Presidente da República em tudo. 
Em tudo se critica o S_enhor Presidente da 
Repúbllca, ém qualquer medida que ele tome, 
se é __ c_ontrário, mas, nada se propõe de útil. 

O Sr. Afonso Sancho - Porque ele é 
o responsáveL 

O SR. JOÃO MENEZES - Ele não é 
0 responsáVel. O responsável é o Congresso. 
O COngresso é _o grande responsável, porque 
foi quem inventou_, agora, essa estória de fesol
ver por Liderança. ReúnemMse 12. 15, 16 Ude
ranças. Uder que às yezes ê só dele próprio, 
porque o seu partido só tem como represen
tante no Congresso, ele mesmo, que vota igual 
ao Lider do partido de Y. Ex', que tem um 
número grande de Parlamentares. Vota igual 

ao meu partido, que tem 130 Congressistas. 
Está se resolvendo _tudo _ _assim, e nós levamos 
isso no "vai-aã-val.Sa'"; comO diz o povo. Va
mos deixando correr; vamos deixando passar, 
e a cada dia o povo está mais revoltado. Vão 
às ruas e escutem u povo. Verifiquem se há 
alguém de acordo com as greves. Vão às lojas, 
ao comércio. Vão \ter _se há alguém de acordo 
com as_ graves. 

Então, o nosso ]Yoslclonamento é apenas 
para chamar a atenção de que essa Med.ida 
Provisória no 50 deve e precisa ser cumprida. 
Cumpra-se essa Medida Provisória no 50 ou 
nós vamos para o caos. Nós, Congressistas, 
não podemos ser um entrave para o cumpri
mento dessa medida, se é que nós queremos, 
realmente, defender o interesse público. Por
que ninguém s_upcrrta mais, por exemplo, os 
bancos e as escolas fechcidos. Quanto aos 
bancos, quem deve aos bancos está com os 
juros correndo contra si. Há 15 dias os banc-os 
estão fechados. o dev_edoi- está pagan9o juros. 
Agçm~:, o dinheiro depositado nos bancos não 
rende um tostão. -

Tudo isso é uma desordem, tudo isso é 
uma desordem econômi<:a ·e financeira. É 
contra isso, é contra esse caos que nós, mais 
uma vez vimos a essa tribuna tomar, natural
mente, o tempo do Senado. Mas é necessário, 
é preciso que encaremos o assunto com serie
dade, com respeitabilidade, com coragem, se 
é que queremos -um país dentro da ordem, 
dentro da_ discipliria e, sObretudo, dentro da 
democracia, e se nós queremos que ess_a elei
ção de 15 de novembro seja realizada. 

Era o que eu ~tinhã a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg, 

O SR. FRANCISCO ROLLEJOIBERG 
(PMD-B-:::: SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, $rs. Senadores, nãá foi difí
cil, folheándo os jornais mais recentes, encon
trar exemplos, os mais relevantes para a hu
manidade, acerca do impulso que a atividade 
científica e tecnológica vem adquirindo nos 
últimos tempos. 

Tais avanços não se limitam mais, como 
era antes, aos -países altamente industrializa
dos e possuidores de recursos quase infindá
veis destinados ao desenvolvimento dessas 
atividades. 

fainbéffi ~àSfiações pobres, com limitadas 
condiçõ_es ~onómicas, vêm dando sua rele

-vante contribuição para a melhoria das condi
ções de vida neste planeta. 

Isso vem demonstrar a influência da criativi
dade na maximização dos meios disponíveis, 

-cons!;'!g_uindo con_torhar os entraves finªncei
ros que a era industrial avançada condiciona 
ao progresso. 

Há exemplos de uma série de países destra
tados pela sina histórica, que hoje se nomeiam 
entre os mais desénvolvidos, graças ao poder 
i[l_ventivo de sua g_ent~. Não é esse o caso 
da Alemanha e do Japão de pós-guerra, atuaJ
mente, reconstruídos e u construindo outras 
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nações? Não é fato que esses países saíram 
da última guerra em estado de penúria com
parável ao dos povos menos afortunados? 

Desse modo, é fácil depreender que a mis
são científica e tecnológica confiada à inten
gência humana ultrapassa barreiras económi
cas, e pode constituir-se e:m realidade fac:e 
ao poder criador do ser humano. 

Não indo longe, contemplem os brasileiros 
o legado de Carlos Chagas e· de Mçmuel de 
Abreu, no campo da ciência e cta tecnologia 
médicas; ou de Santos Dumont; 01-1 de César 
Lattes. 

Anonimamente, nosso País se recobre de 
genialidades na Fundação Instituto Oswaldo 
Cruz, no Instituto de T ecnOlogía Aeroespacial, 
na Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária. Neste último caso, novos conhecimeh
tos destinados a atender o produtor rural resu
mem um quadrante de cientistas e de teçnp. 
logos_ voltados para o oferecimento de siste· 
mas agrícolas, de sementes melhõradas,--de 
mapas de uso de solo e d~ Ç~:ptidão a"grícola, 
tudo _ _is_so visando a ofere~:er: çfo povo alimen
tação barata e abundante, conjugadamente 
à exportação de excedentes aGeitos sem resbi
ções pelo mercado internacionaL 

Anonimamente, pois, á Ciência Yein progre
dindo e oferecendo suas conquistas ao bem
estar da humanidade, ao_çgrreto modo de se 
simplificarem os processos, à medida fiel de 
se aproveitarem os recursos, sob a forma de 
material novo ·o_u da adaptação inteligente de 
processos em uso. 

J:: pOr i$Si::i que a imprensa não"-Corisegl.Ie 
poupar espaço -à informação científica e tec
nológica. Recentemente, o jornal Folha de S. 
Paulo abriu um caderno semanal, destinado 
a discutir e a apresentar o chamado estado 
da arte em que se enc:-ontra a ciência no Brasil 
e no exterior. 

Seções específicas dos demais veículos de 
informação consagram valiosas colunas, quer 
eminentemente técnico-científicas, quer de 
pura informação ao público leigo. Sabe-se, 
assim, que dentro em breve a genética poderá 
trazer a cura à esquizofrenia; que a cirurgia 
já pode reconstruir o çrânio de bebês; que 
a troca de células, por meio de transplante 
intra-uterino, pode salvar_Q_ sistema imuno
lógico. Fora da área médica_._ há informações 
de que já é possível produzir energia ""limpa" 
e gratuita, e que um satélite projetado por so
viéticos e americanos vai possibüítar, em breve 
futuro, converter a luz solar __ em energia elé
trica. 

Trata~se de exemplos rotineiros, que a todo 
dia povoam cOrações e- mentes em qualquer 
parte do mundo, registrando as facilidades do 
saber em disponibilidade-aO progresSO- ma
terial. 

No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
a discussão a ser travada em_ tomo de assunto 
tão preciso não creio que mereça restringir-se 
à mera resposta que ciência e tecnologia for~ 
necem ao..chamado bem-estar. 

Efetivaní.ente há ingredient~s embutidos 
em tais conquistas, que precisam _s_er_ exami
nados à exaustão, a fim -de Se obter o resulfàdO 
étimo dos procedimentos. 

--surge à primeira vista um questionamento 
básico e de resultado irrevogável: merec~ o 
conceito _de rlesenvolvimento esgotar-se nele 
próprio, sem levar em consideração a proble
mática social__ dele decorrente? Vale dizer: o 
progresso técnico·científi_co pode distanciar
se das c_ondidonantes sociais_que ele forçosa
mente acarreta? 

COrno iluStração, examine-Se o caso da ro· 
bófica. Diz-se que ·a introdução de eleffien_tos 
mecc1inicos em substituição à força humana 
riO trabalhó- de preCiSão em indústrias vem 
baratear o custo operaciOnal do sistema de 
produção, além de privilegiar -a- exãtidãO do 
material é dos ccin1ponelltes. Se, cartestana
mente, essa informação pro<;ede, o mesmo 
não se diz se arrolados elementos de natureza 
sodológii::a-dec:-orrentes da ihdustrialização 
pelo processo automático. 

O cUStei soda! decorrente· da substituição 
interfere decisivamente no quadro geral do 
chamado desenvolvimento tecnológi_co, isto 
é, enquanto os ganhos da automação se tor
nam visíveis, ViSível também é a leva. de de~ 
sempregados em busca de sustento marginal 

A teoria da dependência, em grande voga 
hos inícios-da década de 70, já acenava para 
esse fator de desagregação dos objetivcs de 
bem·estar face às condicionantes primárias 
do desenvolvimento: progressO técnico de in
teresse de classes privilegiadas versus preser
vação da qualidade de vida da população. 

N~sSesentido, os países do Terceiro Mundo 
sofrem uinã desvantagem· sem precedentes. 
Enquanto a·óase_de sustentação de seus pro~ 

. cessos de ProduÇão se fundamenta na abun
dância e na qualidade de sua mão~de-obra, 
tal fator se anula consideravelmente em face 
dos processos de automação que empresas 
e"strcmgeiras venham impor em suas filiais. 

Por essa razão, o inciso XXVII do artigo 7_0 

da ConstituiÇão Federal prevê, na forma da 
lei, a proteçao ao trabalhador em razão da 
automação, como um dos seus direitos_ so· 
dais. 

Os Prindp!OS 'FUndamentais da nova Carta 
coadjuvam essa conquista, em seu artigo 39, 

quãrtdo se obsetva, ao lado da preocupação 
em- se-~· garantir o desenvolvimento naciona1", 
conforme eXpõe·-o-incfS6ll, o propósito de 
se "erradicar a pobreza e a marginalização 
e reduzir_ as desigualdades sociais e regionais", 
de que trata o inciso m. 

São, portanto, pressupostos de que não se 
pode abrir mão sob pena de se acirrarem as 
desigua1dades, fomentando as diferenças. 

Desenvolvimento e sociedade são concei
tos interpenetrantes,_ interinfluen_tes, interde
pendentes. Não se pode isolar, de um lado, 
o aspecto técnico, sem se avaliar a condicio~ 
n""irite de seu impacto nO seio da vida social. 

As gran'des desigualdades -hãvidas em nos
so País se devem, coro certeza, às desigual
dades com que foram gérados os planos de 
desenvolvimento regional. A_ industrialização 
apressadã do Sul do País acirrou as difererlças 
de um Norte· Nordeste outi-Orã: berço de uma 
ecOnomia rUral ímpar em nosso território. 

As polític::as de desenvolv[Jnento nacional 
deveriam ter contemplado e garantidO a har
monia reg10n~l ·como fator de progresso inte~ 
grado. Os pólos de desenvolvi~e_!lto lnçll.iStriaJ -
vieram tardiamente, qu_ando_o Sul já se proje
tava incluSive intefriádonalmente, já nUma la
se irreversível. 

Assim, deSariiCuJadamente, -SOórevivem as 
-~reas de ciência e tecnologia às vezes duplt
cando dispêndios financeiros em projetes si
milares e sem a necessária avaliação-de seu 
impacto sócio-econômico. _ _ _ 

Muito se tem- feitO-em nossO Pais nas áreas 
de bioteCnologia, inclusive em cq_nvênio com 
organtsmç.§-lntefna:ciohais, de mecânica de 
precisão, de novos materiais e de qufmica fina, 
principalmente, entre outras áreas de igual 
consistência estratégic:a. - - .. 

A atuaçãõ da FINEP e do CNPq no fomento 
jl _produção de conhecimento téCnico-de_ntí~ 
fico tem eri_Córltrado barreiras expressivas, pe
la extirição e, agor·a, pela transformação do 
Ministério eSpedfiCÕ em Secretaria Especial. 
Não que se desmereça o vigor e a importância 
dos projetes, mas pela ausência de um 6rgã0 
maior, co_or_denador das ações, a tendência 
ã reduplicação e à dispersão de esforços passa 
a ser latente. 

Com isSo, teme~se pela excelência do pro
duto gerado pelo Instituto de Pesquisas Espa
ciais, pelo Centro TeCnológico para a Informá~ 
ti c a, pelo Instituto Nacional de Tecnologia, pe
lo Instituto Nacional d_~ Pesquisa da Amazônia, 
além do próprio CNPq, em sua atividade de 
fomento. - -

EfetiVàirlente, seü ·tra5a1ho 'Continua em 
busca de soluções nacionais para os proble~ 
mas brasileiros. -Periga, rio entanto, o fio har
mónico condutor do processo de inovação 
ob~dierite_a uma politica geral de desenvol
vimento acoplada aos mecanismos próprios 
no que diz reSpeito às áreas de ciência e tecno-
logia. -- _. .-

De tudo, no entanto, cumpre preven[r-Pãra 
que não se derrube o -esforço da inteligênCia 
nadonal em_ prol do prOgreSso e do bem-est_ar 
da populaç-ão, pela interferência de açôes iso
ladas e alheias ao ínteresse social. As políticas 
de governo orientadas para atender esses ob
jetivos globais, além de serem as únicas efi_ca~ 
zes, permitirão um aproveitamento fmpar do 
que de mais caro foi soncédido ao povo brãsi-:. 
leiro: inteltgênciâ, -cãpaddade de trabalho e 
confiança no futuro. _ _ _ _ __ . . _ 

Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente, Srs. 
Senadores, (Mlclito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouSã) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
_ BA PronUncia o segUinte discUrso.) - Sr.-pre

sidente, Srs. Senadores, em_ face das novas 
disposições constitucionaiS, que facuftaffi _o 
direito de voto, já a partir das próximas eleições 
presidenciais, aos jovens com idade entre 16 

· e-18 anos, estima-se que pOderá incorporar-se 
ao eleitorado brasileiro _um contingente_ de 6 
milhões de eleitores. - - - -
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Se o fato é alvissareiro, Pois Permite que 
essa parcela da população, de grande impor
tância para a construção de nosso futuro, te· 
nha acesso facilitado a um dos direitos básicos 
da cidadania: o voto, que é também o princípal 
esteio do sistema democrático, há alguns as
pectos a envolvê-lo que causam certa preocu
pação. 

Li, recentemente, nota jornalística informan
do que 43% desses jovens, de quem a socie
dade brasileira tanto espera, fazem parte de 
famílias cuja renda per capita é apenas de 
meio salário mínimo.- - -

Não se deve menosprezar a capacidade e 
a inteligência do jovem brasileiro. Mas não 
seria de duvidar que pessoas como eles, natu
ralmente c:om pouca e.xperiência, possam, 
diante de situação econômfca tão desfavorá
vel, tornar-se presa fâdl de demagogos, candi
datos que, com argumentos falaciosos, lhes 
abram perspectivas ilusórias de sair dessa si
tuação de miséria quase absoluta. 

Essa preocupação, por sínal, não há de cir
cunscrever-se apenas aos jovens;- Num pais 
de 40 milhões de desempregados e subem
pregados, corno o nosso, a··demagogia, a ma
treirice, a radicalização de fachada, em busca 
de votos, tem um vasto campo para expan
dir-se. 

Todos reconhecemOS que a credibilidade 
de diversas instituições brasileiras está profun
damente _abalada. Nós, políticos, em especial, 
pelo que se ·deduz das pesquisas publicadas 
p_ela imprensa, estamos entr~_ os _roais desa
CreCfitados pela sociedade. 

O que vaí ocorrer, se um demagogo qual
quer assomar ao poder, com promessas mira
bolantes, que não conseguirá cumpdr? Mais 
revolta, mais desengano, mais descrédito para 
as instituições e os políticos, estancando o 
parco fio de esperança· que ainda nutre as 
expectativas da população brasileira. 

As conseqüências podem ser muito sérias. 
O povo brasileiro não: suportaria a Piora de 
suas condições so_ciais. 

Nós, políticos brasileiroS Sérios, irlteressa
dos no futuro _de nosso· Pais, e não_simples
mente em conquistar prestígio ou benesses 
pessoais, temos que lutar para que isso não 
ocorra. 

Já disse, em outra ocasião, que s6 recupera
remos nossa credibilidade ante- a-pojjUiação 
na medida em que trabalharmos com afinco, 
na elaboração das leis necessárias ao comple
mento da nova ConstituiçãO; na medida em 
que dermos exemplo de despreendimento na 
defesa da causa pública; e na medida em que, 
indignadamente, denunciarmos todos aque~ 
les que buscam locupletar-se com o poder 
público, desrespeitando a lei e os direitos 
alheios. - . 

É nessa linha de seriedade, de respeito aos 
valores democráticos, à lei, aos díi'eítos e ga
rantias indivíduais e sodãl.S, que põderemos 
contribuir para que nosso País caminhe para 
a consolidação de uma sociedade democrá
tica, justa e pluraJista. 

Combatamos a demagogia, não deixemos 
que os falsos políticos, os salvadores da Pátria 
de ocasião, com seu interesse em projetar-se 

pessoalmente enganem a população-:- Vamos 
denunciá-los, questioná-los, colocá-los a nu 
perante a sociedade. Vamos derrotá-los, de
mocraticamente, para evitar que, -vendedores 
de ilusões, levem nossa sociedade a novas 
aventuras populistas e irresponsáveis, que irão 
procra.stinar as soluções urgentes que o País 
precisa péra torriar o rumo da justiça social, 
da âemocracia e do deseiiVolvimento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente. 
Obrigado, --

O sR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ConCedo a_palavra ao nobre Senador Car
los Alberto. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PTB-" RN. 
Pronuncia o seguinte disCurso.) - Sr. Pr~si
dente, Srs. Senadores, o te/Tia que me traz 
a esta tribuna é dos mais delicados. Refiro-me 
aos últimos acontecimentos em Volta Redon
da -à explosão de bombas, em meio à epide
mia do grevismo, que tem como vitima maior 
a sociedade e o próprio processo democrá-
tico. -

Esta Casa - qUe é á. própria expressão do 
regime democrático, por ser a Casa do Povo 
.=....:.não-pode ficar omissa diante desses acon
teciffientos~ Mas também não deve intervir pa
ra piorá-los. EstaiTIOs,-rriais uina veZ, diante 
da mesma equação, que nos acompanha des
de o início ·deste Governo: o pacto social ou 
o caos. 

AConsb1uinte deflagrou o processo de pac
to soda! - que se traduz por um acordo polí
tico amplo, que envolva, senão_ todos, pelo 
menos a maciça maioria dos segmentos so
ciaiS do País. Lamentavelmente, porém, ü 

Constituinte não concluiu esse processo, de 
vez que a nova Carta Magna, que a( está, não 
é auto-aplicável em quase dois terços de seus 
dispositivos. 

E o-que diSsõTesulta? 
Simples: algo semelhante a um carro novo, 

mOderno, -eficiente, mas, entretanto, sem 
combustível. De C(U.e- ãaianta todã a sofisti
cação de suas engrenagens novas, se não 
consegue o essencial, isto é, funcionar? 

É o que ocorre com a nossa COnstituição. 
Dela nos orgulhamos por ter sido elaborada 
em meio à intensa particiPaÇão popular, em 
ambiente de democracia plena, sem· quais
quer constrangimentos. 

EntfétàritO-. nos seus aspectOs essenciaiS: 
como, por exemplo, as relações capital-ti<±
balho e a política financeira, depende do com
bustível dale.gislação complementar para fun
cionar. E, até aqui, o CongreSso, o responsável 
pela detonação (ou pela complementação) 
desse processo, não a fez funcionar. 

É certo que mujtos irão argumentar que 
esse processo complementar coincidiu com 
um calendári~J eleitoral especialmente absor
vente. Afmcil, estarrios às vésperas da primeira 
eleição presidencial direta em três décadas. 

t" precisá, porém, lembrar que, diante da 
crise qt.ie vívemcis, a realidade iinp6s_sucis pró
prias prioiíd~des. Hoje, a economia brasileira 
vive às vésperas de um colapso. O Governo 

busca. com sucessivos choques, empurrar 
com a barriga o fantasma da hiperinflação. 
Falta-lhe cr~dibilidade para rearrumar as fi
nanças, COmo, -certamente, faltará também a 
seu sucessor, se, antes, esta Casa não tirar 
do imobilismo, atrãvés da legislação comple
mentar, a nova. Constituição. 

O Pais está vivendo dias dramáticos de se
mi-ingovernabilidade. Nesse contexto, senho
res, não podemos responder pelo dia de ama
nhã, e muito menos pela garantia das eleições 
presidenciaiS. 

A pergunta que alguns setores e~emistas 
irracionais devein estar fazendo a sí própriOs, 
hoje, é a seguinte: "Corri quantas bombas se 
explode uma eleição?" E a respostã qUe esta 
Casa deve dar a esses setores alucinados é 
de ordem prática: trazer, aqui para -dentro~ ·a 
discussão em torno da crise. 

A crise, nas ruas, resulta nisso que está aí 
fora: conflitos e confrontOs. A crise, _aqui den
tro, no Congresso, que é o estuá-rio normal 
e natural dos conflitos, resulta em acordo, en
tendimento. 

Estamos sem ·política Salarial, sem legisla
ção de gieve, sem projeto económico. Em 
conseqüência, vivemos dias intranqUilos na 
área de investimentos públicos e privados e _ 
estamos sem acesso a poupanças externas. 

Como imaginar, nesses termos,_ que_ a _elei
ção está segura? E ainda: como evitar que 
ela se comprometa de vez? 

Creio que a resposta é, mais uma vez., sim-
ples: agindo. -

Proponho que o Congresso Nacional defla
gre, desde já, o processo de elaboração do 
pacto soda!._ Por um prazo em torno de dols 
meses, os partidos e candidatos suspendem 
suas campanhas e, em horário integral e em 
regime de esforço concentrado, Câmara e Se
nado passam a legislar em torno dos dispo
sitivos fundamentais e não-auto_-aplicáveis da 
noVa Càrtà. · - -

Com isso, evitamos que o Palácio do Pla
nalto legisle atrayés das medidas provisórias 
e tranqüilizamos a sociedade quanto à estabi
lidade dos rumos que adotaremos. É a ma
neira democrática que_ enxergo de contríbuir
rr. ·:: p2;a sanear a epidemia do grevismo sel
vagem e desvairado, que desmoraliza o pró~ 
prio instrumento da greve, que em si é legítimo 
e nobre, e garantirmos o processo democrá
tic-o. - - . -
-·A sociedade, senhores, vê, a cada dia, com 

olhos mais decepdonados, a ação de seus 
politicas. Precisamos reverter esse quadro, 
que contribui para a ação das forças irracio
nais, não importa se de direita ou esqUerda, 
que se exprimem por meio da pólvora e agem 
na son1.bra das madrugadas. 

Não se iludam, senhores, e aqui estendo 
a- advertênCia -aos ilustres_ presidenciáveis: o 
futuro da democracia brasileira está em nos
sas mãos. Imaginar que ela não corre riscos 
ê ingenuidade. Corre. sim! _:Supor também que 
ela é causa perdida ê derroti-smo inaceit.dvel. 

Resta-nos devOlVer racionalidade ao proces
so político, desativando, por meio do diálogo 
construtiVo, as bombas do retrocesso. 
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EsperO qUe a proposta que aquf fàço serisí- -
bilize as lideranças políticas desta Casa. A cri~ 
se, senhores. criou suas prioridades: cuidemos 
dela, antes que já não nos seja possíveL 

Ou esta Casa; e aquí'fe:firo-me ao 'Congres
so Nacional, age concretamente em defesa 
da Constituição e da democracia, ou, então, 
será, com elas, arrastado pelo furacão do ex
tremismo. 

Era o que tinha -a diZer, Sr. Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (PompeU de Sousa) 
- Coricedo a palavra ao nobre Senador Ita
mar Franéo. 

OSR. ITAMAR FRANCO (PL -MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

Poderiamos iniciar nOsSo promJí'lciarriento 
com -considerações sobre a injustiça soda! 
inerente à distribuição das riquezas geradas 
sob o sistema capitalista. No capitalismo, as 
empresas devem ter lucras e não prejuízos. 
Mais que isso: num processo de concorrência 
acirrada, os lucros crestem na proporção do 
investimento realizado e da taxa de risco do 
empreendimento. Sob e.Sta-Otica vamos anali
sar os lucros auferidos pelo capital n.:> Brasil, 
em outros setores. 

Na década de 80 a taxa de cfesciinento 
médio do PIB foi de 3,.3%, ou seja, a menor 
dos últimos 50 anos, enquanto isso nossas 
lideranças empresariaiS. ao invés de forçarem 
o crescimento da economia e disputarem as 
vendas em geral, tal como acontece nos paí
ses avançados, preferiram e ainda preferem 
se agarrar unicamente em seus ganhos de 
cartel, expressos em elevadas margens de lu
cro por unidade de produto e nos beneficies 
fiscais, de que tanto reclamam. E ísso acon
tece com tal intensidade que mesmo frente 
a uma contínua queda do poder aquisitivo da 
população, das vendas e da produção, os lu
cros continuam crescendo incessantemente. 

Para começar vamos centrar nossa atenção 
na indústria automobilística, que congrega 
empresas dinâmicas, avançadas tecnologka
mente e geradoras de grande número de em
pregos diretos e indiretos. Sendo aõ mesmo 
tempo um setor onde a força de trabalho en
contra-se suficientemente organizada a ponto 
de sustentar relações de trabalho mais equili
brados no interior das empresas. Apesar disso 
este é um dos setores em que se verifica um 
dos mais perversos esquemas de lucrativida
de: ao nível dos custos, os fabricantes mantêm 
ínfima a participação dos salários. Pelo JãdO 
do mercado, utilizam-se de todo o poder que 
detêm para impor elevados preços aos consu
midores, absorvendo inclusive o valor referen
te à redução de impostos que por vári~ vezes 
o Governo concedeu. 

De acordo com dados do DIEESE em mar
ço·· de 86 a participação dos gastos com a 
mão-de-obra no preço final do veiculo era de 
6,4% e em dezembro de 88 este número havia 
caído para 3,2%. Isso fez com que a parcela 
da mão-de-obra nos custos de produção de-

dinasse de 15,7% para 11,8% no mesmo pe
rfodo. 

Podemos explicar esta redução do peso sa
larial de dUas formas: 

1.- De um lado as empresas têm_seguido 
praticamente ·as -mesmas _regras da política 
salarial determinada pelo GoverOo, com signi
ficativas perdas dos salários em relação à infla-
ção; -

2 . ....:::: -p-or outro lado, a política de preços 
do oligopólio constituído pelo pequeno núme
ro de fabricantes no Brasil tem sido l>astante 
agressiVa;-no sentido .qUé OS preÇos dos veícU
los, de março de 86 até dezembro de 88, subi
ram 10.407,5% , bem acinia dos custos das 
matérias-primas- que aumentaram 7.285%, _e 
os costas com os salários que no mesmo pe
ríodo alcançaram 5.215% •. 

Para melhor sentir a diferença entre os ren
dimentos do trabalho e do capital observemos 
a relação preços/salários. Em 1980 um ferra
menteirO, empregado nas montadoras de São 
Bernardo, precisava de seis meses de salário 
integral para comprar um automóvel passat; 
já em março de 88, Que foi quai1do este carro 
saiu de_llnha, o mesmo operário precisava de 
17 meses de s~ário para CO!flprar um passat. 

Encjuanto isso acontecia com os salários 
as margens de lucros._dosJabricantes pulavam 
d_e 10,5%_, ~'março de 86 para 19,5 em 
dezembro de 88. Entr_e 86 e 87 a elevação 
residiu soDretudo na rápida recuperação dos 
preços dos vefculos e entre 87 e 88 o cresci
mento das margêns assentou-se na forte com
pressão dos salários e na apropriação, por par
te das montadoras, da parcela referente à que
da dos impostos. Aliás, agora em 89 com a 
redução do lPI de 40,6% para 35,2% as em
presas tomã.rãm a apropriar-se da parcela dos 
impostos. 

Além das vendas para o mercado interno 
existem as exportações, Oride as vendas de 
material de transporte, que incluem veículos 
em geral e autopeças, em 1988, atingiram 
OS$ -3,9 _bilhões, ou seja, mais de 10% do 
totãl das exportações brasile_iras. Se aplicar
mos sobre essa receita os incentivos fiscais, 
como a redução de imposto de rende;~. sobre 
o lucro de exportações de manufaturados, 
be:m poderemos imaginar q:ual lucrativo tem 
sido também esse mercado. 

se mudarmos da indústria automobilística 
para a indústria de eletrodomésticos a situa~ 
ção petmahece praticamente inalterada só 
que no Período de 86 a 88 seus produtos 
subiram em média 12.680%-, ou seja.-2.200% 
a mais que ·os veículos enquanto a mão-de
obra e as matéria primas tiveram aproxima
damente os mesmos aumentos que nas em
presas automobilísticas. 

Passemos agora para o comércio. Por 
exemplo um freezer 2801 Cla Consul que sai 
da indústria por NCz$ 532, pode ser encon
trado nas lojas por NCz$ 700, (Jumbo-Eletro) 
ou-até por NCz$ 790,00 (Mapping), ou sêja, 
lucros de 31,5%, e 58%, respectivamente. 

Um CD-Sony (Compacti-Disc) _sai da fábrica 
em Manaus por Nc:z$ 470,00 mas chega ho 
Rio por NCz;$ -690,00 (King SOund) e até por 

-- NCz$ 850 (Breno Rossi), isso sl9n.ifié:~aaumen
tos de 46,8% a 80,8%. 

No setor de confecções as coisas nãO se 
alteram,_aliás a diferença_entre_ os preços da 
indústria e do comércio são .ainda maiores 
variando entre 80% a 120%. Segundo um 
grande fabricante (Staroup) uma calça de-sua 
marca, modelo tradicional é vendida para o 
lojista por NCz$ 17,00 entretanto nas_ prate
leiras das lojas, a mesma calça chega a NCz~ 
37,00, um salto de até 117,6%. Uma das expli
cações para tal diferença é que fre-qüentemeri-

-- te b pagamento é faturado em 4.5 dias, então 
o . valor a vista fica acrescido de 22%, isso 
faz com que teoricamente a margem caia para 
56,1. 

Além djsso ainda existem lojas que cotam 
5eus· produtos em dólares. Esta semana lemos 
no Jornal do BrasU que uma loja em Copa
cabana (Josias Studio) estava vendendo o CD
Sony modelo D-2, que em Nova Iorque custa 
(JS$ 140,00 por (JS$ 400,00, ou seja um 
acréscimo-·em d6lares de 285%. 

Vale ainda ressaltar que nos países desen
volvidos a participação do trabalho no PIB é 
de aproximadamente 70% enquanto no Brasil 
este número não chega a 30%. 

Diante do exposto e tendo em vista o grave 
momento quie o Pais atravessa, cremos que 
as empresas privadas têm amplas condições 
de absorver o impacto das reivindicações dos 
trabalhadores. Estamos falando das grandes 
empresas e não dos pequenos e micro empre
sários, os quais aliás, vêm lutaildo para sobre
viver. É bom lembrar que o fortalecimento 
da economia brasileira, sem menosprezarmos 
o mercado externo,- tem comq_ condição ne
cessária a ampliação do mercado interno e 
a integração a esse mercado de expressivas 
camadas persistentemente marginalizadas. 

Srs. empresários, este é o momento para 
elevar-se o.salário real sem que retormemos 
o processo infladonário, pois não podemos 
nos esquecer que a classe trabalhadora é a 
geradora de riqueza do sistema. 

PI:.oximamente vamos abordar o probl_ema 
dos alimentos. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, política é como uma nuvem, são 
palavras de Magalhães Pinto. Tudo na política 
tem aparência de transitório, de pouco dura
douro. Porém, nos últimos anos, alguma coisa 
tem permanecido por mais tempo à tona, no 
pensamento do povo e dos politicas. Essa pre

-sença mais constante_é traduzida pela candi
datura do Engenheiro Leonel Brizola. As últi~ 
mas pesquisas de opinião pública, realizadas 
nos últimos meses, apresentam a novidade 
de Lula - como um forte candidato pós-e
leições municipais de novembro do ano pas
sado -e de Fernand_o_ Collor, esta, mais re
cente ainda, vem se fort.:ilecendo a partir do 
último mês. Entretanto, somente Brizola _tem 
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mantido não apenas uma forte candidatura, 
mas uma preferência _em ascensão no gostO 
popular. Brizola sempre é objeto de atenção, 
seja por concordar co111 suas idéíe!& e propos
tas, seja por discordar. As vezes, este discordar _ 
é__educado, quase sempre é agressivo. Antes, 
era Lula e o PT que O agrediam Agora, com 
o dedínio de Lula, é F e mando Collor que o 
ataca. Porém, ·corno foi vatidonado por Maga
lhães Pinto, Collor nada maJs é que uma nu-
vem passageira. . 

Hoje, n·o Brasil, ninguém simboliza o movi
mento popular melhor que Brizola. O povo 
o identifica cO_mo o legítimo e único sucessor 
de Getúlio Vargas e de Jango. Brizola repre
senta a retomada dos caminhos percorridos 
por Vargas, Juscelino e Jango, interrompidos 
pelo golpe de 64_._Assim o povo o vê e o aceita 
como o maior líder dos brasileiros e assim 
esperamos que aconteça: a volta da esPeran~ 
ça, da fé e da confiança _dos brasileiros em 
si mesmos e no governo. 

Embora sejam freqüentes_acusações quan
to à falta de __ um programa de governo, o Pro
jeto do PDT existe e está sendo explicitado 
em todas as frentes, em todas __ c;ts_ oportuni
dades. Não pretendo aqui discorrer sobre esse 
projeto, mas, sem dúvida, ele representará o 
fim das amarras culturais e ~conômicas que 
nos mantêm na condição d~ república coloni
zada perante a comunidade económica inter
nacional. 

Não fosse o golpe de 64, a situação de nos
so país seria outra, inclusive no campo das 
lideranças políticas. O processo político não 
teria sido interrompido e, por certo, muitas 
outras lideranças teriam se formado e muitos 
outros não teriam desaparecido. O mundo ca
minhou rapidamente nos últimos _30 anos. 
Principalmente, nos últimos _1 O anos, a face 
mundial tornou-se outra. O Brasil, adminis
trado pela mediocMC:laàe_._ _s_p_freu revezes que 
o levaram à esta_gnação e ao retrocesso._ 

Isto será mudado. Em m~n6s âe um ano 
teremos um novo governo, com outras virtu
des, novas lideranças e uma grande legitimi
dade. A nossa face Wmbém estará mudada. 
A partir daí, o Brasil será outro. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Não há mais oradores inscritos. (Pausa) 

A Mesa comunica ao Plenário os seguintes 
assuntos de_ .all?! relevância. 

Tendo a Presidênci~ recebido-as indicações 
das lideranças, designa a seguir, as Comis
sões Perrnanentes_da C.:tsa, non:teando, inclu
sive, os Membros da_s_ C_Qmi,\>Sõ~s de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional e P,e Constitui
ção, Justiça e Odadania, que tiveram alterado 
o número dos seus integrantes e, em canse- __ 
qüênda, complementada a sua composição 
com novos nomes. 

A Presidência esclarece, ainda, que, de acorw 
do com a nova proporcionalklade partidária, 
haverá pequenas alterações na COmisSão do 
Distrito Federal, alterações essas que serão 
feitas continuamente. 

COMlSSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMlCQS 
(25 Titulares e __ 25 Suplentes) 

Titulares 

1 ~Albano Franco 
2-Almir Gabriel 
3 -Gerson Camata 
4 -lrapuan Costa: Júnior 

---5--João Lyra 
6- Mansueto de Lavor 
7- Nabor Júnior 
8-Raimundo Lira 
9- Ruy Bacelar 

lO-Severo cromes 
11 -Wilson Martins 

1 - Edison Lob_ã_o 
2-Odacir Soares 
3 -Jorge Bomhausen 
4-Carlos Chia:relli 

1 -Dirceu Ca_meiro 
2-T eotônio Vilela Filho 
3 -José Richa 

-- - i ~ Olavo Pires 
2-Carlos De:Carli 

1 -Roberto Campos 

1 -Moisés Abrâo 

1 - Maur'iciO Correa 

Suplentes 

PMDB 
1 - Aluízio Bezerra 
2-Leite Chaves 
3-Nelson Wedekin 
4 -José Fogaça 
5 - Ronaldo Aragão 

__ \5_-João __ Calmon 
7- Luiz Viana Filho 
8-Márcio Lacerda 
9-Ronan Tito 

1 O- Leopoldo Peres 
11 - Rachid Saidãnha Derzi 

PFL 
1 - Hugo Napoleão 
2-Lourival Baptista 
3 -João Menezes 
4 -José Agripinó 

PSDB 
1 - Fernando Henrique Cardoso 
2-Mário Covas -
3 -Chagas Rodrigues 

PTB 
1 -Carlos Alberto 
2-Affonso Camargo 

PDS 
1 -Jarbas Passarinho 

PDC 
1 -Mauro Borges 

PDT 
1 - M'ário Maia 

PM8 
1 - Ney Maranhão 1 -

PSB 
1 - Jamil H"ãddad 1 -

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOOAIS 
L25 T1lulares e 25 SupJentes 

1 - Almir Gabriel 
2 -José Fogaça 
3~Ronan Tito 
4-Francisco Rol\emberg 

· 5-Humberto Lucena 
6 -Cid Sabóia de Carvãiho 
7 -João CaJmon 
8-Ronaldo Aragão 
9- Nelson Wedekin 

1 O- Raimundo lira 
11 -Jutahy Magalhães 

1-João Lobo 
- --2:~ Odadr Soares 

3 -lourivaf Baptísta 
. 4-Carlo-s Chiare \li 

I-José !gnác!o Ferreira 
. 2 ~JÕSé PaulO BiSai· 
3-Mário Covas 

PMDB 
l-Albano Franco 
2 - Aureo Mello 
3-João Lyra 
4-Mansueto de Lavor 
5-Mauro Benevides 
6- NaborJún!or 
7-Severo Gomes 
8-Rachid-Saldanha Derzi 
9- MárciO Lacerda 

10-Melra Flho 
11 -Gerson Camata 

PFL 
1 - Edison Lobào 
2- HuQo Napoleão 

-3 -Marco· Ma dei 
4 -Jorge Bomhausen 

PSDB 
1 -Afonso Arlnos 
2 _-José Rícha 
3 -DirCeu CarneirO 

------'--
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Titulares 

1 -Carlos Alberto 
2-Carlos de'Carli 

1 -Jarbas Passarinho 

1 -Carlos Patrocinio 

1-MárioMaia 

1 - Ney Maranhão 

1 -Jamil Haddad 

Suplentes 

PTB 
1 - Oievo Pires 
2 - Affonso Cam_.a_r_go 

PDS 
1 -Afonso Sancho 

PDC 
1 -Mauro Borges 

~ --- -.--

PDT 
1 -Maurício Correa 

PMB 
1-

PSB 
1-

COMISSÃO DE f.ERVlÇOS DE INFRA-ESTRUTURA _ 
(19 Titulares e 19 Suplentes) 

Titulares 

PMDB 
1 - Aluizio Bezerra 
2 -Aureo _ _M_~Io 
3-Gerson Camata 
4-JoãoLyra 
5-Leopoldo Peres 
6-Nabor Júnior 
7-Ronaldo Aragão 
8-Ruy Bacelar 

1 - Edison Lobão 

PFL 

2 - Lourival Baptista 
3 -José Agrlpino 

PSDB 

1 - T eotônio VIlela filho 
2-Mário Covas 
3 -_José Richa 

PTB 

1 - Olavo Pires 

PDS 

1-João Castelo 

PDC 

1 -Mauro Borges 

PDT 

1 - Mauácio Correa _ 

P~\B 

1 - Ney Maranhão 

' 

I -Jamil Haddad 

PSB 

Sup1entes 

1 - Almir Gabriel 
2-Cid saOOia de Carvalho 
3-Francisco Rol\emberg 
4 -Albano Franco 
5-Alfredo _ca-mpos 
6- Humberto Lucena 
7 -José Fogaça 
8-Ronan Tito 

1-João Lobo 
2 ~J:ó_ãg_]v\enezes 
_3- Carlos. Oiiarelli 

1 - Dlrceu Carneiro 
2.....,... Chagas Rodrigues 
3 -José lgnácio Ferreira 

1 -Carlos De'Carli 

1 -Jarbas Passarinho 

1 -Carlos Patrocínio 

1-MárioMaia 

COMISSÃO Dé: FISCALIZAÇÃO E CON1ROLE 
(17 Titulares-e 9 Suplentes) 

TituJares 

I. AluiziO Bezerra 
2. Gerson Camata 
3. Jutahy Magalhães 

-4. Mansueto de Lavor 
5. Mauro Ben~des 
6. Meira Filho 
7. Nelson Wedekin 

PFL 
I. Marcondes Gadelha 
2. joão LoDo 
3. Marco Maciel 

PSDB 

I. José Paulo Bisol 
2. Dirceu Carneiro 

PTB 
L C::arlos Alberto 

PDS 

I. Roberto Campos 

PDC 

I. Moisés Abrão 

PDT 

I. Maurício Correa 

PMB 

1 - Ney Mararihão 

PMDB 
~~lentes 

1. Irapuan Costa Júnior 
2. João Lyra 
3, _ Leopoldo Peres 
4: Ruy Bacelar 

1. Edison Lobão 
2. Lourival Baptista 

1. José Ignácio Ferreira 

1. Arronso Camargo 

1. Carlos Patrocínio 

CoMISSÃO DE. CONSmcnç'Ão, JUSTIÇA E. 
CIDADANIA ~~~ 

(21 Titulares e 21 Suplentes) 
Presidente: Cid Sabóia de Ol:rvalho 
_ Vice-Presidente: Odacir Soares 

Titulares 
PMDB 

1. Alfredo C_ampos 
2. Leite Chaves 
3. Mansueto de Lavor 
4. Cid Sabóia de Carvalho 
5 . .Márcio Lacerda 
6. Jutahy Magalhães 
7. Leopoldo Peres 
a:._ -_Mauro Benevides 
9. Francisco Rollemberg 

PFL 

L Edison Lobão 
2. Marco Madel 
3. Odacir Soares 
4. João Menezes 

1. Aluízio Bezerra 
2. Aureo Mello 
3. Humberto Lucena 
4. Raimundo lira 
5. Nelson Wedekin 
6 · Me ira Filho 
7. Ronaldo Aragão 
a:· Wilson'Mãrtins 
9. João Caimon 

1. Couri.val Baptista 
2. João Lobo 
3. Hugo Napoleão 
4. José Agripino 
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Titulares 

PSDB 

1. Chagas Rodrigues_ 
2. José_ Paulo Biso! 
3. Afonso Arinos 

PTB 

1. Olavo Pires 

PDS 

1. João Castelo 

PDC 

1. Carlos Patro_cínio 

PDT 

1. Maurício Correa 

PMB 
1. Ney Maranhão 

PSB 

1. Jamil Haddad 

suplentes 

---1. José [gnácio Ferreira 
. " -2. Fernando Henrique Cardoso 

3. TeotôhTo Vilela Filho 

1. Roberto Campos 

I. Antônio Luiz Maya 

1. Mário Maia 

COM!Ss80 DE EQUCACÃO 

(25 Titulares e 25 Suplentes} 

Titulares 

PMDB 
1 Ao.~reo l.!elo 
2 João Ca I non 
3 José Fogaça 
li Luiz Viana Fi H1o 
5 Mârc 1 o Lacerda 
6 Me ira Fi lhO 
7 Nelson Wedl:k. in 
8 Wilson Martins 
9 A 1 f rêOO -Canipos 

10 Mauro Benev1des 
11 Ronaldo Arag5o 

PFL 
1 Hugo Napoleão 
2 João Menezes 
3 Edison Lobão_ _ 
·1 ,Jorge Bornhausen 

PSOB 
1 _Dirceu Carneiro 
2 ~ernando Henri ou e CardoSo 
3 José Ignácio Ferreira 

PTB 
1 Carlos Alberto 
2 Garlos De'Carl\ 

PDS 
Afcnso Sancho 

PDS 
Antônio Luiz. Maya 

POT 
Mârio Maia 

PMB 
Ney Mar·antlào 

PSB 
Jam i 1 Haddad 

Suplentes 

1 Cid Satilla de CarValho 
2_1rapuan CoSta Júnior 
:r João Lyra 
li _Ruy Bacelar 
5 Ronan Tito 
6 Leite O"laves 
7 Leopoldo Per_es 
8 Gerson Camata 
9 Mansueto de Lavor 

10 Severo Gomes 
11 Francisco Rollemberg 

- I João Lobo 
""r Marco Ma c 1 e 1 

3 .Jos.é .Agripino 
4 __ C~_rlos Chlarell1 

1 ·Afonso Ar_inos 
2._Mário COvas 
3 José f>aulo:-slsoT 

1 QlaY:o Pires _ 
2:...Affonso c-amargo -

Roberto Campos 

Carlos Patr-OcíniO 

Mau r i c i o Corre a 

COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 
(21 Titulares e_21 Suplentes) 

f're_sidente: SénadOr Humbei'to Lucena 
Více~Presidente: Senador João Lobo 

Titulares 
P><JB 

1 A !bano Fl"'anco 
2 Humberto Lucena 

Suplentes 

- ~, Aolmlr Gabriel 

3 Irapuan Costa Júnior 
2 Leopo 1 do Peres 
a- Jutahy Magalhães 
4 Nabor Júnior Lei te Chaves 

5 Luiz Viana 
6 Nelson Wedekin 
7 Rachid Saldanha Derzi 
8 Severo Gomes 

5 Alfredo Campos _ 
6 Francisco Rollemberg 
7 Mauro Benevides 
8 Raimundo L ira 

9 Aluizlo Bezerra 

PFL 
1 Marco Maciel 
2 João Lobo 
3 Josê Agr ip irló 
li Hugo Napo 1 eão 

PSDB 
1 AfonsG Arinos 
2 O"lagas Rodrigues 

9 Wilson Mart 1ns 

-o 1 Edison- Lobão 
2 Odacir Soares 
3 LoUrival Baptista 
li Jorge Bornhausen 

1 Teotónio Vilela Filho 
2 José Richa 

3 Fernando Henri que Cardos_o 3 Lourival Baptista 

PTB 
Olav6-PTI"es 

PDS 
Afonso Sancho 

POC 
Moisés Abrào 

POr 
1 Mário Maia 

Ney Maranhão 

. PS8 
l_Jam i 1 Haddad 

Garlos De'Carl f 

João Castelo 

l\nt6n1o Lu1z Maya 

Mau r '1 c 1 o Corrêa 

O SR. PRESIDENTE (Pompe':J de Sousa) 
~ A PreS!idêricia lembra, aos .. St:s. Senado~!'!. 
que ·o-COngresso Nacional está- corivocado. 

--para uma sessão conjunta a realizar-se hoje, 
às-18 horas· e 30 minutos, no plenário da Câ
mara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
......... Nada_mais havendo a tratar, vou encerr~_r 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

Veto Parcial 

PROJETO DE LEI DO DF 
N" 5, DE l9ll8 . 

Votação em turno único, do veto parcial 
aposto ao Projeto de Lei do DF n" 5, de 1988, 
que dispõe sobre os vencimentos dos conse
lheiros, auditores e membros do MiriistériO Pú
blico do -Tribunal de Contas do Distrito F'.e· 
dera!. 

Parte vetada: art. 4" 
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Redac;ão Final 

DA EMENDA DO SENAD 
PROJETO DE LEI DA CÂJ>Ir.i<A 

N'9, DE 1988 

Discussão, em turno único, da redaç:ão final 
(oferecida peta Comissão Diretora em seu Pa.
recer no 4, de 1988) da emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Olmai"a n" 9, de 1989 
(n" 206-B7, na Casa de_ origem), que dispõe 
sobre a concessão de bolsa-auxilio ao atleta 
amador e dá outras providências. - -

3 

Redac;ão Final 

DAS EMENDAS DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 18, DE 1988 

Discussão, em turno único, da redação_fi_nal 
(oferec_idi'l_ pela Comissão Diretora errf seu Pa
recer n" 5, de 1988) das_ e:mendas do _Senado 
ao Projeto de Lei da Cârtfara h" 18, de _1989 
(nn 7.135-86, na Casa de otigem), que_ dispõe 
sobre as relações de trabalho do treinador pro
fissional de futebol, e __ dçl outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 
minutos) 

D!SCURSOPRONaNCIADOPELOSR. 
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE 
26-4-89 E QUE, ENTREGaEÀ REWSÃO 
DO ORADOR, SERIA F'([B!ICADO POS
TERIORMENTE. 

OSR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Para 
encaminhar a votação - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, acabamos de ouvir o relator- deste 
projeto, que se comprometeu, em nome -do 
Senhor Presidente da República, que será ve
tado o art 52 deste Projeto n" 2. 

QueremOs dizer que ontem estivemos com 
o Senhor Presidente da República e a nossa 
posição no Senado sempre é feita no sentido 
-às vezes erramos - de procurar defender 
tudo que diga respeito e que venha do Senhor 
Presidente da República. Por isso, iniciamos 
a luta contra este projeto, porque, além do 
art 5~. há o art. 1 ", que estabelece vantagens 
inomináveis a empresas qUe vão passar a usar 
o ouro como instrumento financeiro. 

Asslm é que o art. 1 Q diz o seguinte: 

"'Art. 1 ~ O ouro __ em_qualquer estado 
de pureza, em bruto ou refinado, quando 
de_stinado ao mercado financeiro ou à 
execução da política cambial do País, em 
operações realizadas com a interveniên
cia de institulç_ões integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional..." 

O que isso quer dizer? Que todas-as instituf
ções que pertençam ao Sistema Financeiro 
Nacionaf passam a poder operar com o ouro 
como ativo financeiro. O que issO quer dizer? 
Que todos os bancos do País, estatais ou parti-
culares, vão poder, através de agências, fun-

dona r no mercado do_ ovro. Quer di,zer. que 
as sociedades mobiliárias - muitas estão 
quebradas por aí - podem ser ressuscitadas 
com óleo canforado e vão- trabalhar_ também 
na venda do ouro. Quer dizer que as corretei-as 
que estão por aí vão -negociai- com ouro, para 
receber gordas comissões nas transações que 
Se efetuarEirii na Bolsa de Vãlores. 

EntãO, vê V. Ex" que este_ pfojeto traz essa 
eiva que d~spe~u _o meu pensametilo, quan~ 
_c!C? comparo este art. -1 o com o 2~, parágrafo 
únic2 que diz: 

"Art. 2n Para os efeitos desta lei, as 
coOperativas ou associações de garim
peiros, desde que regularmente consti
tuídas, serão autorizadas pelo Banco ·cen
tral do Brasil a operarem com oUro. 

_ Pa~~g_~afo único -As operaçõeS- com 
ouro, facultadas às cooperativas ou asso
ciações de garimpeiros, restringem-se, 
exdusivamente, à sua compra na origem 
e à venda ao Banco Central do Brasil, 
ou à instituição por ele autorizada. 

Enquanto as instituições mobiliárias, as cor~ 
retoras, os banc;.os e as financeiras exiStentes 
p-odem operar imediatamente, a sociedade 
dos garimpeiros, as cooperativas têm que pro
var, perante o Banco Central, que estão organi
zadas e ainda obter a licença 6u não para 
operar no mercado do ouro. Vejam V. Ex• que 
a diferença é muito grande. São- dois pesos 
e duas medidas. 

Por putro_lado, verifica-se que neste projeto 
de lei rião há menor ordem, não se sabe nem 
Como executá-lo. Por esta razão, incluiffios 
uma etnenda, pela qUal o ExecutivO, depoiS 
de aprovar este projeto; teria trinta dias para 
apresentar a sua regulamentação, para saber
mos com_o comprar, de quem comprar e c-cr 
mo pagar, como reGeber as comissões, as 
instit_uições mobiliárias, as cooperativas, os 
bancos e suas agências como funcionário. 

Além disso, ao invés de uma instituição mo
biliªria ou corretora negOciar o ouro, esta ativi
dade poderia ser atnbuída ao Banco do Brasil 
e-à Caixa Económica Federal. N_enhuma des
sas instituições é tãp forte quanto o Banco 
do Brasil ou quanto a Caixa Econôrníca. 

Conversando, no curso desta discussão, 
disseram-me que o Banco do Brasil não tem 
condições de comprar o ouro. Ora, se o Banco 
do Brasil, que _é a potência que é, assim como 
a Caixa Econômica não têm condições; imagi
nem uma socieade mobiliária que se vai fun
dar com dois ou três cidadãos que condições 
teria? Um banquiriho pequeno, que tenha uma 
patente, vai para lá e também vat executar 
e se comparar com o Banco do Brasil? 

Sr. Presidente, se faiemos o nosso protesto 
e a noss·~:q5alavra contra em tomo da discus
são deste projeto de lei é porque achamos 
que envolve uma granae--ihjustiÇa, sobretudO 
com aqueles- c:ji.Je produzem o ouro. O gariirt~ 
peiró, b ·verdadeiro garimpeiro, est~ não tem 
benefício nenhum. Este projeto- é para que 
instituições e grupos possam enriquecer à 
custa do trabalho do garimpe[ro. Não somos 
contra o érlriqueciméhtO; pelo contrdrio, acba-

mos que todo m_und_o Precisa ganhar dinheiro 
e bons saiá.riq~, melhores até que aquele do 
Banco do Brasil, de_ que falou o eminenteS~
nhor Leite Chaves, que a.té me sv.scitou pena. 
MaS- o- que nós entendemos- taffibéiTt é que 
sena ~iieéessârto se dar- uma proteção ao ho
mem- que trabalha ~a mina, uma prote<;;ªo 
ao garirilpeiro. Este~ sim, não tem nenhuma 
proteção neste projeto de lei. 

E é por esta razão que incluímo_s uma emen
da que está na mes_a e _que vai ser votada, 
certament_e rejeitada, mas era para que se pu~ 
ç:tess~ fazer uma regulamentação no sentido 
de dar condições. mínimas para que aquele 
que produz a riqueza não fosse abandona:do. 
não fosse estiolado. Não é justo que sobre 

- a miséria, sobre a desgraça, sobre o aban~ 
dono, sobre os párias qUe produzem a riqueza 
se criem novas riquezas sem trabalho, se 
criem- potenciais e nãó se faça nada em favor 
dessa gente. 

Por isso, Sr. Presidente, não quis deixar pas
sar em branco, nesta hora e neste dia impor
tante para mim, a minha palavra, para que 
ficasse inscrito nos Anais do_Senado que luta
moS, denunciamos, que nós apontamos fa
lhas com um únicq sentido: procurar fazer 
alguma coisa boa para o nosso País, para nos
sa gente e, sobretudo, para aqueles que preci
sam de amparo e proteção. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas) 

ATOS DO PRESIDENTE 

(•) ATO DO PRESIDENTE 
N•l09, DE 1989 

O Presidente do_Senado Federal, no_ uso 
das atribuições que lhe conferem_ os artigos 
52. item 38, e 97, inciso IV, do _Regimento 
Interno, erri Conforinidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril 
de 1973, e_ tendo em vista o que c_onsta do 
Processo n~ 004.498/89-5. 

Resolve ~p<?sen~r, por invalidez, NELSON 
DA SILVA SERRA. Agente de Transporte. Le
gislativo, Classe "Especial'', ReferênCia 
NM~35, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos_termos do artigo 40, inciso I, da 
Constituição da República Federativa do Bra
sil, _combinando cOin os ·artigos __ 428, inciso 
Til, §":29, 429; inciso III, e414, § 4°, da Resolução 
SF il9 58, ~e 1972; artigo 3" da Resolução 
no 13, de 1985; artigo 29 da Resolução Sf' 
~~__!82, de 1987; artigo 59, da Resolução SF 
n~ 155, de ] 988,_ e "artigo 1 o da Iei no 1.050, 
de 1950; com proventos integrais, observado 
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 14 de abril de 1989. -
Senador Nelson Carneiro. Presidente. 

(*) Republlcado por haver saído com lncorreção no 
DCN. Sesão U; de 15~4~89. _ 

• 
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(•) ATO DO PRESIDENTE 
1'1" 111, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal. no us.o 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52-, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade c::om a deleg~ção 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora nQ-2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em visf.a o que conSta _do 
Processo n" 004.389/89~ l. 

Resolve aposentar, por invalidez, ANNA 
SCARAM.EUA VIANA, Assistente Legislativa, 
aasse''Espedal", Referência NM-35, do QUa
dro Permanente do Senado Federai, nos ter
mos do artigo 40, inciso I, da Corlstituição 
da República FederatiVá_dOBrasil, combinado 
com os artigos 428, iricisO m, § 2~. 429," índso 
III. e 414, § 4", da Resolução SF n' 58, de 
1972; artigo 39. da Resolução SF n9 13, de 
1 985; artigo 29 da Resolução SF n"- 182, de 
1987; artigo 5"' da Resolução SF n~-155, de 
1988, e artigo 1" da Lei n" 1.0!;0, de 195D, 
com provento_s integrais, observado o disposto 
no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 14 de abril de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incorreções 
no DCN, Seção 11, de 15-4-89. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 129, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso __ IV do Regimento Inter
no, em conformidade com a delegação_ de 
competência que lhe foi outorgãda pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso rt' 005.439/89-2. 

Resolve aposentar, voluntariamente, LEÃO 
GONÇALVES, Assistente de Plenário, Classe 
"Especial", Referênci~M-30, do_ Quadro Per
manente do Senado Federal, nos termos do 
artigo 40, inciso III, alínea a; da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 428, incis_o 1~_429, inCiso I, 
430, incisO IV, e 414, § 4"', da Resolução SF 
n" 58, de 1972; artigo -39 da Resolução _SF 
nç 13, de 1985; artigo 2~ da Resolução SF 
no 182, -de 1987, e artigo 5 9 da Resolução 
SF n~ 155, de 1988, com proventos integrais, 
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, 
da Constituição FederaL 

Senado Federal, 28 de abril de 1989. -
Senador Nelson Cam~iro. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 130, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os arts. 52, 
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno 
e de conformidade com a delegação de _comM 
petência que lhe _ _foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2, de 1973, 

Resolve tornar sem efeito o Ato do Presi
dente n9 80, de 1989 que nomeou ALEXANM 
DRE DE PAULA DUPEYRAT MARTINS, Asses-

sor Legislativo do_Quadro de Pessoal do Sena
do Federal - Parte Especial, código SF
AS-1 02.3, para exercer o cargo· em comissão 
de Diietái" da Subsecretaria de Apoio Técnico, 
código SF-DAS-101.4, da Parte Permanente 
do Quadro de Pesso~ do Senado Federal. 
· Senãdo Federal, 4 de maio_ de 1989. -

senador Nelson Carneiro, Presidente do Se
nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1"131, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribüíções que lhe conferem os arts. 52, 
itein "38, e 97_, indso IV, do Regifnento Interno 
e de corifOrmídad-e -com a delegação de com-_ 
petêii:Cia que lhe __ fol· outorgada_pelo Ato da 
ComisSão DifetOrà ·n9 2, dê "1973, 

Resolve nomear THEO PEREIRA DA SILVA, 
Assessor LegislatiVo do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal- Parte Especial, código Sf
AS:f02_:3, pai-a exercer o cargo ·em comissão 
de Diretor da Subsecretaria de Apoio Técnico, 
SF-DAS-101.4, da P<J,rte Permanente do Qua
dro de Eessoal do s.enado Federal. 

.Senado Federal, 4 de maio de 1989.
Senador Nelson Carneiro, Presidente do Se
nado Federal. 

ATA DA COMISSÃO 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Criada ãtrav'éS i:fa reSóluç8o-no_059, de 
!987, destinada a apurar as lrregularida
âtis e·seus respons§vels pela importações 
de alimentos por órgãos Governamen
tais.. . - - -

18" Reunião, realizada em 
12 de abril de 1989 

Aos doze dias do mês de abril de mil neveM 
centos e õTt€iifã e ú6Ve, às dez horas e Orize -
minutos-, -na: Sala da Comissão Relações Exte
riOreS, Presentes os Senhores Senadores Dif
ceu Carneiro e Nabor Júnior reuniu-se a Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a 
apurar as irregularidades e seus responsáveis 
pelas irilj)OrtaçóeS -de alimentos por órgãos 
govemámeritais. -

O Senhor Presidente deClarou abertOs os 
trabalhos, justificanâO a ausêni:::la ·ao-senhor 
Senador Mauro Borges e designou o Senhor 
Senador NabOr Júnior como Rela!Dr Ad-Hoc. 
Em seguida, convocou o Sr. Pedro do Cãrni.O 
Dantas .:..::"Presidente da Cabal - Companhia 
BrasHeira de Alimentos, para prestar o jura
mento de praxe. 

Feito o juramento, o Senhor Presidente pas
sou à fase interpelatória concedendo a palavra 
ao-Senhor Senador r!abor Júnior, que questio
nou o depoente_ a respeito de sua formação 
profissional, em que data assumiu a direç:ão 
da CObar,-como foi e por quem foi indicado 
para assumi-la, como negociou o papel da 
Cabal no_ sistema de_ aQ_astecimento implan
tado pelo Decreto n~ 92.408, que cr!ou o Ci

- nab, como erá o relacionamento CobaJ e lnter~ 

brás, qual a receita apurada pela Cabal com 
sua participação na armazenagem e distribui: 
ção dos produtos importados. Por diversas ve
zes o Senhor Relator pediu esclarecimentos 
à Assessoria da Comissão, como também per

-mitiu que o depoente consultasse a Assessoria 
da Cobal. . . . 

Satisfeitas as' suas indagações, o Senhor Se
nador Nabor Júnior solicitou ao depoente que 
acrescentasse sUbsídios sobre a matéria em 
pauta, que sejam do seu conhecimento e que 
não lhe foram perguntados. 

Finali?:ando, o Senhor Presidente questio
nou o depoente sobre alguns pontos que fica
ram obscuros e que precisavam ser esclare
cidos para facilitar os trabalhos. Lembrou, 
também, ao depoente que mandasse entregar 
à Secretaria da Comissão, no menor tempo 
possível os documentos prometidos em seu 
depoimento. 

Nada mais havehdo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou a Reunião e, para constar eu 
Oeide Maria Ferreíra da Cruz - Assistente 
âa Comissão, lavrei ã presente ata que, lida 
e aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá a publicação juntamente com os 
apanhamentos taquigráficos. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Declaramos abertos os trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito que trata da questão 
da importação de alimentos. Convidamos o 
depoente de hoje para fazer o juramento de 
praxe perante a Mesa da Comissão. (Pausa.) 

O SR. PEDRO C. DANTAS- "Juro; como 
dever de consciência, dizer toda a verdade, 
nada omitindo do que seja do meu conheci
mento, sobre quaisquer fatos relacionados 
com a investigação a cargo desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar 
as irregularidades e os seus responsáveis pelas 
importações de alimentos p-or órgã-os gover~ 
namentais." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
- Muito obrigado. 

Como nos demais procedimentos dos tra
balhos da Comissã"o, passamos a palavra ao 
Senador Nabo r Júnior, que hoje desempenha
rá o papel de relator, por impedimento do 
Senador Mauro Borges, que por motivo de 
viagem ao exterior não pôde estar presente. 
Convidamos, entãõ, o Senador Nãbor Júnior 
para participar, como Relator, nesta reunião. 

Com a palavra o Senador Nabor Júnior. 

-O SR. NABOR JÚNIOR (Relator)- Desejo, 
preliminarmente, apresentar nossos cumpri
mentos ao Dr. Pedro do Carmo Dantas, Presi
dente da Cobal, e a seus assessóres que aqui 
se encontram. EsPero que no decorrer dos 
trabalhos desta Comissão, no dia de hoje, te
-nham9s oportunidade de esclarecer alguns 
aspectos que a Comissão está apurando com 
relação à importação de alimentos no período 
do Plano Cruzado. 

Para iniciar as Indagações, gostaria que, ini
cialmente, o depoente se identificasse, decli
nando seu nome completo, data e local de 
nascimento; qual a su~ form~ção proflSsion<_!l 
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e cargos públicos que ocupou; ativtdades pri
vadas que d_esenvolveu antes de assumir a 
Presidênc:ia da Cabal; em que data assumiu 
a direção da Cabal; como foi e por quem foi 
convidado para assumir a CobãT; Se a sua indi
cação tem alguma relação com o Ministro da 
Agricultura, Dr. Íris Rezende, e se tem relações 
com o l?alácio do Planalto, que facilitara a sua 
demissão, 

Para fa.cilitar, vou citando __item por item e 
o Sr., por genbleza, vai fornecendo eSses- ele
mentos. 

Declinar o nome coJllpleto, data e local de 
nascimento. 

O SR PEDRO C DANTAS-PedrodoCar
mo Dantas, nascido no dia 16 de julho de 
1926, no Estado da Bahia, no Município de 
Entrerrios. 

O SR. RELATOR_ (N;;tbor Júnior) - Qual 
a sua formação proftssional? 

O SR. PEDRO C DANTAS _:_ Engenheiro 
Agrônomo. 

O SR. RELATOR (Nabor Júnior) -Que 
cargos públicos ocupou e atividades privadas 
desenvolvidas antes de assumir a Presidência 
da Cabal? 

O SR. PEDRO C Di\I'ITAS -Antes de pro· 
priamente iniciar a minha vida pública, fui dire
tor de urna empresa de materiais de constru
ção-em Salvador, Bahia, uma empresa priva
da; ao me formar, fui chefe d~ Carteira Agrícola 
do Instituto Centr_al de Fomento Agrícola_ da 
Bahia, hoje Banco do Estado; depois fui no
meado para a Prefeitura Municipal de Salvador 
como Engenheiro Agrônomo, onde trabalhei 
na Secretaria d_o Bem-Estar Social, réspon
sável, naquela época, por toda a questão de 
abastecimento da Prefeitura Municipal de Sal
vador; daí, comecei a minha carreira na pró
pria Prefeitura, onde fui Engenheiro construtor 
de obras porque, apesar de minha formação 
ser agronómica, também tenho uma forma
ção profissional, feita através de cursQ de espe
cialização, em topografia, rnecanizaÇ'~o. me
cânica, irrigação, conservação de solo e cons
trução de estradas. Como engenheiro residen
te de_ol:ml,s construí diversas avenidas na cida
de de Salvador, depois passei a ser diretor 
de obras do mesmo órgão onde trabalhava 
e, posteriormente, fui superintendente deste 
mesmo órgão. 

Daí sai para ser diretor_ de obras do Centro 
Industrial de Aratu, na Bahia, quando fui convi
dado pelo Sr. Governador do Distrito Federal 
para ser Secretário de Agricultura aqui no Dis
trito Federal. 

Posteriormente, ao terminar o meu -Período, 
fui Diretor de Material e Patr_imônio da Rede 
Ferroviária Federal no EstadO do Rio de Janei
ro. Ao terminar o meu período, retomei à Ba
hia, onde fui assessor do Sr. Secr~tário de 
Viação e Obras Públicas no programa EBTU
BlRD com relação ao Município de Salvador. 

Nesse período afastei-me e fui contratado 
pelo Instituto lnteramerkano de Cooperação 
Técnica para a Agricultura, onde instalei no 
Nordeste, principalmente em Petrolina, os pri-

melros pivôs que ainda hoje se encontram 
Já, na Unidade de Produção de Sementes Bási
cas da Embrapa. Depois retomei à Bahia. Fui 
Coófdenador--de Desenvolvitnento- Agrário da 
Secretaria· ·aa Ai;JrkuJtura, qual seja o órgão 
!"esponsável da expansão da fronteira agrícola 
·na Bahia, cOmo, pór eXeniplo, o pólo de Bar
reiras, que hojéb"'SrãSil tOdo já conhece; -de
pois fui ser Presidente do Instituto Baiano de 
Fomento Agr_!col~, ~esponsável por toda a par
te de fomento do Estado, quando fui __ convi
dado para ser Presidente do Instituto Brasileiro 
de Reforma Agrária, o_ InCfã, óiiae tive uma 
passagem relativarrie-nle m·eteórica, pois lá 
passei pouco tempo. Retornei à Bahia, fui tra
balhar, como sempre, na -Secretaria da Agri
cultura e fui cOnvidado para s_er Presidente 
da Cabal, onde hoje me encontro. 

ÕSR. RELÂTóR-(N.aborJúoior) :-Em que 
data V. S• assumiu_a-Presidé"ftda -aa Cabal? 

O SR. PEDRO C DANT AS - No dia 23 
de setembro de 1986. 

O SR. RELATOR (Nab:or Júnior)- E a sua 
indicação paiã a PreSidência da Cabal partiu 
de quem? 

O SR. PEDRO C. DANTAS - Eu não sei 
quem me indicou, _rrias quem me convidou 
foi Sua Excelência o Sr. Ministro da Agricultura 
fris Rezende e Sua Excelência o Senhor Presi
-dente da República José Sam_e_y. 

O SR. RELATOR (Nabo r Júnior) - Vamos 
então passar agora às perguntas gerais sobre 
os problemas relacionados com a importação 
de alimentos, 

V. s~ ~hegou a negociar _o papel da Cobal 
__ I_!Q_~s!stema de abastecirnentq implanredo pelo 
Decreto n" 92.408, que criou 6 Cinab? 

O SR. PEDRO C. DANT AS- Bem, quando 
esse de.creto foi exa.tamente assinado eu não 
era ainda Presidente da Cobal, como V. Ex" 
poderá verifiCar. Em furiçãõ da minha decla
raÇão de ter assumido a -Cabal no dia 23 de 
setembrO de _ _198_6_, já existia o Cinab a nfv.el 
de órgão gestor do processo de importação 
de alimentos. 

O SR RELATOR (NaborJúriior)- E houve 
algum entendimento da Cabal com o Ciriab 
na ocasião para, já na sua gestão; a execução 
das medidas preconizadas por esse decreto? 

O SR." PEDRO C. OANT AS- Não, na minha 
·gestão, após a minha posse, já existia uma 
-política definida a níy~l de Qovem.o ~om rela-
-ção à importação de_ alimentos. 

Nós tínhamos anteriormente participado de 
Comissões TéCni~as. através de funcion~rios 
de diversos órgãos. Existia uma política defi
iiida para ser cumprida, e quando nós, inclu
sive, assumimos, essa política já estava em 
execução. 

O SR. REIÁTOR (Nabor Júnior)- E após 
o Sr. se inteirar das atiVidades, das atribufções 
do papel que a Cabal iria desempenhar, atra
vés desse decreto, V._S' _acho_u que estava den
tro aa·s necessidades, dentro do papel que a 
Cabal iria desempenhar, ou o decreto não se 
coadunava com a estrutura dct Cobal? 

O SR. PEDRO C:. DANTAS- Ao assumir, 
em 1986, setembro. como _eu disse, nós está
vamos realmente i1uma situação de. pressa 
no processo principalmente de importação de 
carne para o País. Se V. Ex• analisar os dados 
daquela época para cá, observará que o pro
c~so teve que ser encaminhado dentro_ d~ 
_um critério de prioridade em face de uma polí
tic:;a de govewQ~_f'i.Q_s, reaJmente, naquela épo
ca, não poderíamos dizer que estávamos devi~ 
damente aparelhados para assumir a respon
sabilidade que assumimos em termos de C.o
bal, porque jamais nós tivemos um planeja
mento capaz de dizer que a Co'bal deve tia rece
ber, em portos brasileiros, de uma s6 vez, até 
mesmo 9 navios, como foi feito em 1986 e 
1987. A equação necessária para o desem
penho dessa missão, foi inclusive tratada atra
vés de um<~ exposição de motivos, onde o 
Governo F edet'ãl- teve-que autorizar a Cabal, 
em caráter de _urgência a contratar técnicos 
~ pessoal adrilinistrativo para dar cumprimen
to àquela política de Governo. Por isso que 
eu digo que, na realidade, naqUele momento, 
a Cabal não estava devidamente equadonada 
para cumprir o seu papel como deveria ser, 
só que mesmo com essas defidências nós 
temos, hoje, a consCiência tranquila que com 
o esforço concentrado de todo o corpo funcio
na! da empresa nós conseguimos realmente 
resolver o problema, sem alarde. Não é elogio 
de boca própria, mas tenho a coragem de 
dizer que nenhuma empresa, no Brasil, téria 
condição de desempenhar o papel feito pela 
Cobal. Nós tivemos até oportunidade de rece
ber 9 navios de uma vez, e isso a nível de 
Brasil, de Belém do Pa_rá até o Rio Grande 
do SuL Precisa ter uma senhora estrutura, sem 
recorrer à atividade privada. Por isso eu acho 
que- com essas dificuldades a empresa teve 
realmente méritos em cumprir o que o Gover
no- decidiu. 

O SR. RElATOR (Nabor Júnior) - Q!Jal 
foi o entendimento que teve a Cobi:d com a 
lnterbrás, no que tange à importação de ali
rtlêtitõs, para efetuar essa importação de ali
mento? 

O SR. PEDRO C- DANTAS ~ Senador, o 
p·rocesso foi equacionado da seguinte fonna: 
através do Ministério da Fazenda, por inter
médio do Cinab, com, é claro, a participação 
de diversos outros órgãos, ficou estabelecido 

_Q __ seguinte: hayeri_a um órgão gestor, haveria 
um órgão executor a nível de importação, e 
haveria um órgão executor a nível do mercado 
interno. O órgão gestor passou a ser Cinab 
- Seap, órgão executor, a nível d~ impor
tação. Em grande parte foi delegado p6áeres 
à lnterbrás, se bem que a Cobal também pode
ria fazer até esse papel de órgão executor a 
nível internacionaL Mas ela não o fez. direta~ 
mente, mas por intermédio, inclusive, de em
presas:particuJares. E-a fnterbrás se encarre
gou, exatamente, de proce-der à importação 
dos alimentoS j)ara até o- momehtó da ihtéma
ção, com uma condição: o processo de entre
ga para o órgão executor no mercado interno 
seria na plataforma ou nas câmaras de aiTna
zenagem tnCfkadãs peJa Cabal. Então, até 
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mesmo o processo de desembarque, até mes
mo o processo da internação feita pela lnter
brás não é controlado pela Cabal, que só pas
sou a ter a responsabilidade do momento que 
recebeu o produto nas suas câmaras armaze
nadoras. Daí em diante, passou a ser o órgão 
exe-cutor no mercado interno. Toda e qualquer 
responsabilidade daí para trás, da impol"taç:ão, 
da internação, do transporte até a unidade ar
mazenadora, passou a ser de responsabilidade 
da [nterbrás, conforme estabelecido pelos ór
gãos competentes. 

OSR.REW\TOR(NaborJúnior)-Dasrela
ções da lnterbrás com a Cabal, destacamos 
alguns pontos que gostaríamos que V. S' es
clarecesse posteriormente. Como foi preser
vada a legalidade das operações da Cabal en
quanto agente do Governo Federal para esto
ques reguladores? ReCebeu vários produtos 
da lnterbrás sem assinar os contrato_s que re
gulam a relação entre as duas empresas? Um 
dos exemplos é o arroz e a carne, de acordo 
com o relatório, pág. 16. O problema está 
contido na alínea 23-C. 

O SR. PEDRO C. DANT AS - Eu poderia 
responder à pergunta de V. Ex" da seguinte 
forma: toda vez que existe um relacionamento 
entre uma empresa que fornece e outra que 
recebe~ sempre foi pautado dentro de um con
trato prévio assinado. No caso da lnterbrás, 
quando a carne _começou a chegar exatamen· 
te no País, não tínhamos o contrato ainda assi· 
nado com a lnterbrâs do fornecimento desses 
produtos. Nós, a nível_de Cabal, gerenciamos 
a forma para a regularização a nível de assina
tura de contrato. Todavia, como acabei de di
zer a V. Ex', em se tratando de uma operação 
feita realmente com um índice de rapidez mui
to grande, o contrato da Cabal encaminhado 
para a lnterbrás não foi assinado. Diria-se o 
seguinte: considerando que essa relação con
tratual seria o ponto de partida para que a 
Cabal pudesse receber os produtos da lnter
brás, poderia se argumentar que a Cabal não 
deveria receber os produtos entregues pela 
lnterbrás. Ao encaminharmos o· contrato para 
a lnterbrás e não o recebermos de volta assina
do, nós recebemos uma autorização do Cinab
Seap para receber todo o produto que tinha 
sido importado pela lnterbrás e que deveria 
ser entregue à Cabal. Temos, inClusive docu
mentos, acredito que esta própria Comissão 
já é conhecedora desses documentos, em que 
o Cinab_, através da Seap, nos autoriza a rece
ber esses produtos da lnterbrás. 

O SR. RELATOR (Nabor Júnior)- A lnter
brás se recusou a assinar esses contratos? 
V. S' alegou na sua formulação anterior que 
o contrato foi encaminhado à lnterbrás, que 
o devolveu sem assinatura. Ela se recusou 
a assinar o contrato? Qual a razão disso? 

O SR. PEDRO C. DANTAS - A razão <ia 
não-assinatura do contrato até a presente data 
também nós desconhecemos, 

O SR. RELATOR (Nabor Júnior) - Quer 
dizer que até hoje, até a presente data, não 
existe contrato assinado com a lnterbrás? 

O SR. PEDRO C. DANT AS - Não. Não 
existe contrato assinado com a int~rbrás. 

O SR RELATOR (Nabor Júnior) - O Sr. 
tem, mais ou menos, dados concretos que 
possain Ser forileddós à Comissão a respeito 
da quantidade de produtos recebidos pela Ca
bal, importado_s pela lnterbrás? 

O-SR. PEDRO C. DANTAS- Tenho. 

O SR. PEDRO C. DANT AS - É. Porque 
o que acontece é o seguinte, Senador: a balcm
ça que pesou em Salvador deveria ser, em 
termos de quilo, a mesma coisa que a balança 
em que foi pesada aqui em Brasília - quilo
grama é a mesma coisa; agora, há fatores 
estranhos, realmente, que concorrem para al
guma divergência disso, fatores outros que 
concorrem: 5 dias, que vem de lá, por exem
plo, se a temperatura não for constante no 
produto, principalmente de carne, que é muito 
perecível; se houver, vamos dizer assim, um 
índice de temperatura menor na chegada aqui, 
tudo isso concorre para uma variação de peso; 
essa variação apresenta-se também nos índi· 
ces de perdas, aprovados pelas normas -
existem normas que aprovam exatamente ln-

O-SR. RFLATOR (Nabor Júnior)- Gosta
ria_, então, qu~ os apresentass.e à Comfssão.
Há, inclusive, uma diferença entre o que a 
Jnterbrás disse_ que entregou à Cabal e entre 
o que a Cabal disse que recebeu da lnterbrás. 
Nã_o é isso? Não existem ~lgumas divergências 
a- respeito da quantidade desses produtos? 
GOStaria também que o Sr. isto esclarecesse 
-a-comissão. .- dices dessas perdas. 

O SR. PEDRO C. DANT AS - É verdade. 
Quero dizer ao nobre Senador que fizemos, 

inclusive, no princípio, uma análise sobre esse 
problema. Dissemos que o quanto a lnterbrás 
internou no País~ n~q sc;~bemos. Sabemos, sim, 
o ·que a lnterbrás entregou. à Cobal, porque 
do momento que o produto chegou na nossa 
plataforma armazenadora, que recebemos o 
produto, temos esses quantitativos; os quanti
tativo~ que fOram descarregados dos navios, 
no_s portos, não temos, porque os quantitativos 
são, para a Cabal, aqueles que entraram nas 
noS:sas unidades. Por,exemplo: chega um na
vio ao Porto de Salvador. Dizemos à lnterbrás 

· que aquele produto, que estava sendo desem- -- · 
barcado em Salvador, receberíamos das uni
dades armazenadoras do Distrito Federal. En· 
tão, aJnterbrás descarregava do navio, colo
cava nas suas carretas, contratados por ela, 
e trazia para a nossa unidade arrnazenado.r.a 
da Ceasa, do Distrito Federal. No momento 
em que a carne chegava naquela Ul'!idade, 
na plataforma, e entrava exatamente na balan
ça da "Ceasa, reCebíamos O" produto e atestá
vamos o recebimento. Se o produto vinha a 
maior ou menor, como houve alguma diver
gência, tinha que existir, como teve, uma nota 
de devolução ou de acréscimo para a lnter
brás. Se o produto chegasse .a maior, teria 
uma nota de acréscimo; se chegasse a menor, 
teria uma nota de devolução. Conseqüente
mente, temos o controle daquilo que recebe
mos na plataforma; não temos o controle do 
que foi internado no País. 

O SR RElATOR (Nabor Júnior)- Mas até 
hoje perdura esse desacerto entre a Cabal e 
a lnterbrás, com relação à entrega desses pro
dutos à C_obal? 

O Sr. falou, no caso, por exemplo, de des
carregêfmento em Salvador. Até chegar aqui 
nã plataforma do frigorífico da Ceasa, em Bra
silia, havia algumas diferenças, e a partir daí 
passaram a ser desenVOlvidaS gestões para 
s·e chegar a bom termo. Até hoje ainda perdura 
esse !~passe? 

O SR. PEDRO ÇDANT AS - EXistem al
guns impasses. 

O SR. RELATOR (Nabor Júnior) - Que 
não foram acertados ainda? 

Para confirmar, realmente, o que estu aca
bando de dizer _ao Senador, poderia até men
cionar, hipoteticamente, que não houve; hou
ve, sim, realmente, até na época, uma explora
ção, através da imprensa, com relação à falta 
de carne, entre a fnterbrás e a própria Cabal. 

No momento em que o navio descarregou 
no porto e a lnterbrás colocou aquele produto 
nas suaS carretas para trazer para o Distrito 
Federal, ela passou mais ou menos quatro 
a cinco dias para chegar ao Distrito Federal. 
Quando ela descarregou em Salvador, a lnter
brás, pelos seus controles, diz o seguinte: Re
cebi "x" toneladas do navio tal. "mas, como 
ela só foi entregar à Cabal quatro ou cinco 
dias depois, a cabal não podia dizer que na
quele mesmo dia tinha recebido aquela quan-
tidade, porque só recebeu daqui a cinco dias. 

Naquela época, inclusive, houve uma de
núncia da imprensa dizendo que existia não 
sei quantas mil toneladas que a lnterbrás dizia 
que recebeü, e a ·eobal diZia que não tinha 
recebido da lnterbrás. Nós fizemos um levan
tamento e.chegamos à conclusão que, naque
la época, existiam 402 carretas, em todo Q 

Brasil, transportando produtos, só que a lnter
brás tinha recebido,- mas a Cabal não. Não 
havia possibilidade nenhuma que os números 
fossem idênticos. Não havia possibilidade de 
que esses dados chegassem a núm~::ros bem 
aproximados. Eu não digo que fossem iguais, 
mas bem aproximados, porque esses núme
ros só poderiam acontecer no momento em 
que a Cabal estivesse recebendo o produto. 

Esta divergência ainda existe em termos de 
núrriero entre a Cabal e a (nterbrás, e_ nós 
estamos com todos o;; técnicos da lnterbrás 
e da Cabal, ligados ao assunto, procurando 
detectar onde estão estas divergências: 

O SR. RE!J\TOR (Nabor Júnior) ~O Sr. 
poderia então citar a relação dos produtos que· 
foram importados? 

O SR. PEDRO C. DANT AS-Bem, eu tenho 
aqui, Senador, importados pela Cabal: leite 
em pó desnatado, importado; através do n" 
ou do Voto_ 02/86, que deu atribuições à lnter
brás de importar 45 mil toneladas; a Cabal 
recebeu_ 41 mil 881 toneladas e foram vendi
das 41.081 tQneladas. Ela tinha_ condições de 
importar até 45 mil toneladas, mas ela não 
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fez a importação de 45 mil toneladas in totum. 
Ela entregou à Cabal 41. 881 toneladas, con
seqüentemente, nós estamos pressupondo 
que ela só importou 41 .881 toneladas através 
do Voto n~ 02/86. AtraVés do Voto n~ 035/85, 
a lnterbrás teve uma autorização para importar 
até 7 mil toneladas, e entregou à Col5a!-6.98T _ 
toneladas. Conseqüentemente, também nós 
acreditamos que ela só tenha importado esse 
número, porque dificilmente ás 7 mil tonelads, 
ou as 47 mil toneladas, seria muito difícil pegar 
um carregamento que desse exatamente 45 
e 7 mil Então, há uma variação, um pouco 
para mais, um pouco para menos, isso acon
tece. 

O Sr. quer saber da lnterbrás só, não é? 

O SR. RELATOR (Nabor Júnior) - Não,-
o que foi Importado pela Jnterbrás e entregue 
à Cabal._ 

O SR. PEDRO C DANT AS - Através do 
Voto n~ 03/86, a lnterbrás recebeu uma autori
zação para importar até 50 mil toneladas de 
leite; ela importou e entregou à Cabal 26.506 
toneladas, recebidas então pela Cabal, leite 
em pó integral, esse leite em pó desnatado. 
Através do Voto n~ 035,- a InterbráS recebeu 
autorização do Cinab para importar 4.800 to
neladas de leite em pó integral, e entregou 
à Cabal 3.869 toneladas. Acreditamos que foi 
o que ela realmente importou. 

Telex SEAP n~ 10.1030/86, a lnterbrás -rece
beu autorização para importar 3 mil toneladas 
de leite em pó integral e entregou à Cabal 
2.979 toneladas. 

Manteiga extra, sem sal, através do Voto no 
2/86 a lnterbrás recebeu autorização para im
portar até 5.500 toneladas e entregou à Cabal 
5.490 toneladas. Entaõ ela deve ter importado 
90 toneladas a mais do que o voto a autorizou. 
É aquilo que eu disse, é uma Variação que 
pode acontecer. · 

Butter OiJ - através do Voto no 21/86, a 
lnterbrás deveria importar 3 mil toneladas e 
entregou à Cabal 3.084 toneladas. 

Através do Voto no 27/86, a Jnterbrás_ teve 
autorização para ímj:>Ortar 5.500 toneladas e 
entregou à Cabal 4.075 toneladas. 

Telex/SEAP-979- A Interbrás deveria im
portar 2. 700 toneladas e entregou à Cabal 
2.688 toneladas. 

Através do Voto no 43/86, a lnterbrás poderia 
importar até 50 mil toneladas e entregou a 
Cobal34.485 toneladas. 

Acreditamos que· a lnterbrás não tenha al
cançado a quantidade autorizada pelo voto. 
Isso, em termos de Butter OU, em termos de 
manteiga extra, sem sal, em termos de leite 
em pó integral, em termos de leite em pó 
desnatado. g, 

Cari:lê ~Através do Voto no 7/86, a lnterbrás 
recebeu autorização para importar até 250 mil 
toneladas de carne e entregou à Cabal 
226.076 toneladas. 

Arroz.- Não tenho o mapa feito aqui, mas 
parece-me que a cabeça não vai falhar. -_ 

Nós acreditamos que_ existe na- OperaÇão 
de arroz duas fases. A primeira fase, que foi 
através do Voto n" 404/85, que a lnterbrás 
tinha autorização para importar até 150 mil 

toneladas de arroz e, segundo os nossos da
dos, a lnterbrás ~ntregou 149.01 O toneladas. 
Na segunda fase, a lnterbi:_ás tiilha autorização 
para importar até 2S:O mil ton~ladas· de- .3rroz 
e entregou à Cobal254.468 toneladas. -

Não sei, Senâdor, se consegui respOnder 
a pergunta que me foi formulada por V. E.xt 

O SR. REl.ATOR_(NaborJúnior)- Desses 
produtos que foram importados, o leite, a 
manteiga, a carne, o arroz, a C"óbal conSeguiu 
vender todos, ou ainda tem em ,estoque algu
ma quantidade deles? 

O SR. PEDRO_C. DANT AS-- De todo arroz 
importado, não existe mais um aquilo sequer. 
Recebemos 254 ffiil toneladas-e vendemos 
254 mil toneladas. 

O SR.-RELATOR (Nabor Júnior) -·E com 
relaçáo_ à carne? 

b SR: PEDRÓ C DANT AS - Com relação 
à carne, recebemos 226 mil toneladas e ven
demos 218 mil toneladas e temos (7 .277) sete 
mil, duzentas e setenta e sete toneladas. Tra
ta-se de uma carne que está armazenada no 
Rio Grande do Sul e que foi contestada como 
sendo uma carne que continha índice radía
tiVOS 8cima dos rióiTnaiS, quando,-na realida
de, podemos, hoje, e já-há atguh,-tempo, mos
trar e demonstrar a V. ~ que a carne que 
se encontra hoje no Rio Grande do Sul, pagan
do mensalmente toda a armazenagem, é, se11f 
dúvida. igual a toda aquela carne de 218.000) 
duzentas e dezoito rriil toneladas que foi c6-
mérdaíiZada a níVei de Brasil, que tem grande 
parte origem na mesma Comunidade Econô
tiilcã EUropéia. A carne, que se encontra hoje 
no Rio Grande do_ Sul, é igual a essa carne 
que foi comercializada em todos os Estados 
brasileiros. - --

0 SR. RElATOR (Nabor Júnior) - Qual 
a· dificuldade que está havendO para a Cabal 
comert:iaHzar o restante de estoque dessa car
ne que está armazenada no Rio Grande do 
Sul? 

o~ SR. PEDRO DO CARMO DANTAS
Existe umi:(decisão judical, onde a Cabal ficOu 
imposslbilitada de colocar esse prOduto a nível 
de consumidor final, através de um processo 
do Poder Judiciário, n~ 916.939/3, da 10• Vara 
Federal do Rio Grande do Sul, uma ação cível 
pública, sendo autor o Ministério Público e 
réu a União Federal, Três Passos, Companhia 
Industrial de Alimentos, Perdigão Agroindus
trial S.A., Frigorífico Ideal SA .. Frigorífico Bar
dOn, F rigorffico Extremo SÚI SA., Cabal, Con
seJVas Oderich SA. 

Exite esSa ação cível, e a Justiça que até 
o presente momento nos impediu de fazer 
a sua comercialização. Todavia, Srs. Senado
res, é muito oportuno dar conhecimento a 
V. Ex'" Esta a razão principal que impossibilita 
o Governo colocar este produto no mercado 

·ao consumidor final. 
Questiona-s_e o problema dos Césios 134 

e 137.Achamos por bem trazer, inclusive, para 
o conhecimento desta Comissão, a análise fei
ta -pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria 
do produto importado. Por uma questão de_ 

dever, tivemos a obrigação _de_ pegar duas 
amostras de carne resfriada do Rio Grande 
do Sul e mandá-Ias para este mesmo Instituto, 
]:>ara Ja.zer as_-anáUSes. -

A análise ·ao Césio 134 tem, no laudo peri
cial da carne importada, 0.6 béquer por quilo, 
e_o Césio 137,0:7 béquer por quilo. Em outra 
amostra da carne importada: Césio 134: 0.5 
béquer por quilo; Césio 137: 0.8 béquer -por 
CfUilo. 

A carne brasileira, produzida no Brasil, con
sumida pelo brasileiro: Césio 134, menor do 
que 0.6, quai1do as duas nossas amostras da 
carne- importada têm 0.6 e 0.5. A brasileira 
tem 134 Césio, menOr de 0.6. 

CéSio 137: ria carne importada teffi 0.7 e 
0.8; na carne brasileira menor dci que 0.9: -

A outra amostra, a do Césio 134 da carne 
brasileira 0.8; Césio 137, ·menor do que 0.8. 

Então, Srs. Senadores, priiTieiro, nós quefe
mos provar que a carne que está subjudice, 
é exatamente igual as 226 mil toneladas que 
foram comerdalízadaS -iió Brasil; segundo, em 
termos de radioatividade, com relação ao Cé~ 
sio, ela está, praticamente, empatando com 
a carne bras~eira. Nós não sabemos a razão 
pqr que essa carne não foi liberada ainda para 
o cor1Sumidor final, numa época erii. que os 
Srs. sabem estamos paSsando por dificulda
des no abastecimento, prfqcipalmente da car-
ne. . J? ~ .. • ~ ~ 

O SR. RELATOR (Nabof:Júnior) -sr: Presi
dente, eu gostaria de ouvir a Assessoria da 
Comissão a respeito de algwls pontos, que 
foram esclarecidos aqui Pelo depoente, se 
houveí alguma dúvida para qu_~ $e possa es-
clarecer melhor. - · --

--O SR. ASSESSOR (Mauro}_....- Eu solicitaria·· 
de_ V. ~ue-:-p~~ntasse_- ao depoente se 
o_~_'das'diferençás da contabilidade_ entre 
_a ffir&rás _e :a: CODaT resum~-se apenas à car
-n~fó.i~s~arregãda, Originalmente, no 
porto de Sãlvador com destino a Brasilia, que 
foi eXat@:@"€~ó:enfoque dado ao depoente, 
se o resumo ·da díferençâ §tá nesSe único 
pOnto de descarregamento e nesse -trajeto ou 
se a diferença é global. · 

Segundo ponto, se o depoente dispõe de 
informação do montante que a Interbrás de
clara ter entregue à Cabal, porque até agora 
não se conhece esse dado, do ponto de vista 
da própria Cabal. 

TerCeirO, por que a hterbrás teve que fugir 
) seu papel dentro do seu sistema nacional 
~ abastecimento e teve que deslocar essa 

carne por terra do porto de Salvador até o 
mercãdo de Brasília, qUando este, em prind· 
pio, seria o papel da Cabal. T ada parte de 
retaguarda interna, em território nacional, em 
princípio, seria um papel da Cabal. Nesse_caso 
específico, a Interbrás é que faz esse serviço, 
e do qual decorre essa divergência. Finalmen
te, solicitar que o depoente declara apenas 
em termos de totais, as diferenças da Interbrás 
e os valores ainda a comercializar de todos 
os produtos que ele mencionou, leite em pó 
desnatado, integral, manteiga extra sem sal 
e britter oil. 

Muito obrigado. 
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O SR. PEDRO DO CARMO DANTAS- Eu 
não tive condições, Senador de anotar as per
guntas, mas gostaria que fossem formuladas, 
uma por uma. 

SR PRESIDENTE. (Dirceu Carneiro) - Dr. 
Mauro, O Sr. poderia formular as perguntas, 
uma a uma, para que S. S•, possa esclarecer? 

O SR. MAURO-A primeira é se a diferença 
de contabilidade física de carne, por toneladas, 
entre a CobaJ e a Jnterbrás, resume-se à carne 
descarregada em Salvador, destinada a Bra
sília ou se existem diferenças E'm OLttros portos 
também. 

O SR. PEDRO DO CARMO DANT AS -
Não. O qu<:: està caracterizado é o sei;Jõlnte: 
é q;.;,c quando eu mencionei o cas_o de Salva
dor, eu mencionei um casõ- para explicar o 
processo. A diferença existente entre a Cabal 
e a lntebrás é com relação à operação global, 
e não particularmente a nenhuma unidade da 
federação, A diferença existente é com toda 
a operação. 

O _SR. MAURO- E qual é o valor em tonela
das_ dessa diferença? 

O SR. PEDRO DO CARMO DANTAS- Di
go a ·esta Comissão que no momento o Sr. 
poderia fazer pergunta a um- aSsessor meu, 
porque na realidade eu não tenho esse dado. 

Eu gostaria de perguntar ao meu Diretor 
Comercial, que aqui se encontra, se na reali
dade nós temos esses números? 

O SR. DIRETOR COMERCIAL DA COBAL 
- Nós não temos os números exatos da lnter
brás, quer dizer, por isso que quantificar os 
saldos ficam prejudicados, porque os núme
ros exatos da Jnterbrás são difíceis de serem 
comparados. O que nós temos, como o Sr. 
afirmou, são os números exatos, recebidos 
pela Cabal. Então cabe à Cabal informar o 
que ela recebeu e cabe, para se fazer uma 
comparação, verificar o que a lnterbrás entre
gou. 

O SR. MAURO- Não existe nenhum docu
mento da lnterbrás~ dirigido à Cabal, que ma
nifeste um valor entregue pela lnterbrás à Ca
bal? A Cabal nunca recebeu nenhuma docu
mentação da lnterbrás dizendo que ela entre
gou deterninada quantidade, a partir da qual 
se derivaria uma dúvida de contabilidade? 

O SR. PEDRO DO CARMO DANTAS
Existem as questões contábeis. Todo cami
nhão, todo navio tem uma documentação que 
tem que ser contabilizada. Paralelamente a es
sa documentação,-como nosso-presidente co
locou aqui, existem as notas complementares 
quando as quantidades entregues foram a 
maior, do que as que estavam no documento 
da lnterbrás. Existem também as notas de de
volução da Cabal para as quantidades entre
gues a menor. 

Agora, existe também a necessidade do 
atesto nota por nota. Por exemplo, o Sr. terri 
220_ mil toneladas de carne, divide isso por 
18 toneladas, que é a quantidade de um cami
nhão; verifica o núniero total dessaS notas e, 
por conseguinte, o número necessário de no-

taS complementares ou-notas de devolução 
e preCisa-se (ázef uma ãValiação nota a nota. 

fv'IAURO _- A outra pergunta é por que a 
lnterbrás teve que fazer a internalização da car
ne até o Distrito Federal, quando essa seria, 

___ em priôcípio; Unia função da própria Cabal? 

O SR. PEDRO DANTAS - Eu diria o se
guinte, que na realidade, dentro do contrato 
estabelecido pelos órgãos competentes, ou 
seja, pelo órgão gestor --eu retifico a minha 
palavra contrato - pelas determinações ·do 
.órgão gestor, o transporte a nível intemo, após 
a internação, até a unidade frigorífica era de 
responsabilidade da lnterbfás e não da Cabal. 
O órgão gestor assim determinou. 

O SR. t-\AURO- E, finalmente, os valores 
totais, ao invés de discrim-inar voto a VOto, que 
já foi feito, mas o somatório da diferença entre 
o recebimento e a venda, evidenciando, vamos 
di:z_er assim, uma disponibilidade dos produtos 
ainda em estoque na Cabal, quer dizer, se 
todos os produtos foram integralmente vendi
dos, ou se existe dos dois tipos de leite em 
pó, da manteiga extra, sem sal e do butter 
oil,. se exiSte algum produto ain~ em estoque? 

O SR. PEDRO DANT AS - Çom relação 
à carne, já disse, existem 7.277 toneladas ain
da em estoque. 

Leire··em· põ desnatado. De üma operaÇão 
~alizada_ pela Cabal, feita por determínação 
da Se_ap, ha aquisição de 43.000 toneladas 
a quatro empresas: Ecotrade, Cotia, Coimbra 
e Spam (?), do p-rOduto entregue pela Eco
trade de 20.543 toneladas 17.952 toneladas 
foram vendidas, havendo um saldo, hoje-, 
2.5_80 toneladas, que se_eocontram interdi
tadas pela Justiça. Através do mesmo voto, 
a Cótia forneceú à CObra 9.979 toneladas, fo
ram vendidas 8.807 toneladas, havendo um 
saldo de 1,172 toneladas, também interdita
das pela Justiça. A Coimbra· forneceu_ 1991 
toneladas, foram vendidas 1.965 toneladas, 25 
toneladas, havendo um saldo de 25 toneladas 
também interditadas pela Justiça. 

Através do voto 051/86, a Cotia vendeu à 
Cabal 10.891 toneladas, foram vendidas 
10.881, sobrando 10 toneladas, que são ava
riãS~ Contendo leite. 

Leite er:n pó integral, zero. 

O SR. MAURO - Eu queria pedir licença 
ao Sr. para dizer que não precisa discriminar 
parCelas. Dê apenas o total de leite em pó 
desnatado. 

O SR. PEDRO C. DANTAS- Estoque? 

_QSR . .MAURO- Sim. Sem discriminar vOto 
a voto ou licitação a licitação. 

O SR. PEDRO C. DANT AS - Do leite em 
pó integral só tenho exatamente esses dados. 
Fazendo a soma, sim, mas não tenho aqui 
o tótã], 25gQ, 1.172, 25, 10. 367 e 1.113. A 
última é a SPÀN, que vendeu 35 mil toneladas, 
que tem 1.113, de empi"esa por empresa. 

Leite em j;ó __ integral; zero; manteiga extra 
sem sal; zero; butter oi/; 2.870 toneladas. t 
o saJdo existente. 

O SR. RELATOR (Í'fabor Júnioi')- Na co
mercialização desses produtos importados 
pela lnterbrás e transferidos à Cabal para co
mercialização, a empresa teve algum lucro ou 
prejuíz_o? 

O SR. PEDRO C. DANTAS- Bem. Sena
dor,_tÕdo produ_to importado, entregue à Cabal 
para armazenar e alienar, foi armazenado e 
alienado pela Cabal. Só que de toifO esse pro
duto alienado pela Cabal, o resultado da venda 
não era recebido pela Cabal, mas depositado 
no Banco do Brasil, como o agente firianCeiro -
do programa. O agente financeiro do progi'a
ma tinha por obrigação, a nível contratual, de 
pagar um percentual pelos serviços prestados 
pela CObal na alteração. A nível de Cabal, se 
entendi a Pergunta de v. Ex-, e se a __ e"n-lpresa 
Cabal teve lucro ou prejuízo. Na realidade. tive
mos _uma receita não operacional em termos 
da atividade base da empresa, com uma recei
ta extra - que essa é uma receita extra -
para o equilibrio financeiro da empresa. Acre
ditamos que, para a Cabal, foi um bom negó
do, porque aumentamos a estrutura, mas tive
mos realmente_ um~- rem4neração, que a nos
so ver, é satisfatória para a empresa e para 
a sua _fi_nalidade, além de prestar um serviço 
determinado pelo Governo. 

O SR. RElATOR (Nabor Júnior) - V. S• 
- tem conhedmento de que no conjunto dessas 

importações o Governo teve prejuízo? 

O SR. PEDRO C. DAI'-ITAS - Não tenho 
os números reais para passar a V. Exa, mas 
poderia ~té me comprometer a pedir aos ou
tros órgãos que levantassem, com a Cabal, 
ess_es números para entregar a esta ComisSá6, 
porque dependemos do Banco do Brasil tam
bém para checarmos esses números, ou seja, 
o que custou e o que rendeu o produto, que 
é uma operação que deve ser feita, para se 
analisar se o Goveino teve prejuízo ness_e pro:. 
cesso de importação. Em princípio~ posso di
zer a V. Ex" o seguinte: nós temos dados da 
carta e não os trouxe, Posso dizer a V. Ex' 
que o resultado foi superavitário para o Gover
no, em termos de despesa e receita. Não pos
so dizer a V. I;x" _ gue _se agregarmos custos 
financeirOs às_ ctespesas que foram previamen
te executadas.,_.~e e_l&{~rnpatam, se dão lucro 
ou prejuízo. Uma c-oisa fica patente; se anali
sarmos como Uiilâ-operação, a nível de conta 
corrente, _ou seja, o que foi gasto e o que 
teve de receita, eü digO a V. Ex' que a receita 
foi multo maior do que a despesa. 

O SR. REI:ATOR (Nabor Júnior) - E os 
preços desses produtos importados da carne 
e do léTte,-arr'óz, etc, forãrri"inferíóres--aos-pre~ 
ços praticados no mercado interno, aqui, na
quela oportunidade? Forarri- superiores ou in
feriores aos preços praticados aqui no mer
cado interno. 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS -A poli
tica comandada pela Seap, eu me refiro muito 
à Seap, apesar de ser um órgão vinculado 
ao Minist~r_io da Agrjcuftura, mas como~Y· Ex' 
está observando, eu me refiro multo ao Minis
tério da F_azenda, através da Seap, porque den-
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tro do processo de importaÇão de alimentos 
tivemos muito mais convivência com o Minis
tério da Fazenda do que com o próprio Minis~ 
térlo da Agricultura. Porque o comando, o ór
gão gestor do processo de importação era 
o Ministério da Fazenda, através do Cinab e 
Seap. Então, eu me refiro muito àSeap. Quan
do estou me referindo à Seap é por esta condi
cionante, apesar de ser um órgão vinculado 
ao Ministério da Agricultura, tipo norma, deve
ria exatamente dar à Cabal as diretrizes, até 
as determinações para que fosse cumprida, 
mas quem dava essas determinações era real
mente a Seap. 

Em resposta à pergunta- de V. Ex~ eu diria 
o seguinte: Acr_editamo_s que a operação arroz, 
na época, tenha sido excessivamente maior 
do que o País necessitava. Mas, ao mesmo 
tempo-se faz necessária uma observação; as 
câmaras técnicas que na época se reuniam 
para opínar a necessidade de importação, de~ 
tectaram que haveria no País uma necessi~ -
dade de imp-ortar 400 mil toneladas de arroz, 
tendo em vista uma perspectiva futurá de per~ 
da de safras, principalmente no Rio Grande 
do Sul. Isso foi constatado pelo t.1.inistério da 
Agricultura, pelos Governos estaduais, pelo 
Banco do Brasil e pelos órgãos de assistência 
e extensão rural do País. Só que na realidade, 
não houve _aquela perda que se projetou, a 
perda foi menor. Conseqüente-mente, parece~ 
nos que naquele momento a importação foi 
um tanto quanto excessiva. Digo isso por quê? 
Porque se analisarmos o processo até o seu 
final, nós tivemos determinação-da Seap de 
alienar os estoques remanescentes, o mais 
rápido possível, pelo problema de validade do 
produto. A validade do produto teria um tempo 
determinado. Se nãp colocássenii:ls aquele 
produto naquele prazo estabelecido, o produto 
ficaria impróprio até para O consumo humano, 
Eritão, recebemos, inclusive, uma determina
ção da Seap, para que colocássemos aquele 
produto no merca_d.Q interno, objetivando não 
acarretar perdas para o Tesouro Nacional. 
Corri relaçã_o aos· preços, posso afirmar a V. 
EX' que os preços -dos estoques reguladores 
do Governo não_ eram -preços para destruir 
os preços da ati~d_ad_e privada, era para criar 
um patamar na ativi3~de privada, capaz de 
não elevar em ex_cesso -os preços ao consu
midor. Assim é-{Jue, quando o produto ~ra 
comercializado a n&el de Cabal, nas suas uni
dades próprias, quando o· produto era comer
cializado, a nível d~ associações de classe, as
sociação de supermercados do Rio de Janeiro, 
associação de supermercados de São Paulo 
que indicavam os empresários, os varejistas 
que deveriam comprar o produto para levar 
ao mercado, o intuito era vender a e$es cOm
pradores, respeitando um patamar a n-ível-cO
mercial. Claro que seria impossível, para nós, 
Cabal fiscalizar se o empresário comprou o 
produto por um preço a nível de patamar satis
fatório para -9 mercado e ele também se ven
deu dentro de um patamar razoável que lhe 
desse um lucro razoável. Infelizmente, nós, a 
nível de Cobal, não tinhá-mos nem condição 
de fazer e nem também tínhamos condições · 

jurídicas de assim fazer, mesmo porque é uma 
atribuição a nível de fiscalização- da Sunab e 
não da Cobal. 

O SR. RELATOR(NaborJúnior)~ACobal 
se_certificaVa se as determinaçõ_es emanadas 
da Seap ou do C"mab, por telex. estavam ampa
rados em votos do Cinab ou agia na presunção 
de assim o ser? 1 

Ci SR. PEDRO C. DANT AS - Senador. to
das as determinações que recebemos da Seap 
foram pautadas em função dos votos aprova
dos pelo Onab e homologados pelo Conselho 
de Ministros, assinado, ad referendum, do Mi
nistro responsável. 

O SR. RELATOR (Nabor Júrllor) ~Quem 
assinava essas autorizações ad referendum? 

O SR PEDRO C. DANT AS-- Os_ votos fo
ram assinados pelo ministro da Fazenda e pelo 
ministro da Agricultura. 

O SR. RELATOR (Nabor Júnior) - Eles 
é que·assíriàvZim ãd referendum, no conselho? 

O -SR. PEDRO C. DANT AS ___: Eles assina
vam ad referendum, no conselho. 

O SR. RELATOR (NABOR JÚNIOR) -Eu 
tenho dados aqui que indicam que no- dia 
23-4-86 foi feita a ·convocação, através da im
prensa, às importadoras interessadas em par
ticipar do fóffie"Ciment.O de 43 mil toneladas 
de leite em pó desnatado, conforme estabe
lecido no voto Qnab 035, e esse voto só foi 
expedido no dia 28-8-86, quando_ !'i convO_
cação [oLfeita no_ dia 23 de abril. Como é 
que o Sr. explica essa diversidade de data? 

O SR. PEDRO C DANT AS - V. Ex' quer 
me dar a data, por favor? 

SR. RELATOR (Nabor Júnior)- No dia 
23-4-86 fOi feita- a ·convocação, com base no 
voto 35. Na verdade, o voto 35 só foi expedido 
no dia 28 de agosto; como é que se explica 
a_ antecipação de_ uma convoçação para as 
empresas inter_ess.adas em importar leite des
natado, quando o voto só foi expedido em 
agosto? 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS--'- Sena
dor, no dia 23-4-86 eu não- era Presidente da 
CabaL Como ·acabei de mostrar a V. EX"- eu 
assumi a Cabal no dia 23 de setembro de 
1986. Todavia, posso responder a pergunta. 

- -b voto 02, qUe áUtõfiZoU a fa_zer uma licitação 
para a aquisição de 45 mil toneladas, quer 
dizer, o voto 02 é com ... permita-me consultar 
os meus dados, tenho aqui os elementos de 
7 de março de 86~ "Deu inído à formação 
de estoqUe re-gulador para 1986, autorizando 
a importação de até 45 mil toneladas de leite 
em pó desnatado e _5 mil e 500 toneladas 
de manteiga extra, sein sal, nomeando para 
tal a Secretaria Especial de Abastecimento e 
Preços_- SEAP - como órgão gestor do 
programa, e a Companhia Brasileira de Ali
mentos- Cabal- como órgão executor in
terno, cabendq à Petrobrás Çomércio Interna
cional e [nterbrás a função de órgão executor 
externo." Então, se me permite V. Ex"; tenho 
a imPressão de que está havendo um pequeno 

engano, porque, na realidade, quem provocou _ 
a licitação desta aquisição para fazer a licitação 
para a compra dessas· 45 toneladas foi o voto 
02, de 7 de março de_1986. Posso, por anteci
pação, dizer a V, Ex" que esta licitação, inclu
sive, foi anulada. Já o voto 35 autorizou que 
a Cabal fizesse uma licitação para a aquisição 
de 43 mil tOneladas, -licitação está realizada 
e que foi adquirida não totalmente no pro
cesso licitatório, onde entraram 4 empresas: 
a Ecotrade, a Cotia, a Coimbra e a Spã. Está 
última foi desclassificada e scimente a Ecotra
de, a Coimbra ·e a Cotia forneceram os produ
tos da licitação, restando um saldo para- o 
voto35, de 11 mil toneladas, que foram adqui
ridas a posteriori por determinação da SEAP 
à empresa Spã. Então, foram fechadas exata
mente aS- 43. mil toneladas, através do voto 
35 e não do voto 02. Esta licitação foi, inclu
sive, anulada. Entendo que há um pequeno 
engano ... 

O SR. RELATOR (Nabor Júnior)~ Esses 
dados que temos aqui constam do relatório 
sobre procedimentos adotados pela realização 
de aquisição, via licitação de produtos lácteos 
para o estoque regulador de 86 fornecido pela 
própria Cabal. 

O SR. PEDRO. CARMQ DANTAS~- Creio 
que há um engano, Senador, tehho a impres
são de que está havendo um engano qualquer. 

O SR RELATOR (Nabor Júnior) Eu pediria 
ao Presidente que concedess_e __ a_ palavra ao 
Dr. Mauro. 

Ó SR._ MAURO - Um esclarecimento aqui 
para clarear a questão: o voto n" 2 efetiVéimente 
fala em 45 mil toneladas,_ mas esse mesmo 
voto avisa que-, de imediato, e sem processo 
licitatôrio vão ser importadas 20 mil toneladas 
pela lnterbrás, do que se de_duz que a quanti
dade a licitar não poderia ser superior a 25_ 
mil toneladas. A segunda dedução que se faz, 
portanto, é que uma licitação de 43 mil tonelaw 
das não pode estar tendo como suporte um 
voto de 25 mil. Este é o primeiro ponto. A 
lfdtação que é mencionada no voto 2 ê para 
25 riiil toneladas, porque, de imediato, a Inter~ 

· brás foi autOrií:adci a importar 20 mil em cará
ter de urgência. Então, pelo menos a asses
soria- da Comissão erltende que 6 processo 
licitatório que a Co_bal realizou para 43 mil 
toneladas não pode ter amparo no voto n"' 
2. Este é o primeiro ponto. O_segundo ponto 
é que um documento interno da própria Cabal 
- e não é um só,__mais de _uma vez nós só 
trouxemos um a titulo de_ exemplo - admite 

" que o amparo da licitação de 43 mil toneladas 
é o voto n9 35, e não só o documento da 
Cabal. Técnicos da Cabal que já depuseram 
nesta Comissão admitiram exatamente o-mes
mo fato, E a{ fica a questão do agravante, 
da licitação ter sido feita 4 meses antes do 
voto e a_ CobC)] está informando que o amparo 
legal procede do voto Cinab 35. Quer dizer, 
este é o esclarecimento que se pede. Aparen
terriente o voto n" 2 deveria dar amparo, mas 
o próprjo voto admite que parte das 45 mil 
tonelad_as foram ou vão ser importadas, de 
imediato, sem nenhum processo licitatório, o 
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que efetivamente ocorre; a lnterbrás importa 
quantidade parecida com 20 mil. Eritão, te
mos Uma questão legal: se efetivamente o amw 
paro para a licitação ·de 43 mil decorre de 
voto 2, o amparo nâo é integral, porque 43 . 
mil toneladas de licitação, menos as 25 autori
zadas para a licitação interna, sobram 18 mil 
toneladas, que não estão acobertadas pelo vo
to. SegundO, há o argumento da própria Ca
bal, em documento interno, mostrando qUe 
a licitação tem amparo no voto que vem 4 
meses a posterior!. Essa é a qUestão que foi 
suscitada. 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS -Sr: Se· . 
nadar, se V. ~-pegar ·a VotO 35/36, ele diz 
o seguinte: 

"Sete mil toneladas de leite em pó des
natado pela lnterbrás; 3 mil toneladas de 
butter o11 pela lnterbrás; 43 mil toneladas 
de leite em pó desnatado, através da ini
ciativa privada, para a aquisição, pela Ca
bal; 4 mil toneladas de leite em pó inte
gral. 

Então, o que gerou a licitação para a ·com
pra de 43 mil toneladas; se V. Ex• pegar o 
processo vai observar que o edital que fez essa 
licitação está pautado no voto 35. Então, a 
licitação que foi feita para adquirir 43 mil tone
ladas foi o voto 35. Isso é manso e pacífico, 
não há quem argumente em contrá_fio, é só 
pegar o processo, ver o edital e verificar quan
do foi feita a licitação. 

A outra fase: o voto 2, como disse a V. Ex~. 
nessa época não era eu o presidente da Cabal. 
Dizia o seguinte: 

Nesse_ sentido, para dar atendimento 
à demanda interna, propomos a _aquisi
ção no mercado externo do leite em pó 
desnatado e mantendo como a seguir: 
produtores em quantidade a serem im
portados: leite em pó desnatado, até 45 
mil toneladas, manteiga extra, sem sal, 
até 5.500 toneladas. ~ 

Em caráter exCePcioi181, devido a exi
gütdade de tempo, propomos que, nas 
quantidades acima referidas, a Interbrás 
providencie a compra, em caráter de ur
gência, de 20 mil toneladas de leite em 
pó desnatado e 3 mil toneladas de man
teiga extra, sem sal, cujos desembarques 
deverão ocorrer nos portos_ do Rio de Ja
neiro e em Santos 50%. As -demais quan
tidades_ deverão submeter-se ao processo 
normal de licitação interna para a com-
pra. -

Outrossim, considerando a _recente 
criação desse Conselho, propomos que, 
enquanto não for aprovado pelo Ministro 
da Fazenda o regimento iriternO do 0-
NAB, seja instituída comissão técnica in
terministerial, com o objetivo de sugerir 
medidas operacionais, visando normali
zar o abastecimento do leite, inclusive no 
que se refere às importações. As propos
tas originadas da comissão_serão_suQme
tidas à análise _e aprovação da SeCretaria 
EXeCUtiva do CINAB. 

No caso específico do leite, detenninar 
oue a Companhia de Alimentos Cabal se-

ja responsáv_el pela gerência _operacional 
dos estoques reguladores. No que se refe
re à fixação de critérios de importação 
e.a.seleção das propostas, aCobal deverá 
manter-se· ém ·petmaríehte· articulação 
com a CFP_e cqm a Cacex. · 

Então, quero dizer a V. s.-s o seguinte: Não 
sei, honestamente, baseado em que foi feita 
a licitação, em função do voto 2. Só tenho _ 
a afirmar aos Srs. Senadores qtie- eSsa licitação 
foi anulada. 

O SR. RELATOR (Nabo r Júnior)-Sr. Presi· 
dente, poderia conceder a Palavra ao Dr. Mau
ro para melhor esclarecimento? 

O SR. MAURO" .. ..: .... : Novo-escláredinento. O 
depoente acab_ou de confirtii.àr, lendo O votô 
no 35, que é de.agosto__e_a licitação é de abril, 
que o voto autoriza a compra, através da inicia
tiva privada, para a aquisição da _Cobé}l de 43 
mil toneíãdaS. Essa afirmaç-ào permite aS se
guintes ponderações: ·em primeiro lugar, o 
próprio voto menc_iona que não foi o Conselho 
quem autorizou, está escrito e me. permito ler. 

_- "EStã. S"éCrefurl<!- ExeéutiVa''; ou seja, à 
pessoa do Secretário Executivo, "auto

. rizou, em caráter de emergência, algumas_ 
- aquisições de lácteos, entre as já realiza-_ 

das." 

Então; o pr6Prio v6tõ ·adffifte que as 43 mil. 
toneladas eram uma operação já concretizada. 
Em agosto, aperia"s fOi a hOmologaç"ão de um· 
procedimento licitatório de abn1. 

O VOto admite claramente a qUestão das
datas. A licitaçãO já OCorreu, a compra foi verifi-
cada e o_ voto não mais do que admite isso, 
e com a gravidade maior de não ter sido ho~ 
mologado pelo ·conselho de Ministros, ·ma:s 
na pessoa-do Secretário Executivo. 

Então, é claro da leitura que as 43 mil tone-' 
!adas de um processo licitatório qUe teve um 
rumo-ou que teve um ritmo interro"mpido, co-' 
mo o depoente declarou, já que foi anulado~ 
duas vezes, ou seja, teve que ser feito três= 
vezes para _que fosse concretizado, foi feito 
anteriOrmente à ediçãO desse voto, num prazõ -
de 4 meses. Este é o primeiro ponto. 

O segundo p6i1to, tal comO o depoente" tam
bém declarou, o que restava de processo licita
tório do Voto_ no 2 eram 25 mil toneladas e 
não as 43, que acabaram sendo adquiridas. 
pela Cobal, inclusive com a particularidade da_ 
Span- ter fornecido 11 mil, fora do procesSo , 
licitatório. 

-Então, o que é para deixar claro perante 
a Mesa é que há uma divergência muito nítida 
entre o cumprimento da Cof>al e a autorização 
do Cinab. 

Aqui, com esse fato, não se está imputando 
culpa a ninguém. Está-se querendo esclarecer 
que o processo lic:itatório, supostamente auto
rizado por um voto de agosto, é realizado em 
abril e, segundo, o argumento de que a licita
ção de abril decorre da autorização de março 
do Voto n~ 2 é uma realização licitatória que 
expande a autorização iniciaL 

Então, esta é uma dúvida que a comissão 
tem levado a vários depoentes, no sentido de 

esclarecer se aceita a tese de que a licitação_ 
é feita com o Voto 2 e, do ponto de vista 
cronológico, há uma peifeita corisecução dos 
ates, mas temos o problema de que a autori
zação ministerial é inferior ao volume efetiva
mente licitado, ou se admite que a licitação 
foi.feita antes da•aprovação dos votos e poste~ 
riormente homologada num determinado vo
to,_ que é o 35, rláo pelOs_ ministros, mas pelo 
secretário executivo, o qual assina o voto no 
dia 28 de agosto de 1986. Esse voto~ aliás, 
nunca foi holologado, nunca foi homologado .. 
F.oi apresentado, porém não homologado. 

Este é o-esclarecimento a ser feito. 

O SR. PEDRO C. DANTAS - Sr. Senador, 
eu voltaria a tentar esclarecer ao Sr. Assessor 
dos Srs. Senadores, porque tenho a impressão_ 
de que ele ainda nãb compreendeu o proces--
so~ Existe uma licitação-gerada por am-voro
que, na realidade, não dizia nada daquilo que 
foi feito, que é o Voto n~ 2. 

Existe uma lidtação gerada por um voto; 
que não mandava fazer licitação nenhuma e 
que a Cóbal feZ em CertO momento. 
· Só que eu acredito qué no rhomento em 

que a Cótial detectou que esse-voto lláo man
dava fazer aquilo, ela anulou a licitação, Ela 
não comprou nada. E- fOi gerado um novo 
vOto, que é o Voto n~ 35, que autorizou a Cabal 
a fazer a lidtação e a liCitação foi feita daí 
por diante, dentro das normas estabelecidas 
em lei, dentro das normas estabelecidas pelos_ 
órgãos competenteS. 

O que se podeiá advogar é uma questão 
que, na realidade, realmente não representa 
polêmica algunla, principalmente Com a Co
bal. Em funçãõ-do Voto no 2, a [nterbrás impor~ 
tou 41.881 toneladas, que pelo menos entre
gou à Cabal. 

o que posso pergúnta"r ao. assessor do sr: 
S~nador é o que ele também poderia me per
guntar e eu- riãó tenhb "resposta, porque nao 
fo[ a Cabal quem fez: Como a lnterbrás impor
tou 41.881 toneladas? Baseada em que voto? 
Com relação à licitação:feita- para a aquisição 
desse lêite, em funçãó" do Voto n~ 2. Volto 
a repetir que nãO era PreSidente da Cabal, 
rp.as acredito que a própria direção, na época, 
encontrou dificuldades na execução da con
clusão da licitação, tendo em vista que talvez 
não tenha encontrado amparo legal para as
siri'! o fazer. Tanto iSSo é ·verdade, que o pro-· 
cesso licitatório foi anUlado. E -se foi anulado, 
eSse voto não represeriia nada para a licitã.ção; 
que foi feita a posteriOrí,_ em função do Voto 

-35. Volto a repetir: qu-enl autOrizou a Cobal 
ã. fazer a licitação de aquisição no mercado 
externo, através das effipreSas privadas, foi o 
Voto n? 35, assinado- pelo" Conselho lnterni.i
nisterial de Abastecimento, o Sr. Dr. Secretário 
EXecutivo âo dnãD; Df.' JOao~ãOSi::o Ribeiro, 
e homologado no dia ~- de agosto áe T!186, 
por S. Ex~ o Sr. Ministro da Fazenda. Esse 
voto gerou um do_cumento hábil para a licita
ção, a qual foi realizada. -

Não sei se pude ser claro desta vez, porque, 
nã realidãde, esta é a verdade. 

O SR. -Esses preços ftXados para 
a comercialização desses produtos pela Cabal 
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eram expedidos pela Seap, pelo Cinab, ou pela 
própria Cabal? 

O SR. PEDRO C. DAI'[T AS - Todos os 
preços de comercialização", a nível de venda, 
eram estabelecidos pela Seap: Apenas a Cabal 
faz o processo comerdal. Ela.deterrnina o pre
ço, em muitos casos determinava, ou deter
mina, o próprio cliente que deverá comprar, 
a quantidade, e nós fazemos o comando. A 
empresa mencionada pela Seap recolhe ao 
Banco do Brasil o quantitativo preestabelecido 
pela Seap; nós liberamos .o produto e entrega
mos a ele. Este é processo-de co_rnerçializª-Çã"Q._ 

O SR. -. Nun.cSt foí_ questionado 
pela Cabal, junto ao Cin~. se _ess_es preços 
eram compatíveis _ou. na o com os Custos e 
as despesas que_ ela ~nha_ para a comercia
lização? 

O SR. PEDRO C. DANTAS- Existe, Sena
dor,· um processo chamado equaliza_çã_o de 
preços. I:: uma_atualização de preços, feita pela 
Seap, de comum acordo com __ Q 6ª---nco do 
Brasil Esses preços s~o realmente alterados, 
até mensalmente, em função dos custos ope- _ 
racionais. Esse mês, as despesas de armaze
nagem, as despesas que _tem o TesourQ par~ 
com esse produto são adicionadas no mês 
subseqüente, em termos de atualizaçãp de 
preços. Não atualização de preços, vamos di
zer, a nível de mercado, mas atualização d_e 
preços a nível do produto adquirido com rela
ção às despesas, por exemplo. Se o produto 
custou dez e _teve este mês uma despesa de 
um, no mês sybseqüente ele passa a ser ven_
dido por onze, porque vai agregando ess_es 
custos ao preço do produto. 

O SR. -O Senhor teria alguma 
documentação a apresentar à Comissão com 
referência a essa formação desses pr~ços? 
Quanto à maneira como eles eram feitps, a 
Cobal dispõe de algum documento que pu
desse apresentar? 

OSR.PEDROC.DANTAS-Nãotomamos. 
conhecimento da forma que é feita pela Seap 
e Banco do Brasil. E feito __ exata_mente lá. E 
feita pela Seap e Pelo Banco do B_rasil. Recebe
mos o valor já preestabelecido. 

O SR. -A Cabal se sentia com-
pletamente informada da administração dos
estoques às vezes confiadas pela Seap e pelo
Cinab? 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS--' Em ter
mos de estoques, a nível ç{o mercado_ interno, 
é a Cabal que realmente d~a as _informaçõ_es 
à Seap de todos os estoques existentes no 
País. Nós temos por obrigação gerar um docu
rriento para a Seap, em termos de saldo de 
estoques. Tudo .o qJ.!:e foi comercializadO' na-_ 
quele mês nós relacionamo~ e _(tzemos os mct- . 
pas de estoques para encaminhar à Seap, ao 
Banco do Brasil e: ao_Mioi_st~rlo da Agricultura. 

O SR. -O documento apresen-
tado aqui, na CPl, pelo Sr. Antônio Carlos, da 
Cobal, informa que as autorizações para for
mar os estoques reguladores de leite em pó 
somavam 376 mil toneladas. Como era possí-. 

vel a Cobal trab~lhar _CP(Il. tals números, se 
o Voto no 4J, de 150 mil tonelaQ~s. fç.~r_a_Cal)ce
lado? A desorgan_ização ê _çla Seap, do Cinab 
ou da Cabal~ ____ _ 

- O Senhor elitendel! bem a- pergunta? -

O SR. PEDRO CÂRMO OANTAS-Eu gos
taria que_ V. Ex" flv!sse o favor de repetir. 

O SR - O Sr. Antônio Carlos de-
clarou à Comissão, em depoimento aqui pres~ 
tadÕ, que as autorizãÇóeS para a_ f~rmação 
de estoque regulador e_ram_ de 376 m1l tonela
das, Como era possível a Cobàl trabalhar com 
tais _números, se o VotO de n~ 43", de 150 mfl 
toneladas, -fora cáncefadó? ~ 

O SR. PEDRO CAR~O DANTAS :~ Isso 
é somente leite? 

-o SR. - No caso, a 
pergunta eStá corri relação ao leit_e. Não· é isso, 
Dr. Mauro? Com relação ao leite? 

O SR. ANTONIO CARLOS -Aqui informou 
que as autciizações para a formação do esto
que regulador eram de_ 376 mil toneladas, 
quando o voto de n~ 43, que autorizava 150 . 
mil toneJadas,_fora cancelado. 

O SR. PJ" ORO. CARMO .DANT AS - lj~ a , 
necessidade. de fazer um esdareci_m~nto an- _ 
tes. . . - -

Quando o voto era assinado, nem ser:npre 
era cumprido na sua totalidade, ou até mesmo 
em uma grande parte d.ele. Estou_vendo numa 
relação aqui, que o seu _assessor m~ trquxe, 
que o voto de n<> 43 autor~avCJ a.lnt.erbrás 
de importar 150 mil toneladas de leite. É im
portante que se diga que a lnterbrás não rrn-, 
portou só para a Cobal, mas importo_u tam
bém para a atividade privada e para outros 
orgãos. Na relação da Cobal não existe esse 
voto de n" 43 para ela. Pode ser até que ela 
tenha importado as-150--mil toneladas para 
outras empresas. Talvez os meus assessores 
possam esclarecer melhol,". Na realidade, nós 
não re_cebemo_s 376 mil toneladas de lei~e. 
Ovài.o n915"3 autorizou a lnterbrás de Importar 
até 50 mil toneladas, mas ela só importo!.! 
26. Então, nem semp-re esses, votos eram 

-cumpridos quantitativamente. As vezes até 
passavam também alguma coisa, como já 
mostrei aqui a V. Ex" Dificilmente se poderia 

-pegar um naviO- e dizer, para só colocar 50 
mil. Podia ser 5Z ou 48. Isso realmente acon
tecia. - . 

Pela relação que temos aqui, esses dados, 
a nível de importação pela lnterbrás, poderão 
ter acontecido. 56 que não foi para a Cabal. 
E se V. Ex"' me permitirem, o Dr. AntôniO 
Carlos está ali e poderá, inclusive melhor do 
que eu, dar esses esclarecimentos. 

O SR. PRESlDENTE (Dtrceu C:iffieiro) -
O objetivo da comissão é esc:larecer. De modo 
que não há nenhum impedimento. 

O SR. - Então, o senhor 
poderá esclarecer melhor essa @estão? 

O SR. ANTÓNIO CARLOS - Quando foi 
apresentado em m~u depoiment~, confOrme 

V. Ex• acabou de colocar, a soma,. de todo$ 
os vbtos perfazia o total de trezentas e poucas 
rnil toneladCJs, porém o voto 43 autorizava 
niais ·as- 150 _mil toneladas çl.e_leite e mais 50 
mil toneladas de butter oil. Conforme a per
gtihta que o senhor mesmo formufou, se a 
desorganiiação seria tanto por parte da pró
pria Cabal ou por parte da própria Seap, posso 
dizer que, à época, conforme ·o Presidente da 
C'óbal já ii1foi"iilou, a Seap era informada cons
tantemente das posições de estoque. Os moti
vos que levaram à aprovaç;ão do Voto no 43, 
para mais 150 mil de leite e 50 mn de butter 
oU. a própria Cabal descoi1hece, simplesmen
te-JX>rque O pa"pel dela ·é de executor da política 
determinada pelos órgãos gestores do progra~ 
ma. A soma ·dos votos atingia esse montante. 
O motivo que levou a própria Seap Onab à 
aprovaç-ão do Voto n~ 43, para mais 15Q __ de 
leite em pó- salvo melhor juizo, esses quanti
tativos do voto 43 foram cancelaQos pratica
mente em mais. de 50% e o butter oU dos 
50 mn <:liegou a_ s.er importado somente trinta 
e poucas mil tonelada~,_não rne_recordo. 

O-SR. PEDRO C. DANTAS- QU.erí<~. fazet 
mais um esclarecimento aos Srs. Senadores, 
dizendo que o somatório dos votos não quer 
dizer que foi o de prodUtos importados. Há 
uma diferença que precisa realmente ser anali
sada. 

O SR. - O senhor tem 
dados que possa Oferecer à Comissão,. a res
peito . da receita auferida pela Cabal na sua 
partiCipação nessas importações_, ano a ano? 

O SR. PEDRO C. DANTAS- No momento 
não, Senador,_ mas posso pedir à Diretoria Fi
nanceira e encaminhar. 

O SR - Pediríamos, en-
tão, a gentileza de o senhor encaminhar poste
riormente. 

A respeito das quebras qesses _produtos, 
principalmente do arroz, há um_ questiona
mento muito grande aqui, na Comissão, que 
acha que as quebras foram superiores aos 
índices normais admitidos para esses produ
tos importados. O senhor tem alguma justifi
cativa que possa apresentar à Comissão? 

O SR - senador, feliz-
mente, eu hoje tenho um processo, sobre o 
qual eu diria que está concluído. No momento 
em que nós discutimos uma fase do processo, 
aquela em que a lnterbrás dizia ter recebido 
tantas tonelad<\s de carne e a, Cobal dizia que 
tinha tantas toneladas, constatamos realmente 
que havia quatrocentas e tantas carretas em 
trânsjto. Então, havia uma defasagem a nível 
de informação àquela época. Hoje, felizmente, 
temos um processo concluído .. 

Encontra aqui o Chefe da Auditoria da Cabal 
-TivemoS, por cuidado, mandar que a Audi
toria da empres-a fizesse um levantamentO glo
bal do proCeSso de-·produto. Hoje, chegamos 
realmente à conclusão final de que as perdas 
exiStentes entre o que foi adQuiridO e o que 
foi alienado estão abaixo dos índices técnicos 
pefiT!itídos. A nossa auditoria, inclusive, cons
tatôú- iSSo- e10d0S Os relatôrios já estão proi1.-
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tos, elas, todas elas estão abaiXo ~dos índices 
técnicos permitidos. A nossa auditoria; inclu
sive, já constatou isto, todos os relatórios já 
estão prontos e o que podemos _dizer a V. 
~ é que não existiu quebra além dos índices 
permitidos pelas normas, em nenhum produ~ 
to, ao contrário, existem produtos que se colo
carmos os índices permitidos as quebras fo
ram bem menores. Por isso é que posso dizer 
a V. ~ que os dados que tenho aqui, reaJ
mente, representam dados conduldos de que 
as perdas estão totalmente dentro dos índices 
permitidos por lei e pelas normas. 

O SR. NABOR-JÚNIOR- O senhor poâeria 
fornecer esses dados à Comissão? -

O- SR. - Esses dados 
não estão aqui, por acaso~ no momentO temos 
toda a Operação Arroz, Operação Feijão, Ope
ração Óleo, Operação Leite, Operação Butter 
OU. fechadas, da Carne também está con
cluída, só que o último celatórlo do Rio de _ 
Janeiro ainda está em f~se de datl1ografia. Por 
essa razão não temos todos os dados concluí
dos, apesar de ter dito que está, porque eu 
já dei para ele a posição do último relatório 
que está sendo_datilografado, mas, oficialmen
te, não está conclUído tpda a operação em 
si, por quê? Sobre a carne, na parte do Rio 
de Janeiro, o relatório ainda não foi entregue 
ao presidente da empresa, foi só entregue os 
dados extra-oficial 

O SR. NABOR JÚNIOR - Então, gostaría
mos que o senhor en_cam_inhasse à Cõinissão 
este relatório conclusivo a respeito dessas 
quebras para que tivéssemos aqui elementos 
para avaliação a respeito dess_e problema. 

Gostaria que o senhor esclarecesse agora 
sobre as ações que foram ajuizadas contra 
a Cabal, em São Paulo _tação cível púbUca, 
de 18-12-86-SP), com relação ao seqUestro 
do leite em pó. Depois, perguntaria se o senhor 
tem conhecimento e quais as causa e o desfe
cho delas. 

O SR. -Se V. E#. me 
permitirem, como é um assunto que a minha 
memória fugiu realmente-à €peca, -eu poderia 
pedir auxílio_do meu assessor, que_ é diretor 
comercial. Não sei se realmente essa ação 
já foi da minha administração ou-se foi ante
rior; deve ser ... 

O SR. NABOR JÚNIOR- Ela foi cijuizada 
no dia 18-12-86. 

O SR. - Então, já é da 
nossa administração. Gostaria que o senhor 
Diretor Comercial esclarecesse aos Srs. Sena
dores, por favor. 

O SR ASSESSOR -A ação foi em relação, 
também, à radioatividade apresentada pelo 
produto leite em pó inlportado e recebido pela 
Cabal. No edital que a Cobãl contratou e nos 
contratos de leite em pó determinava, entre 
um dos motivos, que o leite deveria ser acom
panhado de um laudo emitido pela autoridade 
competente, dando a propriedade do mesmo 

em relação ao consumo humano, em relação 
à radioatividade. 

A CobaJ recebeu o leite e como fez com 
todos os produtos recebidos após o acidente 
de Chemóbyl; a -Cabal - é boril que se diga 
- importou produtos em tempos anteriores 
do Uruguai, do Chile, do México, apoiando 
a política de eStoqueS reguladores do Gover
no. 

A autoridade competente sanitária atestou 
que o leite em pó importado e recebido pela 
Cabal apresentava as condições para o consu
mo humano. Todavia, algumas entidades e, 
até o Ministério Público questiOnaram a ques
tão do índíCe e esse_ élSsunto foi levado ao, 
Poder JUdiC:iãriO que -deaaiti pelO--impedimen
to do consumo-desse produto até que ele fos-
se resolvido.. __ _ 

ReforÇo -quê umã elas exigéncias da Cabal, 
em relação aos importadores, é que o produto 
fQss_e atestado na origem e também aqui no 
recebimento pela autoridade sanitária compe
tente; que-ele estivesse aprovado em relação 
às suas característiças organo-elétricas-físico
químicas, microbiológicas e também em rela
ção aos níveis de radioatividade. Es_sas autori
dades_ atestaram que o produto estava próprio 
para o consumo. Só que por questão de diver
gência de índices, houve o levantamento da 
questão e a autoridade judiciária entendeu não 
permitir que esse produto fosse comerciali
zado. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Ainda perdura 
o impasse ou já houve uma decisão final a 
respeito do assunto? 

O SR. ....,... Ainda perdura 
o impasse. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Quer dizer que 
o leite ainda não está podendo ser comercia
lizado em São Paulo? 

O SR:"- - O leite está ar-
mazenado; está cu$tando aos cofres o custeio 
de-ssa armazenagefn e Oêuidado_dele; ele não. 
está sendo consuniido. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Já houve uma. 
decisão- judicial ou algum recurso por parte 
da COb.al para instância superior? 

0 S.&_ -A Cabal é um 
dos membros citados. Há também outras enti
dades sendo levantadas, como o Sr. Presi
dente da Cabal colocou, o órgão gestor, a 
própria União FederaL Foram feitos vários re
cursos e-o processo ainda está em tramitação. 

O SR. NABORJÚNIOR-Também em Bra
silia, Dr. Pedro, foi ajuizada uma ação popular 
junto a 6• Vara Federal relativo ao leite. O se
nhor tem conhecimento dessa ação, qual o 
estágio em que se encontra, se já houve uma 
decisãq judicial, O_L! continua o mesmo impas
se, a·qui no Juízo do Distrito_ Federal? 

O SR. - No DistritO Fe-
deral não temos nada embargado pelaJ ustiça. 

6 Slt~I'IABOR JÚNIOR - o senhor tem 
cQnhecimenlo de uma aç:ão popular junto a 
6• Vara? 

O SR. - O prOblema c:lo 
Distrito Federal é que não estocamos leite em 
pó, a Cabal não estocou leite em pó no Distrito 
Federal. Todavia, ela vehdeu leite eQ1 pó para 
aS IndústriaS qUe reidratam leite no Distrito 
Federal. O prOdutO foi vendido pela ·cobéil a 
essas empreSãs. Da mesma forma que ocor
reu com o epiSódio de São Paulo, gerou· aqui 
uma cautela pm parte da entidade de defesa 
do consumidor no DF de reiterar uina questão 
em relação ao Distrito Federal. 

Pelo que nos _consta, a ação já for jU19ãda 
e o leite liberado. Inclusive, esse leite não era 
da Cabal, quer dizer, os interessadOs _S_ã_O á_s 
duas usinas: Laticínios Goiânia - -GôGó - -
e Laticínios Itambé, que melhor poderão defi
nir a questão. Quer dizer, a defesa da Cabal 
nesse episódio é: que ela não dispunha de 
estoque de leite próprio -aqui no Distrito Fede-
ral. Pelo que conhec.emos é importante checar 
isso junto a essas usinas, mas o as_s_unto já 
foi resolvido. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com relação- à 
ação cautelar ajuizada no Rio Grande dO Sul 
contra a comercialização da carne bovina e 
suína, o senhor tem _conh_ecimento em que 
estágio se encontra essa .ação? 

O SR - Senador, esta 
ação não é contra a Cabal, porque esta não
importou carne suína.~ 

. 9 SR._NABOR -JÓN[qR- S~ína e bovina. 

OSR -Estaaçãóécon
tra ... -A nossa é tão-somente bovina. 

Agora, tenho c.onh~cimento de que _existe 
uma ação de carne- suína, mas só em empre
sas particulares. _A CoJ?..tl não tem ação com 
relação à carne s_uína. 

O SR. NABOR JÚNIOR- E a carne bovina, 
essa que o senhor falou de sete mil tonelad9;s, 
que_ainda estão armazenadas lá sem poder 
ser comercializadas, ainda está no âmbito da 
'Justiça, está sub jud/ce para dedsão final da 
Justiça. 

O SR - Exatamente, en-
contra-se ainda sob decisão judiciaL 

O SR. NABOR JÚNIOR - Mos já houve 
- ain'da alguma decisão da- Justiça local a_ res

peito dessa carne, se ela pode ser comercia
lizada ou não, se já foL .. , se o Governo apre~ 
sentou algum recurso a instância superior pa
ra anular a decisão da Justiça do Rio Graride 
do Sul, já que a carne, pelo que o senhor 
declarou aqui, os laudos_que foram fornecidos 
de análises deSSa carne já e5tâo em perleitas 
condições para consumo da população. 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS:._ É vereia~ 
de. O GoverriO já interpôs -diversos recurs-os, 
inclusive tenho lembrança de que houve uma 
liberação, pelo Tnbunal Supertor, desse pro- -
duto mas, com alguns dias porque nós, inclu
sive, estávamos nos preparando para retirar 
a carne-, esse recurso foi realmente suspen
So, nOvarTiente. O Magistrado qu"e concedeu 

--liminar à União para comercializar o produto
1 

revogou essa_ liminar inicial e o processO Vol-
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to_u a ficar sub judice até que cheguemos a 
um resultado final. ' 

O SR. NABOR JúNIOR- t·oTrlbiuiafde 
Justiça do Rio Grande do Sul ou o Tribunal 
Federal de Recursos aqui em Brasüia? 

OSR PEDRO CARMO DANTAS- Foi aqÚi 
o Tribunal .. , -

O SR. _,Foi o TribUnal 
Federal de Recursos _que cOncedeu a liminar 
preliminarmente ... 

O SR PEDRO CARMO DANTAS- Exala
inente, e_depols-revogou. 

O SR. NABORJÚN!ÜR.~-~.e .depois o pró
prio relator recuou da sua decisão. 

O SR. PEDRO ~.0 DANTAS - ReVo
go~,.t. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Quer dizer que 
vai depender, então, de uma decisão de Plená

·rio, de uma das turmas do Tribunal Federal 
·de Recursos? · 

d SR. PEDRO CARMO DANTAS- Possi
velmente. 

O ER. NABOR JÚNOR - O Governo está 
acompanhando isso através da Procuradoria 
da República? 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS- E:Xatil
ll}ente. 

O SR. NAB_ORJÚNIOR-Esobre o desapa
recimento ou perdas de 848.356 quilos de 
leite em pó desnatado vindos da lnterbrás, qual 
a explicação que o senhor poderia dar a res
peito disso? 

O SR. PEDRO CARMO l)ANTAS- Sená
dor, como eu acabei de mostrar aqui os ilútne
ros, o que nós recebemos. da [nterbrás não 
existe perdas, a não s_er_ as perdas normais. 
_Se existem outras perdas, nós não temos co
nhecimento_. Se a Interbrás teve perdas, õa 
importação, nós não iemos conhecimento, Eu 
acho que somente a [nterbrás poderá real
mente esclarecer o fato. 

O SR NABOR JÚNIOR - Quer d~er que 
do leite em pó desnatado entregue à Cobal, 
pela lnterbrás, houve-apetlâs perdas normais? 

O SR PEDRO-CARMb -DANTAS=- Nor-
mais. 

O SR. NABOR JÚNIOR :_ Quer- â~er que 
esses números aqui inseridos não são do co
nhedmento da Coba1? 

O SR PEDRO CARMO DANTAS- Não 
são do conhecimento da Cabal. 

O SR. NABOIWÚNIOR- Tem outra per-
gunta aquL Levantamento geral dê! participa
ção_da Co_bal na administração dos estoques 
regulados de produtos exportados, tal como 
sugerido pelo relatório final da Comissão: Es
pecial designada pela Casa Ovll da -PreSidên
cia da República e relatado e esta Comissão 
pelo Sr. Jos_é_ Arioston Cavalcante, effi 8bril 
de 1988. O senhor tem conhecimento desse 
fato? 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS- Bem, 
Senador, não sei quais :são os fatos arrolados 
por V. ~-Tenho apenas cond_!ção de dizer 
-a V. Ex" o se9uinte: Porque ela, na realidade, 
não foi constituída para apurar, foi constituída 
para detectar possíveis irregularidades e eu 
tive _a felicidade de fazer parte dela - então, 
posso dizer a V. Ex• o seguinte: nós, compo
nentes da Comfssão, éramos: o Dr. Fernando 
Mesquita, o Consultor Jurídico, Galba, Wagner 
e eu como Presidente da Cabal, e nós, real
mente,.detectaffios algumas possíveis irregu
laridades e frzemos esse relatório qUe encami
nhamos aos, órgãos competentes para que, 
na realidade, fossem devidamente .apurados 
os_ fatos_Mas, na reaJidade. posSo- dizer a V_. 
Ex" o seguinte; esta Comissão não foi consti
tuída pãra apurar: -foi constitufda para detectar 
as possfveis irregularidades, se porventura 
existissem. Por isso é que eu digo que nada 
ficou corisfatado, Comprovadamente, sobre as 
irregularidades. Foram detectadas possíveis ir
regularidades, mas que elas ficariam sujeitas 
a um julg~_mento a posteriori 

O SR. NABOR JúNiOR-~ E o- depoimento 
aqui piestado pelo Dr. JoSé kiston Cavalcan
te, ele apresento_u_ document9 _aqui bastante 
con~nQente a respeito-dessas possíveis irr~
gtifaridades. V. Ex', CQTflO !11e!T!bro desta. Ço
mlssão, poderia confirmar se a conclusão dela 
atestava se havia irregularidades na importa
ção dessés_alímentos ou não? O depoimento 
dele foi bastante contundente. 

O SR ....:.._Em priniefro lu-
gar, o Dr. "AriostOn foi Ouvido- pela Comissão? 

OSR NABÓR JÚNIOR- Nem o Presidente 
estava aqui nesta ocasião. Eu assisti o depcsi-
mente dele e, realmente, comprometia muito 
o processo-de importação. 

O SR PRESIDENTE ( ) - V. 
E;(. gostaria_ de f~zer ~lguma observaÇãO? 

O SR --Só uma pergun-
ta. Esta sua pergunta acho que já foi, de certa 
forma, respondida pelo depoente, quando 
passou a palavra ao Dr. José Arioston presente 
aqui, quando amboS disseram que esse pro
cesso de apuração Já estava encerrado, prati· 
camente, só faltava a datHografla, se não me 
engano, do relatório sobre a carne do Rio de 

_Jªn_e_iro. Quer_di_z_er, e_ss.e é exatamente o tema 
que -o Dr. José Arioston, naquela ocasião, 
apréieiitoi.t à CP!, di:ZeildO sei d~corrente das 
_ativi~ades da ComisSão especial-da Casã Gvil. 
A Cabal tinha, po_r-contã.pr6Pria, ou por suges
tão. implementãdo um trabalho_ de auditoria 
nas importações e que flcou oportunamente 
de apresentar esse relatório à CP! assim que 
terminasse. 

Na medida em que eles, praticamente, ter
minaram está faltando só um. relatório deve 
ser uma parte menor - isso findou simples-

- mente com a remessa desse material ao co
nhecimento da Comissão. 

---o--sR.-NABOR JÚNIOR-...:: Confundi-com 
aquere Procurador, depois assisti ao depoi~
rriento do Procurador que V,_s~ Se referiu. Ele 
é-qUe foi realmente bastante coiltui":tdente. Co~ 

mo eu não estava presente no dep9ifuento, 
confundi com o Procurador. -

O SR. JOSÉ ARIOSTON - Não fui contun
dente com "relação ao problema. -

o sR, NABQR J(:rNIQR -:-:J_á -esctim~d _que 
fQi a(j"t.,tele PrQcurador que. foi basta-nte contun
dente. Não é iSSQ? Pediria que me relevasse 
essa falha que houve. 

Com relação a essa argüição de possível 
prejuízo de duzentos e vinte milhões de cruza
dos, a preço de 86, no crédito presumido de 
JCM para empresa~ que. irp.portaram, principal
m.ente leite em pó, tendo o_ relatório da Comis
são Esp~~ial _-desiQnadà Peiã casa Civn. ates
tado esses dad_~ re_ferentes_ a esse prejuízo. 

O SR. · -_ Srs. Seriadores, 
eu go_staria de pedir um beneplácito de V. Ex;o;, 
porque em matéria tributária não possuo en
tendimento algum. Farei aqui um esforço com 
o objetivo de esclarecer fatos. 

Fizemos Urna ir:npcirtação' de leite~ eu pres
suponho que, tendo em vista ·a· interesse do 
Governo êm "levar ésse produto ao consumi
dor' finai, pOr Um preço ·mais acesSív-el, usou 
alguns dispositivos dé lei, que proporciOn-aram 
à importação a redução 'de alguns custos. En
tão, o processo foi desencadeado da seguinte 
forma: Confaz, Conselho de Política Fàzen
dária, assinou um convênio de n.-.! 17 e 51, 
que is_entava, naquela época, o- Imposto de 
Importação. O que representa isso? Represen
ta o seguinte: que quando o órgão, a ~mpre?a 
ünportadora importasse um produto e __ este 
chegas-se ao ·porto nacional, e fosse feita a 
internação-, o Imposto de Importação, que é, 
obrigato-riamente, pago naquele momento, 
não será pago. Agregado ao Imposto de Im
portaçãO, o 11, também seria pago o_ ICN. Co
ino, atrãvéS desses dois c:onvêriios, o ConfãZ 
isentou o li, automaticamente _também o !CM 
foi isento. -

O SR. -De acOrdá-Com 
essa resolução do Confaz;o lCM tambéin seiia 
iSento? · · · 

O SR. PEDRO C DANTAS -Não, ele é 
automático, porque só é pago se o 11 for pago, 
a rúvel da operação de internação. Se o n não 
for pago, não existe o lCM. Então, automatica
mente, um é intei'-relacionado com o outro, 
Então, o que surgiu? SUrgiU -6- Seguinte: as 
empresas importaram o produto, tiveram a 
isenção do II, do Imposto de Importação, con
seqüentemente, também do !CM, na primeira 
operação. Quando esse produto foi internado. 
ele foi depositado nas unidades da empresa 
que importou. Até aí ele continua com a opera
ção _de importaÇão; -sem ônus de II e sem 
o.nusae-lCM:-No mOrTientO em que a emPresa 
paga esse produto e aliena, vende a qualquer 
empresa· n-o rflercado interno, ele é sujeito ao 
ICM. Mas é importante que se caracterize duas 
fases distintas. Ele nào é taxado de !CM sObre 
o preço global; ei~ é taxado_ sobre o preço 
agregado ao preço de custo, a nível de interna
ção. Enão, quando o produto, por exemplo, 
custou 1.000 e c.he"gou cOm iseri.Ç-8.6 de 11 e 
de !CM, continua, na mão do importador, por 
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EJrS que to_do o processo do crédito presumido 
encontra-se sub judi.ce. 

O SR. --Parece que havia algu-
mas divergências com referência aos registras 
contábeis da CoPa! com rela_ção:_ao recolhi" 
mente por parte dos compradores dos produ
tos que recolhiam ao Banco do_ Brasil, como 
o Sr. falou. Quer dizer, a Cabal fazia a alienação 
e o _c6rriprador depositava o valor dessa com
pra na conta do Banco do_ Brasil. O Banco 
do Brasil forneceu elementos _que foram--reco
lhidos tantos milhões· e a Cabal tem outros 
registros. ESsas diferenças, segundo a Çomis
sã"o detectou, teriam os seguintes montantes: 
diferença entre os dados da contabilidade da 
Cobal_e.da..Banco do Brasil e que o Tribunal 
de .Contã.s também detectou, identificou a 
existência de dividas de clientes com restri
ções. cadastrais e dividas sem cobertura de 
carta de fiança, seriam, em 1986, 33 milhões; 
em 87, 100 milhões; em 88, 58 inilhões. ComO 
o Sr. explica essas diferenças, esses núffieros 
que nâo s_e conciliam com os números da 
Cobal em relação aôs dados forneddos pelo 
Bélnco .do Brasil e detectados pelo Tribunal 
de Contas_a respeito desse asSunto? 

1.000. Se ele vende à Cabal_:_ como vendeu, 
por 2.000, o importador é obrigado a pagar 
o !CM da diferença de 1.000 para 2.000. Esta 
segunda operação não é isenta .. O QUe_ Surgiu? 
Surgiu o-Seguinte: inicialmente, a CObill, ào 
receber o produto, iniCiou _o paga:mentci _que 
o fornecedor, ao fatúrar; agregava ·a·ltM da 
operação de 1.000 pélrà -2.000, màis a oj)erã
ç:ão da internação. Erlt"ãO, ele féizia o lCM ·a 
preço global do produto. E a diretoria finan
c_eira da empresa ainda pagou a diversas em
presas dentro desse conceito. Ao tomar co
nhecimento; ao detectar o Próblerilá, a empre
sa chamou as ·quatro émpreSas que ·impor
taram; a EcOtrade, a Espân, a Cotia' e-a- Coírh
bra para analisar o problema. As ·empresas 
diziam que, no momento que fizeram a plani" 
lha para fornecer ao Governo, não subtraíram 
o !CM do preço global. ç: nós acjvogamos que 
no momento em que ele está cobrando o !CM 
a nível da operação de irriportação, ele não 
poderia cobrar, ele teria que deduzir~ po~que 
o Convênio 1751 lhes dava dire}io de se cre
ditar do crédito chanlado presumido .. En~ão, 
esse crédito, mesmo a empresa_ içnportc;dora 
não pagando, ela se creditaya para, deduzir 
na conta do !CM. Entãq, ela se, c.rettíta-.;a. cJe 
postoqueelanãopagavaparabeneficiaraqui- -o-SR. PEDRO C._DANTAS- Eu queriá 
lo que o Governo lhe dava. As empresas não f~~r: Li_~ rêtr?-~P~d~ do_ pr?b.lef!la da come~-
estavam e não estão ainda interpretando den- CJa~~~~0· !n~cJa men~~· ex1stia ur:n~ de!ermJ
tro desse aspecto. Ftzernos uma série de reu- _ n~ça? ~ue o processe: de c~merct?hzaçao era 
niões, chegamos a alguns denominadores co- fe1t? _a VJsta ou a crédito, à :nsta, o 1nter~sado 
rnuns, conseguimos inclusive autorização por f~a o pagame_n!o:..~ recebia o produto, a <:ré
escrito das próprias erripresas dizendo que a d1t'?_. 9~ando ~e_ estlv~se liberado pelo c~das
Cobal ficaria autorizada a reter esse quanti- tro ao Banco do Brastl. <?~a~?o assumtn:os 
tativo discutido do !CM, do chamado crédito .a _Cabal,_ trocamos algumas ~~~tas ~om os te~
presumido, para uma decisão a posteriOri ou mcos e ?S nossos assessores; aqu.ilo, na_reaiJ
seja, ou urna de_cisão administrativa ou uma dade, nao represe~tava nada, _a hberaçao de 
dedsão judicial. Até 0 presente moment::>~ não um a!?ente fin~ncetro, de um cadastro e_ de 
temos uma decisão administrativa, apesar de um ch.ente. HoJe sou libera~o pelo ag~nte fi: 
tennos pareceres apresentados pelas empre- ~~l!_C~Ifo, o meu cadastrq é lib_e!ado e ~manha 
sas de tnbutaristas, dizendo que eles têm direi- esse mesmo cadastro po?e nao ser hberado, 
to, e nós_apresentamos pareceres de_ tributa- basta que ~u ~enha um t~tul~ Pf_?tes~do e _o 
ristas que dizem que eles não têm direito. En- cadastro v~ dizer ? se_~umte._ a partir do dta 
tão, só encontramos um caminho justo -para ~2 esse chente detxou de ter <.? seu ca~astro 
a decisão do problema: a Justfça. Hoje, esta- l~erado. Chegamos à ~onclu~ao ~e a hb:ra
mos com ações na Justiça para definir ·esse çao do Ban:o do Bras1~ para o cliente, a mvel 
problema, com exceção da ESpa·n,-que até cad~_stral, n_a? erasuficJente para que ele pu" 
hoje nãb entrou_na Justiç~. Mas estamos com desse adqulflr o p:od~to ~o e~u.e regulador 
todo 0 crédito presumido _re_tiao~ __ _ _d? _._Sio_~e~_fl~·-- f::nta'?, ms~tuctonahzamoª um _ 

proceÔJmento: todo aquele que comprasse 

O SR. - Eles estão 
questionando na Justiça para que esse crédito 
seja liberado? 

O SR. PEDRO C. DANT AS - Para que es
ses créditos passem a ser de propriedade das 
empresas, e não do Governo, porque, ha reali
dade, não é nem da Cobal, é do estoque regu
lador do Governo. Nós, então, que deveríamos 
pagar, não pagamos; fizemos a retenção. A 
retenção está feita no_ total, com exceção da 
Ecotrade, a quem, quando detectamos o pro
blema, já tínhamos_ pago todo esse crédito 
presumido. Mas _entramos com um<I _ ação, 
nossa consultaria jurídica entro_u com uma 
ação tontra a Ecotrade pedindo o ressarci
mento da importância paga com relação ao 
crédito presumido. Então, pOSSo afirmar a V. 

produtos do estoque regulador do Governo, 
a crédito, Jeria que apresentar- uma carta de 
crédito, uma carta de fiança, a fím de que 
pudesse-ãCbbertar o seu crédito, s~. po!Ven" 
tura, não viesse a pagar. 

Senador, eu poderia diier a V. Ex' o seguinte: 
não sei se a memória vai me faltar, mas posso 
afirmar" a VL & que das operações realizadas 
pela Cobal, dentro do critérío de carta de fian
s=a;·a:paltir desse momento, algumas empre
sas inclusive atrasaram o pagamento e no mo
mento que tinha a notificação da Cabal que 
ia executar a carta de fiança, imediatamente 
os pagam_entos eram feitos. Hoje, honesta
mente, não sei dizer aos Senadores se existe 
algum débito do estoque regulador do Gover
no da nossa administração para cá. Eu pediria, 
mais uma vez, o auxílio do meu Diretor_Comer
dal para saber se existe realmente algum dé-

bito do estoque regulador do Governo no pe
r'íodo em que estamos operando .. 

OSR -Parece-meque 
as questões sã"o do ponto de vista contábil, 
nã-o é? Quer dizer, são os dados de contabi
lidade da Cobal e mais os informes da Conta 
-ATrecadaçao- que· a CÕbal te-m -no BaOÇõ do 
Brasil, em i'e'la:ÇãO ãos- seus créditos. 

É daro sou o Diretor Comercial, o- Diretor 
Financeiro. Lari1entavelmente, esses n_úrrieros-
apresentados agora, poderíamos aValiar com 
.exatidão e veçifiCái quem está d_evenpo., Como 
6 Sr. Presidente colocou, até a chegãda dele 
à empresa, eram feitaS vendas a prazo, sem 
a garantia da carta de fiariça. TodaVia~~ ques
tão da contabilidade, se passam as dívfdas 
de ano a ano. É importante que verifiquemos 
que desses débitos, ailida falia a baixa contábil, 
de quem são, quais são os produtos para que 
possamõs dar urna P~!ção pe~eita. 

· ,Os informes_-que temos é. que, assim que 
Se identificou o processo de carta de fiança, 
a redução desses d~bitos foi praticamente to
tal, não houve débito em relação a. isso . Re" 
·centemente, só estamos vendendo à vista. Vá
rias operações, a· ·partir d~ maio de 1988, só 
foram realizadas na .rnod;;ilidade à vista. 

Portanto, seria interessante connecermos 
quais são esses déDitos para melhor posicio
nar esta Comissão. 

O SR .:_ Pãrece~;ne que 
ocorrem alguns casos em que a Cabal ia Cc
Orar da empresa que tinha adquii'ido os produ
tos e eles já mostravam a Quitação no Banco 
do Brasil, e a Cabal não tinha conheciffiento 
disso. _A Cobal fazia a cobrança e a firina apre
sentava a quitação _da compra perante o Ban
cO do BrasiL Quer dizEir, demOnstrava um cer
to descontroJe ·entre~ â ·cobãfe o ·aancc; do 
BrasiL Ou o BancO do- Biaslf nãO f6rneda, 
cOm regularidade, esSe's dados, para que a 
Cabal pudesse dar baixa nOs débitos desses 
clientes ou a CObaf n'ão estava com a Súa 
contabilidade devidarhérité atUalizada. 

O Sr. . . ::-É possível, Se-
nador, ter acontecido, e é possível acontecer 
se vender a crédito. Vou dizer a V. Ex• o porquê: 
infelizmente, não temos~ ainda, um controle 
contábil, vamos dizet assim; a curtíssimo pra
zo. Suponhamos que uma _empresa no Rio 
Grande do Sul venha a adquirir carne do esto

-que regulador do _Gov~rno, e ela tenha adqui
rido na modalidade a prazo. No momento que 
ela faz o pagamento no Banco do Brasil, no 
prazo preestabe!E:cido, ela poderá voltar à- Ca
bal e querer adquirir outro produto, outro lote 
_dáquele produto. E considerando que a infor
mação do Banco_do Brasil-não tenha chegado 
ainda à Cabal, a Cabal sempre tem a oportu~ 
nidade de dizer à parte que deseja, realmente, 
comprar o novo produto: para que o senhor 
possa adquirir o produto,_o senhor agora tem 
que comprovar o pagamento. Sem dúvida a1-
guina, não é uma pergunta agradável_que se 
faça, porqúe eu, compro alguma cois-a e vou 
comprar novamente, _e alguém me pede a pro
va que eu paguei, fico com suspeita da desor~ 
ganização da empresa. Mas a verdade é que 
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esses fatos podem acontecer; para que possa
mos, exatamente, alienar produtos àqueles 
que_ compraram, temos que ter a compro
vação que ele fez o respectivo pagamento. 
Então, se não temos o- respectivo pagamento 
comprovado naquele momento por ele, temos 
que aguardar os dados se cruzé'!ref!l, do Ba!lCO 
do Brasil com o nosso departamento finan
ceiro, a fim de provar que a parte realmente 
pagou, para que possamos novamente vender 
a ele._ Isso pode acontecer ainda hoje se por 
ventura estivéssemos vendendo a prazo. 

O SR .,..,., Com que base 
e em que orderp a_ Cabal contratou reserva 
de espaço correspondente a 135 mil tone~ad~s 
em armazéns frigorífic9s? - - -

O SR .. PEDRO CDANT AS - Se me per· 
mitír V. Ex" eu vou fazer até uma comparaÇão 
para ver se eu me explico bem. 

Se hoje nós recebermos uma determi~a_ção 
do Governo, que o Governo vai importar 50 
mil toneladas de carne, e que caberá a Cabal 
a obrigação de receber essa came e arma
zenar, eu tenho que preparar por antecipação 
as unidades armazenadoras que vão arma
zenar. ConsiderandO que a unidã.de armaze
nadora não me garante o espaçcr, para quando 
o navio chegar eu ter a condição de pegar 
no navio o produto e colocar dentro da unida
de armazenadora, ·eu tenho que fazer por obri
gação, hoje, contratar um espaço· para ess.e 
produto que vem de lá para cá: . 

O processo realmente foi o mesmo. Naque
la época nós tínhamos uma previsão de neces
sidade de armazenagefll em funçáo do~ quan
titativos que se preVía ImPortar. No momento 
em que se dizia que ia importar aquele quanti
tativo, eu tinha por Obrigação reservar-os espa~ 
ços para colocar os qu~titativos_ ~aquele ~s
paço. Claro que nós aínda conse'gaimos nego
ciar com as unidades armazenadoras urna _ta
rifa diferenciada ou -se}ã, a tarifa -efetivament~ 
ocupada e a tarifa efetivamente reservada, por 
quê? Poderia ac.óntecer como aconteceu o 
produto chegar no· porto e nós não termos 
unidade para armazenar, por quê? Porque_ as 
unidades estavam abarrotadas de produtos de 
outros clientes. Onde a Cabal iria armazenar 
esses produtos, ete téria que ter essa reserva 
de espaço para armazen.:2r os produtos. 

Surgiu no melO desse processo algo que 
foi analisado, a_obrigação do importador, eu 
volto a repetir era_nos_entregar o produto den
tro das unidades _armazenadoras. 

Considerando o Plano -truzado- da época, 
da necessidade deJevar o produto diretamente 
para um consumidor, nem sempre o produto 
saiu do porto para a unidade armazenadora. 
Muito produto saiu do porto para uma câmara, 
até aberta, de recepç~-o-e nesses-fiie5mbs veí
culos que transportavam, era transferido para 
as unidades de comercialização. 

Quando nôs colocamos esse processo de 
recepção sem ser -dentro da unidade armaze
nadora, nós observamos que não havia por 
que conse01ar o quantitativo de reserva de es~ 
paço. NegOciamos ·com -as unidades armaze
nadoras, alteramos os contratos e reduzimos 

substancialmente as res.ervas de espaço, mas 
esta realmente foi a din~rni~a do processo, 
e hoje também eu volto a repetir, se o GoverriO 
achar por bem importar carne, leite ou qual
quer produto, e for a Cobal a responsável pela 
armazenagem, eu tenho que preparar previa
mente as unidades armazenadoras para rece
ber o produto no momento em que ele chegar, 
e a unidade armazenadora me condiciona que 
só reserva o espaço se eu pagar aquele espaço 
reservado. 

Esse é o esdarecimento que eu posso dar 
a V, Ex• · 

O SR. - Vocês têm da-
dos que possam apresentar _à Comissão ares
peito_ do que" foí êonirãtado em reserva, essas 
unidades armazenadoras mês a mês_, e. de 
quanto 'mori_tcifãffi-os custos desse pedido de 
reServa? E- o que deixou de ser utilizado? -

O SR.-PEDRO C: DANTAS- Sr. Senador, 
antes de _dar resposta, eu gostaria de fazer 
uma consulta ao meu diretor comercial, por
que nós tínhamos duas modalidades: a moda
lidade da área efetivamente o·cupada e da área 
não _ocupada. Quando o produto chegava, eu 
tinha uma reserva de espaço,--e é dare: que 
eu procurava colcrcar o produto sempre onde 
eu tinha res.erva _de espaço. Eu não colocava 
nenhuma unidade arm~e:nadora que eu não 
tivesse_ a cláusula de reserva de espaço. Eu 
nunca Uve: reserva _de espaço com a Cibrazem, 
por exemplo. Então, _quando eu tinha reserva 
de espaço, eu sempre conduzia o produto para 
aquela reserva de espaço. Quando eu não ti
nha reserva de espaçá, eu procurava exata
mente contratar as outras que me davam a 
franquia de dizer que_s9 acma~~nariam se ti
vessem e;spaço. 

Eu nãQsei, na realidade, se eu tenho capaci
dade de diferenciar o quantitativo de reserva 
de espaço e o quantitativo efetivamente arma
z.e_nado. Por isso, se me permite V. Ex•, eu 
gostaria de consultar 9 meu_ dtretor comerdal, 
para ver se eu !~nho condições de separar 
esses dois números. 

O SR. -A separação dos 
números é feita fatura por fatura. O prestador 
de serviço, o armazenador, f_atura definindo 
_o_ que é armazenagem efetivada e _o que foi 

_reseNa, bem como outras agregações ao ser~ 
viço que ele faz, como movimentaçâo, recupe
ração de frios, troca de embalagens, porque, 
no_ carrego e descarrego, na movimentação, 
na câmÇtra, se perde alguma embalagem. O 
que pode ser feito é levantar todas as faturas, 
o que é um trabalho grande, para se identificar, 
corno V. s~ pediu, quanto se pagou de armaze
nagem, quantJ:!_~~ pagou de reserva de espa
ço, quanto Se pagou de serviços· correlatas_ 
à conservaÇljõ desse produto. Isso é: possível. 

No entanto; é importante que se ressalte 
que a questão da reserva de espaço, como 
o nosso presídente colocou, além de asse
gurar que o produto em trânsito ou contratado 
no exterior seja recebído com toda a segu~ 
rança necessária. também dela advém uma 
redução das tarifas de armazenagem. Quer 

dizer, para se contratar um determinado servi· 
ço em qi.!atitidãdes Qr.ãndes, como o que foi 
feito -no êaso eSpeCífico da carne para os OU· 

tros produtos todos, evidentemente que o pre
ço dessa tarifa -a velha lei da Oferta e da __ 
procura- fica mais alto. E o paganiehto da 
reserva faz ccim que se consiga uma redução 
da tarifa efetivamente feita. A perguta de V. 
Ex? é se é possível levantar quanto foi pago 
à reserva de _espaço. É passivei levantar. Eu 
não posso lhe adiantar se, no nosso plano 
de contas, já é feito_ com destaque. Se for 
feito com destaque, faz-se rapidamente es~e 
levantamento: se não for citado no plano de 
contas o destaque de reserva de mercado, 
nó~ vamos- ter "que levantar todas as faturas, 
uma a unlâ, ·de todas as Unidades armaze
nadoras e, manualmente, quantificar essa 
~estão. -

O SR - Então, se V. S• 
tiver condições de fornec.er tais dados à Co
missâo, nós lhe agradeceríamos. 

Tem prOcedéilda a ihformação de que com 
uma firma de Minas Gerais, a Frinil:za, houve 
um contrato para armazenar 1.200- toneladas 
e que esSe "espaço nunca' foi utilizado para 
o armazenamento dessas 1200 tpneladas_? 

OSR. PEDRO CARMO. DANT ÁS ... :.:sr." Se
nador, diretamente, com o nome _da firma, 
eu não posso _afirmar se ê verdade ou não. 
Eu poss_o afirmar uma coisã: muita reserva 
de espaço, vamos _dizer, foi devidamente_ paga _ 
e não utilil;ada, pelo fato que acabei de explicar 
a V. EX". Isto .eu sei, porqu~ realmente aconte
ceu. Nós re_seryamos uma grande quantidade 
de tonelagem para armazenar a nlvel de reser
va. Efetiv.amente, nós não usamos por causa 
do processo que mudou no seu desenvolvi
mento. Considerand_o que esse processo mu
dou no desenvolvimento imediat-amente nós 
tomamos as providências, e reduz.imos subs
tancialmente mesmo a reserva de espaço. Se 
não me falha a memória a reserva de espaço 
é da ordem de cento e tantas mil toneladas, 
e nós- fk~uTios P.:lra trinta e poucas toneladas. 

O SR. - Cento e trinta e 
cinco mil tone:Jadas. 

O SR. PEDRO CARMO. DANT AS -Se rião 
me falha a memória é mais ou menos essa 
proporção. E nós reduzimos_ imediatamente 
para trinta e poucas toneladas, como coefi
dentes de_s_egurança, porque podiam chegar 
alguns navios a mais, e nós não _te_r_mos onde 
armazenar esse produto. Então, nós preser
vamos esse quantitativo, e eu realmerite reco
nheço, e sei que é verdade, que nós pagamos 
uma parcela relativamente substandosa a ní
vel de reserva de espaço. Mas como a regra 
do jOgo ·roí mudada num certo momento, nes
te momento nós também alteramos a reserva 
de espaço~ 

O SR. - O Senhor. -de-
clarou aí nas respostas que não contratou os 
armazéns da Cíbrazem, qual a razão? A übra
zen não dispunha de espaço nos ·seus arma
zéns? Ou cobrava o preço superior dessas em
presas que a Cabal contratou? Estavam co-
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brando? Qual foi a razão da não-contratação 
dos armazéns da Cibrazem? 

O SR. PEDRO CARMO. bAI'IT AS -'- Não. 
Na realidade, Senador, o que acontece é o 
segWnte: a Cabal dá preferência à Cibrazem. 
Essa-e a verdade. Agora nóS não temos com 
a Cibrazem é o contrato de reserva de espaço, 
porque a Cibrazem em se tratando de uma 
empresa governamental ela tem muito mais 
facllidade de diálogo com a CObaJ do que uma 
empresa privada. Ela não impõe em certos 
e determinados momentos. Então, nós usa~ 
mos sempre a Clbrazem para armazenar os 
produtos do estoque regulador. Hoje, o que 
nós temos praticamente, nós estamos em uni
dades armazenadoras da Cibrazem. Só que 
a Cibraz.em não tem capacidade, ou não tinha 
capacidade de armazenar todo o produto im
portado. Então, como ela não tinha capaci
dade de armazenar, nós tínhamos que ir tamM 
bém para as unidades privadas. E também 
tem outra condicionante: muitas vezes, ·eu já 
disse até aqui, e-volto a repetir, nós tivemos 
oportunidade de receber nove navios de uma 
vez. E Uina Unidade armazenadoras é condi
cionada a uma prancha; a prancha é a capaci
dade que ela tem de receber ou de expedir 
o produto. Como nós tínhamos uma- como 
a Interbrás tinha um contrato com os navios, 
com os transportadores, em termos de paga
mento a nível de porto, por tempo, quanto 
mais tempo demorasse no porto, mais a lnter
brás pagaria exatamente ao transportador. Ela 
exigia da Cabal que tivesse unidades armaze
nadora capazes de receber o máximo possível 
dos produtos internados. Então, riós, às vezes, 
poderíamos ter uma unidade armazenadora 
da Cibrazem capaz de armazenar a quantidade 
que chegasse no navio. Só tinha o seguinte, 
a unidade armazenadora não tinha prancha 
para receber o que o navio descarregava, aí 
o Senhor, teria que desviar para outra unidade 
armazenadora, e, às vezes, o Senhor. não 
preenchia nem a capacidade da Cibrazem. Is
so também dentro do processo ... 

O SR. --Mas houve al-
gum entendimento da Cabal com a Cibrazem 
para saber se ela tinha capacidade de arma
zenar, ou até de conceder essa reserva para 
armazenamento desses produtos? Ou nunca 
foi feito esse entendimento com a Cibrazem? 

O SR. - Não, a nível da 
Cabal com a Cibrazem não. Teve o seguinte, 
porque toda vez que a Cibrazem tinha disponi
bilidade _colocava á disposição -da Cabal. 

O SR. - Mas nunca foi 
armazenado nada, nos armazéns da Cibra
zem? 

O SR. PEDRO CARMO DAI'IT AS - Ah, tu· 
do, a grande armazenadora do estoque regu
lador ... 

OSR. ""'":"Não,dessamer-
cadoria que foi importada. Teve alguma parte 
da mercadoria que foi armazenada na Cibra
zem, nos armazéns da Cibi'azem? Independen
temente da assinatura de contrato? 

O sR PEDRO CAAMO DÀNTAS- Grande 
parte. A grande parte do estoque regulador 
do governo foi armazenado pela Cibrazem. 

- --- - -

O SR. - Logicamente, 
não pode armazenar n~quelas empresas que 
tinham _sido col}tratada~. Me parece, então, 
que houve uma precipitação de se contratar 
unidades armazenadoras de empresas priva
das numa quantidade superior aos produtos 
que seriam importados porque ainda dentro 
dessa linha de raciocínio; a Cibrazem também 
ia armaienar, como de fato armazenou. Hou
ve, então, um exagero na contratação desses 
espaços, dos armazéns particulares. 

O SR. EEDRO CARMO DANTAS - Não, 
Senador, se me permite v: Er, -eu vou tentar, 
novamente, explicar. Suponhamos, vamo~ to
mar por· ba-se núm~ros. Se eu recebía uma 
determinação que iria receber 100 [nil tonela
das e a Cibrazem, ti.o Rio de Janeiro, vamos 
dizer, tem capacidade de armazenar 10 mil 
toneladas, eu contratava, na atividade privada 
90 rnirtOil.eladas. Só que da Cibrazem eu não 
contratava a reserva de espaço porque a Cibra
zern realmente, recebia o nosso produto na 
hora que chegasse sem reserva de espaço. 
Mas a uni_dade armazenadora particular não 
condicionava. Olha. eu recebo se eu tiver ca
pacidade de receber. Se eu não tiver, eu não 
recebo. Como aconteceu em algumas que 
não tinham reserva de espaço. 

Fomos obrigados a quantificar o que nós 
precisávamos de reserva de espaço. O que 
alterou o processo de reserva de espaço ser 
excessivo foi o problema do trânsito do produ
to. Porque o produto ia sair do porto e ia para 
dentro das unidades armazenadoras e- deixou 
de ir. Ela foi para urna unidade aberta e daí, 
diretamente, as carretas levaram para a co
mercialização. Então, ela não passou, mais, 
na unidade armazenadora. A partir desse mo
mento, nós fizemos a reversão do processo. 
Então, cancelamos a reserva de espaço. Se 
o, processo continuasse o mesmo, a reserva 
d~ espaço, tOda ela, seria Ocupada. 

O SR. ..:......: Que proVidên-
cias internas a Cabal tomou para se certificar 
da qualidade da carne, suas condições sanitá
riaS"? Refiro-me, éSpedfkameflte, às carnes de 
origem ei.ii-Opéia e americana. 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS..:... Sena
dor, existe; no "Ministério_ -da Agricultura, um 
SerViço eSpecífico de inspeção. TOdo o produ
to que é importado ou expdrtado tem que 
ter a inspeção federar Esse produto que foi 
irpportado, ao chegar nos portos brasileiros, 
a inspeção federal se fazia presente. Além da 
ln~peção federal, quando nós recebíamos o 
produto na unidade armazenadora, a Cabal 
fazia a inspeção- com_seus próprios técnicos. 
Então, era urna condição sine qua non. Ou 
seja, o produto que era importado, ao chegar 
no país sofria a inspeção federal. E o produto, 
quando saía do porto que ia para as câmaras 
da Cabal era ins_pecionado, também, pelo ór
gão conipetéirteda Cabal, a nível de inspeção. 
Então, todo_ o P.roduto foi inspecionado. 

O_- SR. - Inspecionado 
pelo órgão próprio do Mii-iis~rio da Agricul
tura? 

O SR. PEDRO CARMO DAI'ITAS -_!)o Mi· 
nistério da Agricultura. 

O SR. - E lá na fonte, 
na ocasião do embarque? Teve alguma irispe
ção,lá, o_senhor tem conhec;imento disso? 

O SR. PEDRO CARMO DAI'IT AS- Segun
do tenho conhecimento, através dos docu
mentos· que chegaram à_s _nossas mão_~t era 
condição, _também, sine qua non, do impor
tador. Haveria um laudo de inspeç:ão na ori
gem,_ e haveria um laudo cfe_ inspeção na che
gada. Então, para nosso conhecimento, é qt.ui, 
também na origer_n, a inspeção foi" realizada. 

O SR. --- Mas o senhor 
f1ão sabe qual órgão do Governo, do país onde 
esses produtos foram adquiridos o_u de algu
ma autoridade do Governo brasileiro, não é? 

O SR. PEDRO CARMO PANTAS- Tenho 
aqui o nosso assessor da área de fiscalização, 
q~e_ poderia dar algumas ~_xplicações. 

O SR ASSESSOR DA COBAL - Pois riao. 
Com relação à inspeção na origem,_ ou seja, 
nos países foinecedores, o Min.Jstério da Agri
cultura através da inspeção própria -_ SlPA 

-;;;,_deslocou técnicos brasileiros para fazer ave-
riguações da qUalidade dos estabelecimentos 
fornecedores. Aqui, abro um parêntese para 
explicar que existe a inspeção sanitária que 
foi feita pelo Governo brasileiro e existe à ins
peção dos aspectos comerciais. Pelo que sei, 
os técnicos se deslocaram para a Europa e 
já encontraram produtos embarcados. A infor
maÇão que· temos- é- que parte do produto 
íoi embarcada sem a verificação dos nossos 
técnicos in }oCo: Mas, em contrapartida, atra~ 
vês de convênios internaCionais que-o -Gover
no brasileiro mantém, todo produto embar
cado foi inspecionado _e era acompanhado de 
um certificado que é aceito pelo Governo bra
sileiro, pelo Ministério da Agricultura. Então, 
a princípio, todo produto embarcado foi inspe
cionado na origem. Os técnicos do Ministério 
da Agricultura não encontraram qualquer pro
blema nesses certificados. internacionais que 
são aceitos pelo Governo brasileiro. 

O SR. NABO R JÚNIOR- Dr. Pedro, proble· 
mas apontados pe18. Cabal deram origem à 
redução no preÇO de vendã a frigoríficos,' su
permercados e açougues; ·ou, de outra forma, 
a Cobal assumiu custos adldonais para prepa
rar o produto adequadamente para a venda 
e comenta-se que alguns produtos, no caso 
do arroz; por exemplo, parece-me que o ·con
trato de importação era arroz tipo 2. Mas, na 
verd~fle, chegou aqui um _arroz tipo 3. A pró
pria Cabal teve de processar esse arroz para 
comercializá-lo. E, no caso da carne, veíõ car
ne com gordura excessiva, com miúdos, com 
uma série de produtos que não eram agregaN 
dos com outros, até sangue coalhado veio 
nessa carne, e _ _a Cobal teve de reprocessar 
integralmente essa carne para colocá-la no 
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mercado. Têm procedência essas informa
ções? 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS - Sena
dor, do que tenho conhecimento, posso real
mente transmitir a v; Ex~. M• Se, porventura, 
existirem maiores detalhes, gostaria que nos
sos assessores complementassem. Tive Co
nhecimento que a carne importada dos Esta
dos Unidos, ao ser internada no País, teve ne
cessidade de s_ofre.c o que podemOs chamar 
de limpeza do produto. Consta-me que o pro
duto era acompanhado de sebo, de rins, e 
que nós, ao dete_ctarmQS_ o problema, fizemos 
ver ao órgão importador que não poderíamos 
receber aquela carne, como estava sendo 
apresentada. E foi deslocada dos Estados Uni
dos uma equipe técnica que_veio ao_lgo de 
Janeiro, para fazer a limpeza do produto. Essa 
limpeza foi realizada, o sebo e os rins foram 
retirados _e aj justifica:-_um esclarecimento .aos 
Srs. Senador~~s,_ ne:s,se~ITlOmento: às _vezes, o 
quantitativo que saiu na_nota fiscal Qa lntef.brás 
não coincide com o quantitativo recebido pela 
Cobal. Porque, se foi retiraclo do prodt).to s~~o. 
rim e essas coisas, -o quantitativo não era o 
mesmo. E esse produto, Ou melhor, esSe sub
produto ficou à disposição da [nterbrás, a nível 
de uma nota de devolução. Então, tenht?_ cp~ 
nhecimento desse fato com relação à carne 
americana. 

O SR. NABOR JÓNlQR - Só para concluir 
esse aspecto da carne. V, s~ tem conhecimen
to .de qu_e as_ firmas exportadoras dos_ Estados 
Unidos aceitaram essa nota de devolução refe
rente a esses subprodutos; sebo, rim etc., ou 
a lnterbrás ou a Cobal t~Y.e _que arcar com 
esse prejuízo? 

OSR.PEDROCARMODANTAS-ACobal, 
Sr. Smador, não arcou· com o _prejuízo. Sei 
que esse produto _rejeitado fÕ'i devolvido __ à ln
terbrás. Agora, se a Cobal deduziu do paga
mento da firma vendedo_r~_, nãb tenho conhe
cimento. Agora, não recebemos da _lnterbrãs. 
ColocamoS à disposição da lnterbrás o s.ebo, 
o rim e a nota de deyplução ,ç\9 produto. 

O SR. NABOR JÚNIOR -- Quer dizer que 
a Cobal respon-sabilizou-se apenas pelo pro: 
duto já devidamente umpo? 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS- Dev;da
mentelimpo. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Daí que V. S• 
deduz essa diferença, inclusive, de peso ... 

O SR. PEDRO Q\RMO DANTAS _;EXiste 
um caso que dá diferença de peso. · 

O SR NABO R JÚNIOR- E com r~ferência 
ao arroz? Tem procedência o fato de g-lie o 
arroz importado era do tipo 2 e chegou aqui 
um arroz de qualidade inferior que teve que, 
inclusive, ser reprocessado para a sua d.evic:l_a 
comercialização? 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS,..- Sr. Se
nador, não sou especialista em arroz, mas pe
las informações que tenho, realmente o con
trato feito era para a importação de Çl{roz tipo 
2. Agora, segundo informações que tenho, a 

classificação do arroz tipo 2-na Tailândia não 
é a mesma do arroz classificado no Brasil co
mo tipo 2. Hâ uma divergência de classifi
cação. Par~~e que não é universal essa classifiM 
cação._ Temos técnicos aqui que re~lmente 
conhecem 9 processo muito mais do que eu. 
E;!:ttáO, o qlé constatamos; realmente, aqui, 

-·-é ·que o arroz tipo 2 importado, ao chegar 
aqui, não era, no padrão brasileii-o, classificado 
como tipo 2. Ele se aproximava mais do tipo 
entre os tipos 2 e_3. Ele _ficava no meio tenno. 

O SR.. NABOR_JÚNIOR- Com relação a 
perdas do arroz, nós, na realidade, detectamos 
um problema, que foi -o da unidade do produ
to. A Cóºª-1 manifestou-s~ na época, com tal 
veemênciá_ que _8té nãO (juena receber o arrOi 
inlj)QrtadO, em função do grau de umidade. -

_Todavia, uma reunião realizada no MinisM 
tério da Agricultura, quandoera Ministro o hoje 
GovernadOr Pedro· SiiTion; cOm os diversos 
6rQãos d~ Gbrazem, da CObal, da Seap e de 
Oütiós ór_9-~os ·que !Tle _fog~m a memória no 
momento, detectou que o · áirõz que ·estava 
chegando trazia um teor de umidade acima 
dõ"estabelecido-ero contrato, que era, no máxi~ 
~.IR .. - ..... 

-A própria Cibrazem, que era: a unidade ar
mazetiãâora, não queria receber o produto. 
Mas, por uma determipação do Sr. Ministro, 
daquela época, o produto foi recebido e posso, 
inclusive,ler para V.~ O problema abordado, 
que diz: "exc:esso de umidade do produto". 
E: uma -ªta da reunião que foi realizqda: 

"De acordo com a cláusula IL ~specifi
cações do produto constando do con
trato Cobal-lnterbrás, o teor de umidade 
máxima para o produto ficou limitado em-
14%. 

- -- AS- sucursais regionais da Cobal foram 
alert8.das para reCusar todo lote de arroz 
importado que apresentasse teor de umi
dade acLrria do limite citado, Como a inci
dénC_ia deJOtes do produto cOm a- umi_
dade aC~rn<;~. d~ 14% estgwa sendo um
fato constante, bem como as reçusas por 
parte da Cobal e beri1 como pela Obra
zero ·que se recusava a armazenar _os refe~ 
ridos lotes, o Exrno .. Sr. Ministro da Agri~ 
cultura, o Dr. Pedro Simon, convocou os 
órgãos envolvidos; o <:;inap, fs~ab, e MiM 
nistério da Agricultura, Cobal, Cibrazem, 
Seap e lnterbrás a participarem de uma 
~nião para discutir sobre o _;:2ssunto. 
umidade. A referida reunião realizou-se 
~m 5 de 12 de 85, oportunidade em qUe 
ficou decidido que se.ria .rec:ebi_do. o a!"roz 
impOrtado da Tailândia, mesmo que o 
seu teor de umidade ultrapasse à 14%! 
Es_sa de.ds~o fcii remetida Via_ telex a su
cursais da Cabal envolvidas na opera
ção." 

Em fUnção desta reunião em função do pro
duto que estava nos portos brasileiros, a Cobal 
autorizou que as nossas sucursais recebessem 
o produto e a Cibrazerr:t autorizOu as unidades 

_ armazenadoras da Cibrazem ~ que recebes
sem também o produto acima do teor de um i
d.ade esta~elecidos e~ contrato. Isso foi feito, 

mas as perdas que porventura vieram-a ocor
rer, a p~ópria unidade armazenadora foi resM 
ponsabiliz.ada e, a nível de perdas nóS -hOje 
chegar:nos à_ conclusão_ de que elas foram élS 
mín_irnas P<?sSíVe!S. Com relação ao reproc~s
samento, queremos dizer que realmente_ o 
produto, ~ara ser comercializado, sofria um 
processo_ de reprocessamento. Por favor, per
mitam-me perguntar _o nome .. Cor:oo é o no
me? Brunimento. O Arroz, antes-de- ú- ao mer
cado, passaya p9r um processo denominadO 
brunimento, que representa o Seguinte, ComO 
o produto já estava estocado há muito tempo, 
ele vai criando Ull] pó entre os grãos, E quando 
ele leva para a comercialização, aquele pó é 
maléfico para o consumidor. Então, o pro-

- cesso do _brunimento era retirar aquele pó, 
para que o consumidor não fosse prejudicado. 
O produto que foi adquirido pela Cabal sofreu 
o brunimento e o produto que foi também, 
alienado para as atividades privadas deve ter 
recebido Q __ Prunimento pela empresa que 
comprou e não pela Cobal. A Cabal fez, ape!las 
o brunimento do produto que comprou para 
comercializaÇão da$ suas unidades próprias. 

o sR. NABOR JÚNIÓR- Vou-ProcUrarre: 
--SUmir, aQ:Ora, t€ndo em vista o adiantado da 

hora, e, por-certo, o Presidente ainda lrãToffuü- -
lar algumas perguntas. Com referência a ·esse 
problema do leite cedido ao lhan, temos infor
mações de que a Cobal não cedeu direta
mente leite em pó desnatado ao lnan para 
complemento daquele progrãn1a que o Go
verno implantou para latentes, crianças nutri
zes etc., programa· de alimentação. O JnanJeve 
que comprar diretaminte em uma firma e de
pois que a firma adquiriu da Cabal vendeu 
pará o lnari. Por que a Cabal não vendeu direM 
tamente esse leite ao Jnan, como a Secretaria 
de Sã(,: Pa_ulo, também, não teve autorização 
da CObal para adqUirir o leite· e teve ·que--com- -
prar-de uma empresa privada que, por sua 
vez, adquiriu da Cobal? 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS- Eu que, 
ria voltar a escolarecer a V. Ex~ o seguinte: 
O processo de venda do estoque regulador 
do Governo é realizado pela O:>bal, mas não 
é comandado por ela. - Quem- cOmanda a 
venda é a Seap. Ela diz à Cabal, através_ de 
um documento que, regra geral, é um telex, 
venda ao lnan: 1 O inil T de leite, dá a quanti
dade, o preço e o prazo, se porventura existir 
prazo ou à vista. Cumprimos uma determi
nação do órgão gestor. Este era o MinistériO
da Fazenda, através da Seap. Quando doesto
que regulador recebemos o comando da Seap 
ou do órgão gestor nós cumprimos. Não po
demos tirar do estoque reQl.llador nem para 
a própria Cabal 

Quando queremos comprar do estoque reM 
guiador, solicitaf!10S ao órgão gestor -ª_Ve!J.da 
do produto p<ira a Coba4 Porque, apesar de 
sermos legalmente detentores e possuidores 
do estoque regUlador, não podemos manuM 
seá-lo. Até mesmo para comprar para a Cabal 
tem que existir urria autorização do órgão ges-. 
tor. 

Daí digo a V. ~ nãO podemos vender leite 
do estoque regulador ao 1~, nem à Secre-
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taria, nem a pessoa alguma, a não ser que 
recebamos a determinação do órgão gestor. 

O SR. NABORJÚNIOR- V. s~ tem conheci
mento de que o fnan e a Secretaria de Saúde 
solicitaram da Seap esSa -autorizaÇão pãra 
comprar o leite diretamente da Cõbal? 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS -Tenho 
conhecimento de que o lnan solicitou do ór
gão gestor a aquisição de leite em pó. inclusive 
a Cabal recebeu o comando_ para alienar 1 O 
mil T de leite do estoque regulador direta
mente do lnan, o que foi feito. 

O SR. NABOR JÚNIOR -Por que o Inan 
comprou da Span esse leite numa operação 
triangular? 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS- O pro
cesso de compra do lnan foge um pouco a 
nível dos estoques reguladores do Governo. 
Somos agentes de comPra" do Inan Para os 
seus programas do PSA e também em termos 
do Procab. Quando o_Inai:i, através de um con~ 
vênio celebrado com a Cabal necessita com~ 
prar produtos no mercado interno, ela solicita 
à Cabal que assim o faça e nóS compramos 
diretamente dos fornecedores para o lnan. Es-_ 
ta é uma operação que se faz rotineira e cons~ 
tantemente. Isso é rotina nas vidas do fnan 
e da Cabal. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Essa aquisição 
de leite por parte da lnan à Span foi a um 
preço superior ao_que poderia comprar direta~ 
mente na Cabal? 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS - Sena
dor, não estou realmente me ftxando bem nes
ta operação dlretamente com a Span. Porque 
na realidade o Inan não compra diretamente 
à Span. O Inan pede à Cabal que compre 
no mercado interno uma quantidade que ela 
lhe dá uma pauta. E procuramos os fornece
dores que têm o produto disponível para ven
der à Cabal com o objetivo de entregar ao 
Inan. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Dr. Márcio, o 
Senhor poderia esclarecer melhor essa ques
tão da venda do _leite pela Span- diretamente 
ao Jnan? Ficou uma dúvida. 

O SR. MÁRCIO-Pois não. Os dados dispo
níveis na Comissão indicam que o_ [nan fez 
uma centena de gestões_junto à Cabal e à 
Seap para adquirir o leite em pó desnatado 
para o seu programa social. Nunca teve_êxito. 
Foi dada a alternativa ao Inan de que ele pró
prio se tomasse importador, o que era extre
mamente difícil, dada à natureza jurídica do 
órgão instituto. Não tinha a mínima agilidade 
para fazer a importação, como comparativa
mente à interbrás ou a uma empresa privada 
qualquer. 

A única forma que o Inan conseguiu para 
ter acesso ao leite importado originalmente 
para o estoque regulador foi participar de uma 
operação triangular na qual esse leite teve que 
ser vendido à SAB - Sociedade de Abasteci
mento de Brasília- para, posteriormente, pe
lo dobro do preço, ser entregue ao lnan para 
que ele, do ponto de vista de seus objetivos, 
cumprisse exatamente o mesmo papel que 

a Secretaria de Saúde de São Paulo pôde cum
prir pela metade do preço. 

A Secretaria de Saúde comprou exatamente 
o nieslifb leite que o lnan comprou, só que 
a Secretaria -p_agou, na ocasião, o preço subsi
diado de 14 cruzados e 52 centavos, se não 
estou enganado; e esse preço chegou a 29 
cruzados quando pago pelo Inan. 

Portanto, 94% de todo o leite que o lnan 
usou naquela ocasião para os seus programas 
de alimentação a gestantes, nutrizes e crianças 
de primeira idadt:-, pobres, foi adquirido através 
de operação triangular não tendo acesso ao 
leite sob a guarda da Cabal. 

Essas são, resumtdamente, as informações. 

. OSR. -AsiriJormaçôesqueaCornissão 
conSeguiu. - · 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS - Sr. Se
nador, se me permite V. Ex•; quero fazer um 
esclarecimento. - -

O SR. DIRCEU CARNEIRO ..:.._Pois não. 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS - Volto 
ã repetir: se. o Inan continuar, solicitar da Cobal 
leite do estoque regulador, a Cabal não pode 
atender, porque quem comanda a venda do 
leite do estoque regulador não é a Cabal. É 
bom que fique bem claro isso. A Cabal cumpre 
determinação do órgão geStor. Posso, indu~ 
sive •. afirmar que, no ano passado, o órgão 
gestor autorizou a Cabal a vender dos esto
ques reguladores do govemo para o lnan 1 O 
mil toneladas de leite. 

Então, volto a repetir, se o lnan insistir em 
comprar leite_da Cabal, do estoque regulador, 
não M possibilidade de a Cabal atender, por
cr.te ela não comanda o processo de venda 
do estoque regulador. 

O SR. - Com relação a essa operação 
de venda de arroz à Ebal, empresa da Bahia, 
que segundo informações que a Comissão 
colheu, -este arroz teria sido vendido a prazo, 
por um praZo determinado'-_e_ a Eb_al não pa
gou num prazo ·determinado: Sobre esse fatu
ramento, como não foi pago no prazo estabe~ 
Jecido; incidiU.jUiõs~Cõ:rreção monetária e etc. 
Essa empresa se-'reCUsOu a pagar esses juros 
e c_orreção.-A Cabal teria sido lesada nessa 
transação. v. s•, tem informaÇões a respeito 
desse assunto? 

o·SR. PEDRO CARMO DANTAS- Tenho, 
nobra_Senador. 

Volt~-à m~sma tecla. A Cob.:il recebeu uma 
determinação do órgão gestor para vender à 
Ebal. na Bahia, 4 mil toneladas de arroz e, 
posteriormente, mais 4 mil. Foram 8 mil tone~ 
!adas que o órgão gestor autorizou que fossem 
vendidas realmente à Ebal. 
-- Naquela época, não existia a carta de cré

dito. Existia tão~somente a liberação do cadas
trO d? _Banco do Brasil para com a empresa. 
E a empresa, a nível de cadastro, estava libera: 
da, comprou o produto e, na época do paga~ 
mente, n~o realizou o pagamento. 

O Dr. Murilo Leite, Presidente do Desen
banco, e Secretário de Abastecimento, acu
mulando funções, esteve em nosso gabinete, 
porque nós pressionamos a Ebal, através da 

nossa consultaria jurídica, para o pagamento 
do débito do estoque regulador. Acontece que 
o_Dr. Murilo, representando uma empresa go
vernamental, nos soliçitou que não tomásse~ 
mos decisões jurídicas naquele momento, 
porque S._S•, na qualidade de Secretário que 
estava assumindo a pasta naquele momento, 
iria quitar o débito para com o estoque regula
dor. E realmente S. S• quitou o débito do pro
duto a nível de principal, sem quitar os acessó
rios. Nós oficializainos exatamente_o Sr. Secre
tario de Abaste_cimento e Presjdente_ do Desen
banc_o que o estoque regulador do Governo 
estava cobrando, por intermédio da Cabal, os 
acessórios daquela operação. 

S. s~ interp6s um recurso junto a6 -ófQ-ãO 
gestor, pedindo que, em função da situação 
eQ)_ que se encontrava a empresa pública do 
Estado, _esSes acessórios fossem perdoados 
pelo estoque regulador do Governo. Até o pre
sente momento, e.u não sei qual é a decisão 
do Ministério da- FaZenda, através do-órgão 
gestor do estoque regulador; só sei o que 
aconteceu até aquele momento. 

O SR. - Quer dizer que vai" depender 
d6-Miiilstéd6 Cfã-Fiizenda a Ebal pagar ou não 
os acessórios? · 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS - Exata
mente. 

O SR. -Se_ não pagar, esse prejuízo 
seria arcado por que órgão? Pela Cabal? 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS- Se es
ses acessórios não forem- pagos pela Ebal; 
em primeirO lugar, o que teremos de fazer 
é mover uma ação para recebé-los, ou, antes 
disso, se por ventura O Governo Federal, que 
é o órgão gestor, considerar que o_ recurso 
apresentado pela. Empresa Ebar for acatada 
o prejuízo, ou melhor, o não recebimento dos 
acessórios passará a str de responsabilidade 
do estoque regulador do Governo. 

O SR. ,.,..-- Já está na fase 
fmal. Não vou fazer -~ãis per9unta_s. GôS,tã:rla 
de saber se há algum ponto que precisa ser 
esclarecido, para devolvermos a palavra ao 
Presidente da Comfssão. 

O SR. - Nesse últinio tó-
pico em quC V. 8' fez ã inquirição; gostaria 
de lembrar uma parte da resposta que ainda 
não foi dada. Afora o fiitO do prfncipal ser 
da- ordem de 17 milhões e o total ser da ordem 
de 74 tnilhôes, praticamente uma multiplica
ção por 4, 5 vezes o montante do que até 
então não fOi pago, ainda há um fato consta
tado pela inspeção do Tribunal de Contas da 
União por solicitação desta CP! de que a Cabal 
autorizou a transferência dos recursos recebi~ 
dos naquela ocasião, ou seja, do principal, Pa
ra a conta- do T escuro Nacional com uma 
defasagem de 35 dias, o que é considerado 
pelo relatório do Tribunal de Contas como 
uma falta grave. A solicitação da assessoria 
é a de que V. S• repasse a pergunta ao depoen
te, para esclarecer esse aspecto. 

O SR. - Passo a palavra 
ao Sr. Pedro Dantas, para responder. 
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O SR. PEDRO CARMO DANTAS- Não 
sei dar a resposta a V. Ex~" com rela_çªo a 
esse fato, mesmo porque eu pressuponho que 
os recursos pago_s pela Eba_l _não .deveriam 
ter entrado nem na Tesouraria da Coba1. Eles 
deveriam ser pagos diretamente ao Banco do 
Brasil, que é o agente financeiro do programa. 
Se eles foram recolhidos aos cofres da Cabal, 
e a Cobal não os repassou para o Banco do 
Brasil dentro dos prazos estabelecidos, digo 
a V. EX que somente o nosso dJretor fihgmceiro 
poderá responder à pergunta que poderei dar 
a resposta aos Srs. Senadores, tão Jogo tenha 
esta resposta em mãos. 

O SR. - V. 8' poderia 
mandar~nos, por escrito, por offcio, ínfofma~ 
ção maís concreta a respeito deste problema. 

O SR. - Sr. Presidente, 
eram estas as indagações que eu tinha a fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)_: 
Nossos agradecimentos ao Relator, Senador 
Nabor Júnior. -

Gostaríamos de retomar, ainda, algUmas 
questõ_es, inclusive, repethldo alguns assuntos 
já tratados, naturalmente, procurando outros 
aspectos da questão. 

O SR. - Sr. Presictente, 
permita-me interromper v. Ex", para que me 
dê um minuto, por favor. 

Muito obrigado, Senador. 

O SR. PRESIDENTE.(DirÇe.u. (ardoso) 77 -_ 

O relatório_ da Interbrás acuso v a. _Cabal de 
ter indicado um número insuficiente de arma
zéns para o descarregamento, além do des
preparo destes para receber a quantidade de 
carne importada. Corno explicar essa ·acusa
ção, se a Cobãl, desde maio, contratou espaço 
nos armazéns frigoríficos, tendo tido, pode-se 
concluir daí, tempo bastante para planejar a 
sua ação. 

O sR. ......:. Sr. President..e, 
quando respondi, aqui, ao nobre Seriador Na
bar Júnior, Çom relaçãO ã reSerVa de eSpaÇO, 
fJZ, realmente, uma conotação muito impor
tante com essa afirmativa Com que V. EX~, 
no momento, faz-me eSta pergunta. 

Para que pudéssemos _ter uma eficiência 
maior a nível do recebimento do produto, te
riamos que ter, previamente estabelecido C..Q· 
mo e onde receber o produto. E foi o que 
frzemos em termos de_reseNa de espaço· com_ 
as unidades armazenadoras. Todavia, quero , 
esclarecer _a V. Ex" o seguinte: a carcaça do~ 
boi brasileiro é totalme:nle di(etente da carcaça 
do boi irn~ortada da comunidade económica 
européia -

Então, o nosso homem, o nosso carrega
dor, vamos dizer assim, não tinha capacidade 
de pegar a parte do boi, colocá-la nas costas 
e levar para a unidade armazenadora. 

Presenciei; muitas vezes, nos navios ·até o 
embarque, saindo do navio, colocando em ci- _ 
ma de uma lona. _Porque do navio ele saíé!- _ 
exatamente com o guindaste, colocava na lo
na e da lona para a carreta transportadora 
eles usavam, inclusive, cabos de nylon amar-

rados nas peças, puxando, para poder entrar 
na unidade transportadora, porque o peso da 
carcaça ~ra tamanho que, a nível braçal passa
va a ser difícil o carregamento. 

Esse processo, também na descarga, deu 
o mesmo problema. Oua.ndo __ a unidade arma
zenadora ia receber o produto, a braçagem 
nã_o suportava p~gar uma carcaça de um boi, 
d~ até 130,_150 quilos, e o homem não podia 
col_ocar a(juilo ·nas costas para dentro da uni
dade armazenadora. 

Isto, então, acarretou 6 quê? Uma neces• 
sidklde de mais _tempo para poder colocar o 
prdduto na unidade armazenadora, a tal ponto 
que se foLcriando um processo de melhoria, 
atrav€s de carretas, pequenas carretas empur
radas_ justamente pelos braçais. Tirava-s_e o 
prOduto da carreta, colocava-se em uma outra 
ca(reta menQr, empurrada exatarnente à mão, 
para: chegar, à câmara frigorífk:a para que dois 
ou ttês homens pudessem suspender a peça 
~ coloCã.r no lug_ar definitivo. · 

Isso, realmente, foi algo que aconteceu e 
que a própria Interbrás é conhecedora do pro
cesso. Estranhcunos,_- inclusive, ela dizer que 
a culpa era nossa, quando na realidade essa 
é a tesposta que ternos mas, cOrtSdente do 
processo no atr~so na rec_epção do produto. 

o_ SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Por que detei-minados frigoríficos só trabalha
vam de dia e_n_ã_o_aQs_sáb_ados e_domingos 
como· nos contratos me parece que a partir 
da Interbrás, exigia? 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS - Infeliz
mente nós nãQ_ conseguimos que os frigorí
ficos se dispusessem a trabalhar sábadOs e 
domingos. Era ~m direito que assistia a eles. 
Não 1podíamos, justamente, mudar um ponto 
de VISta de uma empresa que _se__ propunha 
a trabalhar_ de_segunda a sábado. 

O SR. PRE_SIDE:NT.E: (Dírceu Carneiro) -
De qUe forinã -eram feinunerãdos o.s armazéns 
frigoríficos· deste a éntrada daS carretas nos 
pátioS dessas unidades, um segundo desem
barque do produto e a sua entrada nas respec
tivas câmaras frigoríficas? 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS -Tinha 
duas modalidades. A primeira era a remune
ração pela reserva do espaço. V. Ex• observa 
Q s_eguinte: nem sempre a remuneração era 
feita tao-somente COJll a câmara devidamente 
ocupada. Quando fazíamos a reseiVa do espa
ço, tínhamos l,lrna tarifa pré-estabelecida que, 
regra geral, sempre menor do que a tarifa 
quando se fosse para a ocupada. Então, essa 
remuneraç~o era feita na tabela da tarifa de 
reserva de espaço. E a remuneração_.d~s uni
dades armazenadoras, <;om o produto devida
mente ocuP'ando a câmarã, era feita por outra 
tabela, também, preestabelecida através de 
cbritrat_o. 

O SR. PRESIDE-NTE (Dirceu Caffieiro) -
Havia, realmente, uma crise de espaços nesse 
período do cruza-do que determinava essas 
pre-cauções d_e reservas anlec::ipadas? 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS - Eu não 
diria que existisse um_ÇJ. crise de esp"aço. Diria 
que não havia ~orhpromisso nenhum entre 
as unidades armazenadoras d.e receber o pro
duto quando fosse internado, se nãO existisse 
a réseiVa de espaço. Nenhuma unidade arma
zenadora teria capacidade de deixar de usar 
a sua capacidade de armazenagem para espe
rar o produto que o Governo estaVa impor
tando. Então, para· isso é que "foi necessário 
fazer a reserva de espaço. Volto a dizer, acho 
que· não havia crise de espaço para a armaze
nagem desde quando previamente se reser
vasse o espaço para os quantitativos que se 
pretendia importar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ 
Vamos repassar de novo aquela quest'ão que 
já tratamos, da parte utilizada e não utilizada, 
e o quantitativos que foram pagos, que confor-_ 
me combinamos vão receber m,ais adiant~. 
Quanto foi gasto, no total, em reseiVa de espa
ço não utilizada, em 1986 e 19B7, em f.elação 
às-"irilportaçõeS de carne. Sabeinos, segunQo 
o TCU. que essa reserva custa o equivalente 
à 80% do preço normal pela sua utilização. 
v_ s~_já fez referência anterior de que era bas
tante expressiva a diferenÇa do que se paga 
pela reserva e do que se paga pela utilização 
efetiva 80% seria essa quantidade expressiva? 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS - Possi
velmente de 70 a 80%. Tem uma redução 
da ordem de 20 a 30%. A reserva ae espaÇO
tem orna tarifa menor entre 20 a 30%~ 

O SR. PRESIDENTE (Dirc_eu Cameii:o) -
V. S' tem conhecimento d~ qt.ie, no fii1al de 
1987, para uma reserva de espaço de 62 mil 
e 350 tonela_das, })avia-Lima ociosidade to~!, 
na verdade, de 48 mil, 153 tOneladas, conside
rando que havia apenas um saldo de esto_que 
de carne em poder dos am1azéns, com reserva 
de espaço na ordem de 14 mil, 197 toneladas? 

O$R. PEDRO CARMOS DANT AS -Sena
dor, não tenho condição de confirmar ou ne
gar os números. Tenho condição de.dizer a 
V. Ex.""que,_muitas_veies. a reserva de espaço 
fcii realizada:· rião--em "função do estoque- exis
tente, mas, sim, daquilo que ia receber, progra
mado a nível do órgão:gestor. 

Então, se tínhamos 
1
para receber 3, 4 ou 

5 navios, dentro de um cronograma de entre
ga, essa reserva de espaço era em função 
daquilo que iarnos rei'eceber e não em função 
do nosso estoque existente. 

O nosso Diretor Comercial ali me pediu que, 
na pergunta anterior, tinha urn esclarecimento 
a fazer. Se V. EXI' me permitir, pediria a ele ... 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Sim, corno rião. 

O SR. DlRETORCO.MERCIAL- É em rela
ção às tarifas de armazenagem que, pela pró
pria lei de armazéns gerais, são definídéis pelo -
armazenador, que publica isso junto a uma 
Junta Comercial. Então, todos os armazena
dores, ao alteraiem a Sua tarifa de armaZe
nagem, são obrigadOs, por lei, a declararem 
junto à Junta Comercial quais seriam essãs 
tarifas de armazenamento. 
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Desta forma, é importante que se faça um-
levantamento, mês a mês, de quanto é que 
esses armazenamentos, que tinham contratos 
com a nossa empresa, estavam cobrando en~ 
tre a tarifa global e as tarifas que estavam 
sendo prattcadas conforme o registro naJunta 
ComerCial. Isso tudo dentro das obrigações 
legais em relação à tarifa. 

Em relação ao trabalho durante o fim de 
semana, essa operação toda era destinada a, 
no caso da carne, regular o abastecimento, 
e passou a ser uma operação-l:le abaste_ciM 
menta. 

Portanto, estávamos prevendo, no início, 2 
ou 3 portos, e houve uma ampliação enorme 
em relação ao número de portos e ao número 
também das unidades armazenadoras. 

Poucas pessoas sabem o que é um armaze
namento de carne, principalmente da carne 
congelada, em que o ambiente de trabalho 
é_altamente desfav_orável. Quer dizer, traba
lha-se a uma temperatura negativa de menos 
35_ a 40 graus, as pessoas têm que ser habili
tadas a fazer esse tipo de coisa e há um stress 
natural. As pessoas têm, inclusive, após um 
determinado tempo dentro da câmara, que 
sair ao sol ou em salas_aquecidas para traba
lharem nessas condições. 

Infelizmente, por uma série de circunst21n
cias, não foi possível dar uma estimativa apro
priada em relação a essa questão de menos 
40 graus, 7 dias Por semana: 24 horas por 
dia. · 

Para finalizar, mesmo assim, as pranchas 
acertadas com a Interbrás, em relação, inclu
sive, ao Jim de semana, foram Prontamente 
atendidas pela Cobal. Quer dizer, da mesma 
forma que existia esse impasse, do ponto de 
vista das câmaras, também existia dificuldades 
no descarrego dos navios durante os fins de 
semana. Pelos mesmos obstáculos. Então, se 
observannos as pranchas de descarga dos na
vios e de recebimento da empresa, dia a dia, 
observa-se, também, que nos fins de semana, 
por uma questão natural, houve também uma 
redução do atendimento das pranchas estabe
lecidas para o descarrego -dos navios. 

O SR. PRESIDENTE_ (DirCeu Cãmeiro) ~ 
O Sr:-Alvaro de Castro disse, nesta CP!, que 
o Sindicato das Empresas Armazenadoras de 
Frios fez à Cobal ajndicação do_s frigoriflcos 
em que poderia ser contratada a reserva de 
espaço para a guarda da carne importada da 
CEE. V._S,_ cOnfirma que a Cobal fez a vistoria 
desses frigoríficos? 

O-SR. PEDRO C. DANT AS- Senador, por 
favor, V. Ex~ poderia repetir a pergunta? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro) -" 
Só queria saber se a C:Oba:J fez. vistoria dos 
frigoríficos que foram contratados como re
seJVa, ou ... 

O SR. PEDRO C. DANTAS -Senador, 
era condição exigida pela própria Cobal. Toda 
e qualquer unidade armazenadora _, isso é 
norma, inclusive da empresa - para arma
zenar, antes faz uma inspeção na unidade ar
mazenadora para saber se ela tem condição 

de armazenar aqUilo que precisa armazenar. 
Isso, sem exceçâo, foi feito. 

O SR. f'RESIDE~ (Dirceu Carneiro)
E a Cobal tem o resultado, relatórios dessas 
irispeções? -

O SR. PEDRO CARMO DANTAS- Tem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Nós gostaríamos de receber alguma do_cu
mentação nesse sentido. Porventura, V. St lem
bra se (oi rejeitado algum, ou se todos foram -
aprovados? 

O SR. "PEDRO CARMO DANTAS - Sena
dor, ai, eu teria de pedir um aUXJ1io técnico. 

d SR.-pRESiDENTE (Dirceu CarneirO) -
O relatório vai esdaniár_issO, não é? 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS -No rela
tório poderá vir, mas, se V._ Ex" quiser algum 
esclarecimento, temos os homens da área, 
aqui. Eles poderão dizer logo, por antecipação, 
se houver ieCusa ou Se não houve, _se assim 
V. Ex" desejar. 

o- SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Às unidades pré-seleclonadas pela Cobal, iní
cialmente, é condição sine quo non que te
nham registro junto ao -Serviço de Inspeção 
Federal do Ministério da Agricultura. A Asso
ciação Brasileira de Indústrias de Armazéns 
Frigoríficos, a Abiaf nos fornecia a lista dos 
armazéns que, naquele momento, estariam 
em disponibilidade _ou teriam algum espaço 
a ser oferecido à operação. Os técnicos da 
Cobal realizaram as inspeções. Alguns foram 
aceitos como unidades apropriadas para rece
ber o produto. Aí, eu faço uma ressalva, porque 
em· dado momento, a unidade tem inspeção, 
mas havia o pescado, e o pescado é antago
nista da carne. Então, era feita uma inspeção 
rotineira e aquelas qUe ofereciam condições_ 
consideradas mínimas pela Cobal foram con
tratadas, e todas elas passaram pelo processo. 
Algumas delas, inclusive, mesmo pertencendo 
à Abiaf, mesmo tendo a inspeção permanente 
do Ministério da Agricultura, não foram aceitas 
pela Cobãt: 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
A decisão final da contratação dessas unida
des foi da Cobal? 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS - É, exa
tamente. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Qual a composição da equipe técnica da Co
bal que sugeriu ao Ministério da Fazenda a 
contratação da reserva de espaço? 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS - Quãi 
a equipe ... ? 

o-sR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Qual a equipe técnica que sugeriu essas çon
tratações de reserVa de espaço? 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS -Sena
dor, eu confesso a V. Ex" o seguinte: eu teria 
que pedir licença a V. Ex~ para consulta-r a -
área específica, para-podér"dar a resposta. 

O SR. ASSESSOR ....:.._ A equipe técnica da 
Cabal que sugeriu ao Minísfério da Fazenda 
a contratação das reservas? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Si~ - - - - -

O SR ASSESSOR- Bem, da equipe- técni~
ca da CObal seriam os técnicos da área de 
recebimento do produto e, portanto, da área 
comercial. Também o pessoal ligado à área 
d'e controle de qualidade e de apoio logístico. 
Desse apoto logístico_ fazem parte aqueles pro
fiSSionais que têm uma formação específica 
na retaguarda e na segurança que uma opera
ção desse_ vulto precisa. Então, foi feita essa 
avaliação, exatamente, com esses técnicos. 
Agora, o assunto foi debatido não só na Cobal, 
como também, com os técnicos do Ministério 
dos _Transp-ortes, porque envolveu aspectos 
portuários do agente importador, envolveu a 
lnterbrás, e técnicos ·do Ministério- da Agricul
tura especializados na área de conservação 
e de vigilância sanitária desses produtos..En
tão, o assunto não ficou tão-somente restrito 
à área interna da Cobal. Ele foi discutido, com 
todas as particularidades que mereceram, 
mas a deci$ão final da contratação e a forma 
de escolher foi da Cobal, comO aqui foi dito. 

O SR. PRESIDENTE (Difc-ei..i.- Carnelro) -
Quem assinou Os contratos de reserva -de es
paço com os frigoríficos em nome da Cobal? 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS- O presi
dente da empresa e o .diretor comercial. 

O SR. PRESIDENTE-_ (Dirceu: Carneiro) -
Houve alguma ameaça do Governo, na Cobal, 
de que toda a carne proveniente da Europa 
poderia ser conduzida ao Brasil de avião? 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS- Não 
tenho conhecimento, Sr. Senado'r. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Can1eiro) -
Sobre essa "questão do transporte de avião, 
V. s~ não tem conhecimento?- -

O SR. PEDRO CARMO DANTAS- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
É verdadeiro que a Cobal não tinha informa
ção segura de quando a carne importada esta
va Sendo embarcada? 

O SR. PEDRO CARMO DANT AS -Era co-" 
mum, quando a Jnterbrás _embarcava o produ
to na origem, sempre comunicar à Seap e 
à Cobal o embarque realizado. A tal ponto 
que se fazia a programação de quando o navio 
deveria chegar ao porto brasileiro. 

Mas podemos dizer a V. Ex" o seguinte: às 
vezes __ esses prazos_ eram cumpridos, porém, 
na maioria'das vezes, esses prazôs não foram 
cumpridos, por diversos_ fatores. Ou o navio 
atrasava ou chegava no porto de Santos e 
não tinha condição de encostar. 

Então, havia uma série de alteraÇões em 
termos de cronograma. Esse cronograrna 
não era totalmente respeitado por diveros fato
res. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _: 
Dos frigoríficos contratados para a c;trmaze-
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nagem de carne, quais for.:)m m! que não_c:um- rn.etG.ado que estava em falta, tivemos que, 
priram o contrato? Quais ª-s medidas a dotadas inclusive, cumprir uma determinação do ór-
pela Cabal? Que frigoríficos eram esses_, se gão_ ge~tor q~e ao invés de colocar o produt? 
existiram? realmente nas câmaras frigoríficas para depo1s 

transferir para ·as unidadeS do comérdo, files-
O SR. PEDRO CARMO DANTAS -Dos se diretamente da saída do navio para a unida

frigorfficos contratados pela Cabal, não tenho de de re_c_epção, como já expliquei anterior
conhecimento que nenhum tenha des.cum- mente, e de.ss_aunidade, fosse_ imediatamente 
prido o contrato. conduzida para o consumidor, para o varejfsta, 

O SR, PRESJDENTE (Dirceu Çameifo) -- visando Q consumidor reçeber o produto o 
Que órgão definiu o eS:quema de distribuição mais_rápido possível. 
da e;ame importada? Cobal? Seap? Cinab? I:: 
verdadeiro que nesse particular a Cabal só O ideal .seria realmente que todo este produw 
seguía as ordens das autoridade~ sup~rfores? to" fosse- Internado e_ depois armazenado nas 
E quais eram as autoridades superiores? c:ârrlàr_qs_JrigOrífíCãs ·e·-daí S{lfsse o· processo 

0 SR. PEDRO CI\RMO.DANTAS _Do_ órw__ da distribiJição. Mas em função da premência 
--do tempo e da necessidade de __ abastecer o 

gão gestor, que era do Ministério da Faz_enda! mercado fomos obrigados a cumprir uma de-
através do Seap-Cinab. tern:tinação ·que I'!os foi ~ada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu. C~rng_irn}_ -
Quanto às quantidades que a Cabal recebeu, O SR:-PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
já temos esses dados. DeSS?l distrQ:>uição por D_e-qual porto era distribuida a carga para Miw 
capitais, principalmente nos grandes centros nas Gerais? 
consumidores~ para cada Estado do País, a o SR. -PEDRO ·c: DANTAS -Para Minas 
Cabal tem também uma planilha, um mapa GeraisforàroprincipalmentedoRiodeJaneiro 
que possa definir essas distribuiçõ_es? e Espírito Sànto. 

O SR. PEDRO CARMO D;\NTAS -Tinha 
e tem. Eram critérios a dotados por um estudo 
previamente est:;~.belecido. Nós nos reuníamos 
com Q órgão gestor e através de um cons.ens_o __ 
generalizado era estabelecido um _quantitativo 
para cada Estado, principalmente para cada 
capital. E dentro daquele quantitativo, nps, por 
intermédio das associaçõ~s d~ c_iasse estabe
leciamos um quantitativo para cada Estado, 
principalmente para cada capital. E dentro daw 
quele quantitativo, nós, por intermédio das as
sociações de dasse, fazíamos a distribuição, 
ditadas as quantidades por essas associações. 
Convocávamos a Asso·ciação .. dos Supermer
cados, por exemplo, e _esta assoda_ç_ãp_ 4entro 
do quantitativo estabeledçlo para o_ Estado ~i
zia que o mercado tal receberia tanto, o outro 
mercado ree;eberia tan_to, etc. 

No Sindiçato de Açougues também a mesw 
ma coisa, O Síndicato responsabilizavawse em 
dizer quais os açougues que deveriam r~eber 
a carne e o quanto deveria receber. No mo· 
mento em que se concluía ess_a reunião, safa 
exatamente a pauta dq venda do prod~to para 
essa clientela. Ao mesmo tempo faz1a parte 

O SR. PRESIDENTJ:: (Dirceu C_arneiro) -
y_;_stpOderia informar quantos frigoifficõs fo
·rairl.cõlib-atados, em Minas Gerais, para a ar
mazenagem desse produto? 

O SR. PEDRO C. DANT AS - Em Minas 
Gerais foram Frímasa, qUe é estatal, Br.:isfrígo_ 
e Fi'ímisa. Seildo este último do GOVerno Esta
dual. 

O SR. PRESIDENTE (Dirçeu Carneiro)---: 
De..que -data é o cbritrato" assiõado por V. S•, 
como Presidente da Cabal, com o Brasfrigo 
SIA para o armazenamento da carne bovina 
importada, compreendendo o período de 
}9-2-1 987 a 31 de janeiro de 1988~ 

OSR PEDRO C. DANTAS -Senador. ho
nestamente não tenho- a data. 

-- (JOSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Registraria coino uma informação a ser forne
cida. 

O SR. PEDRO. C. DANT AS - Pois não. A 
data do contrato _ass!nado c:om a Brasfrigo. 

desta reunião a Sunab, a Polfcia Federal, 05 0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
órgãos interessados e a Cobal. E, no momento Por que o contrato sendo feito com o frigo-
em que a Cabal entregava a esses agentes nfico incluiu o Sr. Aquiva Harpas na condição 
compradores enç<;~.r:ninhávamos uma relação 
para a Sunab e uma relação· para a Polícia -de depositário do produto? 
Federal; à Sunab para ter a condição de fisca- O SR. PEDRO CDANTAS- De fiel depo-
lizar se o produto realmente chegou naquela sitário? 

unidade e à Polícia F~eral para tomar c:-onhe· -·o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-
cimento sobre o assunto. ~. de depositário. 

O SR. PRESIDENTE fQirceu Carneiro) -
A Cabal primava pela estocagem ou pela dis
tribuiç-ão imediata? 

O SR. PEDRO CARMO DANTAS- No pro
cesso inicial Senador, era prevista a estoca
gero de tod~ o produto e a saída das câmaras 
frigorificas para a distnbuição.Infel!zmente por 
uma questão de nec:essidade de abastecer o_ 

O SR. PEDRO C. DANTAS - A unidade 
armazenador" quando recebe o produto tem 
que ter alguém perante o Bãhco do Bras~ 
que assuma a responsabilidade de fiel deposi
tário. E se li! o _ no_me desse senhor está aí 
COmo fiel depositário, é Porque a unidade ar
m"aténadora-o apresentoU coino o único res
ponsável para responder per~te o Banco do 

Brasil como fiel çlepositário, o que _é exigência 
do ~anco Po ~r~ii.Porque quanPo se coloca 
em uma unidade armazenadora é necessário 
que s_e_ tenha alguém que responda c:omo fiel 
depositário. 

O SR. PRESIO_ENTE (Dirc,eu Carneiro) -
Qual o total da carne encaminhada a Uberlãn
.dia, Minas Gerais? Ficou t"ssa carne estocada?· 
Em que quantidade? 

O SR. PEDRO C. DANTAS -Senador, não 
tenho aqui o quantitativo das unidades arma
zenadoras, mas posso me comprometer a 
mandá-lo para v.--Ex". 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneirol
Bem, indago se nós teríamos mais alguma 
questão a \eyantar? 

Nós agradecemos o depoimento de V. S•, 
como Presidente da Cobal, e pelas respostas 
às perguntas que lhe foram feitas. E antes 
de encerrarmos nós c:onsultaríamos V. S• se 
teria mais alguma d~claração a faZer, ho Sen
tido de es_clarec_er essa~ questões correlatas 
ao que aqUi lhe foi ind~ado para esclareci~ 
mente da verdade sobre o assunto, e que nãO 
lhe foi perguntado. Indagaríamos se V. St pode 
ajudar a Comissão a esc:larecer algum aspecM 
to? 

O SR. PEDRO C. DANT AS -Pois não. Se
"-ador, e~ primeiro lugãr quei-0 agl-adecer exaw 
tamente a maneira cortês, porquê~ não poderia 
ser de outra forma em se tratando de pessoas 
do nível de V. Ex"', a maneira como fui tratado 
·exatamente aqui nessa Comis~o. Para minha 
alegria, digo a V. Ex" que foi .uma satisfar;~9 
contribuir com essa Comissão a ntvel de ese;la
recimento daquilo que conheço sobre qual
quer problema na importação de alimentos. 
Por mais de uma vez, exatarnente procurei 
analisar todo o processo, e vejo realmente que 
dentro desse_ processo _de iroportação deve 
ter havido alguns erros, uns pela preemência 
de tempo, como V. EX' ê testemunha no meu 
depoimento, quanto nós fizemos inclusive 
uma reserva de espaço dentro de uma previ
são de receber 1.,1m quantitativo para arma
zenar. E durante _a fa~e da distribuição ti'":':emos 
que alterar esse processo de distribuição face 
às riecessidades conjunturais que o País vivia 
naquele momento. Estes realmente s~o erros 
que não devem ser repetidos dentro de um 
processo, princ:ipalmente de formação de esw 
toques reguladores. Nós não podemos real
mente conceber forma(;ão de estoques regu
ladores a nível de última hora, ou seja, na 
hora em que o problema está criado. Estoques 
reguladores de:vem ser formados para _preve
nir problemas futuros, e não com os probJew 
mas detectados. No mais, queria dizer que 
tudo que aqui procurei transferir e transmitir 
aos Srs. Senadores foi de livre e espontânea 
vontade, com o propósito de esclarecer toda 
e qué\lquer dúvida. 

Nada mais tendo a declarar, a não ser que, 
por ventura, os Srs. Sen~dores neces.s.item da_ 
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minha testemunha em qualquer tempo e a 
qualquer dia. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Pois não. 

Nós ainda solicitamos aqueles documentos 
dos quais v. s• fez a leitura, principalmente : 
os relativos aos votos, e os quantitativos de 

cada voto, que auxiliariam os trabalhos da Co- _ 
missão. Ainda mais, a validade dos produtos 
que estão sob a custódia da Justiça, principal
mente de leite. Eles ainda estão sendo obser
vados, está dentro ainda da validade de cada 
produto, o caso de leite, produtos mais pere
cíveis. 

O SR. PEDRO C. DANTAS- Tomem nota 
ai, para se saber. Como ele esta subjudice. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Bom, nós c-onvocamos reunião para amanhã, 
dia 13 de abril, às 10 horas neste mesmo 
local, para o_uvinnos o depoimento do Sr. Jo
semar Ferreira do Nascimento. De modo que, 
a partir de amanhã nós estaremos aqui de 
novo reunidos, para ouvirmos mais um depoi
mento. 

Está encerrada a reunião. 
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SENADO FEDERAL 

o 1-ATADA52•SESSÃO,EM5DE 
MAIO DE 1989 

o !.l-ABERTURA 

• 1.2-EXPEDIENTE 

• 1.2.1 -Mensagem do Senhor Pre~ 
sidente da RepúbUca 

• -N~'93/89(n9188/89,naorigem), refe
rente à escolha do nome do Dr. José Ce1so 
de Mello Filho para exercer o cargo de 
Ministro do Supremo Tnbunal Federal, em 
vaga decorrente da aposentadoria do Mi
nistro Lufz Rafael Mayer, 

1.2.2- Pareceres 

·SUMÁRIO 

Especial que regula a competência priva
tiva do Senado Federal. Votação adiada. 

• - N9 235/89, de aUtoria do Senador 
Fernando Henrique Cai-doso e outros se
nadore_s, solicitando a pro. Togação _por 
mais 60 dias do prazo concedido a Comis
são Espedal destinada a examinar a ques
tão da Dívida Externa Brasileira. Votação 
adiada. 

• - N9 236/89, de autoria do Senador 
Carlos Alberto e outros senadores, solici
tando prorrogação por mais 60 dias do 
prazo concedido a Comissão Especial, 
destinada a estudar a questão das perdas 
salariais dos trabalhadores e servidores pú
blicos. Votação adiada. 

1.2.4- Comunicações 

• _ N9 31/89, soabi'e a Denúncia sfn~. de • -Do Senador Roberto Campos, que se 
1988, da autoria de Wilton Robson Alva- ausentará do Pais no período de 6 de maio 
renga, formulada contra 0 então Gover- ã 18 de maio do ano em curso. 
nadar do Distrito Federal, Sr. José Apare- •-Da Uderança do PTB, referente à in-
cido de Oliveira. dicação do Senador Carlos Alberto, para 

-- - exercer _a função de '{ice-üder do P~do. 
• - N? 32789, sobre o Projeto de Lei do __ 
Distrito Federal, no 4/89, que altera a estru
tura das categorias funcionais de Assis
tente Social, Técnico em Comunicação SO
cial, Enfermeiro, GéciQrafo, Sociólogo e 
Nutricionista, do Grupo Outras Atividades 
de Nível Superior, do Plano de Qassifica
ção de Cargos instituído pela Lei n• 5.920, 
de 19 de setembro de 1973, e da out(é}S 
providências. 

1.2.3- Requerimentos 

• - N9 234189, de autoria do Senador Lou
remberg Nunes Rocha e outros sena
dores, solicitando a prorrogação por mais 
60 dias do prazo concedido à Comissão 

1.2.5 -Discurso do Expediente 

o SEJYADOR FRAJYC/SCO ROLLEM
BERG- Reiterando apelo ao Senhor Pre
Sideriié ·da República e ao Ministro das Mi
nas e Energia no sentido de _dar prossegui
mento às obras de construção da Hidre
létic~ _de _Xin~ó, 

· 1.3-ORDEM DO DIA 

Veto parcial aposto ao Projeto_ de L_ei 
do DF n" 5, de 198_8, que· dispõe sobre 
os vencimentos dos conselheiros, audito
res e _membros elo Ministério Público do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal Vo

, taçáo adiada por falta de quorum. 

Redação fmal (oíerecida pela Comissão 
Diretora em seu Parecer n? 4, de 1989) 
da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n? 9, de 1988 (n"' "206-87, na 
Casa de oriQ-EúTI), que âispõe sobre a con
cessão de bolsa-auxílio ao atleta amador 
e dá outras providências. Aprovada. À Câ-
mara dos Deputados. -

Redação final (oferecida pela Comissão 
Diretora _em seu Parecer n~' 5, de 1989) 
das emendas do SenadO ao Projeto de-Lei 
da Câmara n9 18, de 1988 (n9 7.135-86, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as 
relações de trabalho do treinador profis
sional de futebol, e dá outras providêndas. 
Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

1.3.1- DesJgnação da Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2 -SECRETARIA GERAL DA MESA 

-Resenha das matérias apredadas de 
1' a 30 de abril de 1989. 

3-DIRETORIA GERALDO SENA· 
DO FEDERAL 

- Extrato de ·contratos. 

4- INSTITUTO DE PREVIDêNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

-.....Ata de reunião do Conselho Delibe
rativo. 

5-MESA DIRETORA 
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE 

PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 
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UPEDIENTE 
CENTRO GAÁFIC() DO SENADO FEDERAL 

PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIÀ 
Oiretor Executivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsab1hdade da Mesa do Senado Federal 

CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOU4A 
Diretor Administrativo 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Di reter Industrial 

Semestral ............................... , ..... , ....... :···, NCz$ 9"32. 

FLORIAN AUGUSTO COU'fiNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Exemplar Avulso .......................... , ......• , •. - .. NCz$ 0,06 
Tiragem, 2.200-:ex.ém!Jlares. 

Ata da 5211 sessão, em 5 de maio de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa · 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: . 

O lavo Pires-Jarbas Passarinho- Lourívaf 
Baptista - Jamil Haddad - Itamar Franco 
- Ronan Tito- Pompeu de Sousa. ·' · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 7 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, dec.:laro aberta a sessáõ.~ . . . . 

Sob a protes;:ão de Deus; iniciamOs nossos 
trabalhos. ···- · 

O Sr. P Secretário _lrá prOceder à feitura 
do EXpediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Local e datçt de nascimento: Tatuí~SP -
lç de noveMbro-de 1945 
Endereço residencial: 

São Paulo 
~Ruá,~ Gaivota, 183, ap~ 61 
. .Moerna 
04522. São Paulo, SP 
Fone: (011) 5442713 

.Brasília 

SQS I 04, Bloco K, ap. 502 
70343 - Brasília, DF 
Fone: (061) 2263082 

ldentiáade: R.G. n• 327~.436 
CPFh':227 .870.548·20 -
EstaCfoCTvil:·-ea·sâdo com a Prof~ Maria de 

Lourde_s Campós dé Meuo, com éjU.ém tem 
duas filhas: Ana Laura Campos de Mello e 
Sílvia Renata Campos de Mello. 
11- CURSOS: --· 

a) Robert E. Lee Senior Htgh School, em 
MENSAGEM N• 93, DE 1989 Jacksonville, Flórida, EUA (1963 e 1964); 

(N~ 188/89, na orig~m) b) Faculdacle de Direito do Largo de São 
Ex.CclentissfOlos Senhores Membros do Se- FranciSco (~SP): graduação em ciências jurí-

nado Federal. dicas e sociais (1965-1969); 
Nos termos do parágrafo único dQ .~go c). Uni:v_ersidade de Roma ("Facoltà di Gfu-

1 01 da Constituição, tenho a honra de _subme- risprudenza"): curso de extensão e ri! Dtreito 
ter à aprovação do Senado Federal, ·o noriie Penal, sob orientação do Professor Gíuliano 
do Doutor José Celso de Mello Filho par à exef- V assam, ministrado em convênio com a Uni-
cer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal versidade Mackem:íe; 
Federal, em vaga decorrente da aposentadoria d) Uní.~rsid~de da Califórnia (CIClA): cur~ 
do Ministro Luiz Rafael Mayer. so sobre instruções jurídicas e_políticas norte~ 

Os méritos do Doutor José Celso _de f1ello americanas: 
Filho, que me _tndulirarll a escolhê~lo para 0 e) México: S_emj.nário Regional para a Amé-
desempenho dessa el~adã fUilÇão~ Cons.tarn rica Latina e Oitit>e sobre Dir"eitos Autorais 
do anexo Curriculum Wtae. - e Conexos, promovido pela Unesco, mi Cidade 

Brasília, 4 de maiO de 1989. -Jt>s~ Same-y. do México,. D.F (1_975). 
lli-ATMDADES EXERCIDAS: 

CQRRICCILCIM VITAE a) Membro do Ministério Público do Estado 
l-DADOS PESSOAIS: de São Pau1o, desd.e 3-11-70.lngressou na 

Nome: José Celso de,Meno filho caiTelra, mediante conçursopúbllco de provas 
Filiação: Prof. José Celso ·d~ Mello _.. Prof" e títulos, tendp_sido dassificado em 1? (primei-

Marta Zenaide de Almeida MeUo < rol~':.~ar deil!e 1.1_18 candidatOs inscritos; 

b} Exerceu os cargos de Promotor de Jus
tiça e CUrador-Geral rias ComarCas de Santos, 
Osasco, São José dos CampoS·,' Cãn:dido MOta. _ 
Pa1mital, Garça e São Paulo; 

c) Desempenhou, no Ministério Público de 
São Paulo, os seguintes cargos e funçõs: 

1. Curador Fiscar de Ma·ssa.S Falidas; 
2. Curador de Resíduo.s; 
3:- Curador Judicial de .Au~entes e ln capa-· 

zes; 
4. Curador de Fundações; 

.. 5. Curador de Registras Públicos; 
6. Curador de· C:as"ãffientOs; 
7 .. curador de Menores; -

. a Curador de Família e' SUcessões; 
9. Curador de.Actdehtes· dOTrabãlfiO; 
1 O. PromotOr de J~tl~ Cr~inal, in~lusive 

junto ao Tribunal do Júri; -
d} É titulai-, atua1mente, do cargo de Procu

rador de Justiça (membro do Minlstério Públi
co de 2" Instância junto aos Tribunais}; 

e_l..F.:oi Assistente J.tirid.ic.:o ao· secretário da 
Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado- de' 
São Paulo, Dt. José MindUn (1975·1976); . 

I). Membro partiCipante do I e do VI Con-. 
gressos do Ministério Público, realizados _em 
São Paulo, eqd971 e eni 1985; 

g) Professor de Direito Constitucíonal ·no 
Curso de EJ.;:tensã.o e I?reparaç:ao à Mag_iStra
tura e· ao Ministério Público de São Paulo 
(Coordenador:.P.rof .. D<,imásio E .. d"e Jesus), 
nos anos de 1976 a·l 985; 

h} Integrou o Grupõ de TrabalhO cOnsti
tuído pelo Procl!-radq_t::Geral da Justiça doEs- c 

tado de São Paulo, que apresentou cond!lSõeS 
sobre a nova lei de ac.:identes do trabalho 
(1976); 

i) Professor de Direito CIVil na FaCuldade 
de Direito da .PUC de SãO Pa1,1lo ( 1977 e 1978}; . 

)} Assessor, para assuntos jur'íá!co-cohsti
tucionais, do Presidente da Comissão de 
Constituição ·e Justiça da· Assembléia LegiS.: · 
lati~a do Estado .d~_São Paulo (Ç)eputad'? f!_á-
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via Flores da CunhãBierrenba_ch), no período 
de 1979-1980; 

I) Assessor do Grupo de Trabalho c;ie_Re:for
ma da Constituição Paulista, constituído pela 
Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de 
SãoPaulo(I979-198Q):~~ ~ _ ~ -~ 

m) Membro, por designação do Presidente 
da República, do Conselho de Administração 
da Fundação "Petrônio Portela", com sede no 
Distrfto Federal ( 1985-1986); 

n) Integrou Grupo de Trabalho constituído 
pelo Procurador-Geral da República, Prof. Jo
sé Paulo Sepúlveda Pertence, na condição de 
membro representante do Gabinete Civil da 
Presidência da República, para elaborar o An
teprojeto de Lei Orgânica do Ministério Público 
da União (1985-1986): 

o) Coordenou Grupo de Trabalho, consti
tuído por determinação do Presidente da Re
pública, que elaborou _o anteprojeto de lei so
bre normas gerais de organização dos Minis
térios Públicos dos Estados, Distrito Federal 
e Terrttórtos (1989). 

IV NÁ~~~~!§'?~ERAL: 
a) Exerceu o cargo de CoffSültoi-Geral da 

República, nomeado ad interim pelo Presiden~ 
te da República, nos períodos de julho/agosto 
de 1986- setembro/outubro de 1986- ou
tubro/novembro de 1987 - maio/junho :de 
1988. 

b) Membro do Gabinete Civil da Presidên
cia da República: foi Assessor Jurídico, em 
nível de Subchefia, por nonieação presiden
cial, do Ministro de Estado Chefe do Gabinete 
Civil da Presidê"iiCTa-da República 
(1985-1986); ~ ~ 

c) Secretário-Geral da ConS:Ultoria da Re
pública, por nomea-ção do Presidente _d?t Be
pública (1986). 
V-BOLSAS DE ESTl.lOQS: 

a) American Field Service (instituição _con
cedente): diplomou-se, nos Estados Unido_s 
da América, na Robert E. Lee- Senior High 
School, em Jacksonvjlle, Flórida (anos acadê-
micos de 1963 e 1964); ~~ 

b) Universidade da Califórnia, em Los An
geles (instituição conce_Ciente): curSq monQ-. 
gráfico sobre instituições jurídicas e 'políticas 
norte-americanas. 
VI- INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES 

A QUE PERTENCE: 
a) National Honour Society (Lee High 

School Chapter- Jacksonville, Flórida). 
b) American Field Servíce~_ . __ _ 
c) Associação P~l.Jlista do Ministério Públi

co. 
d) Instituto dos Advogados BraSJleiros (Rio 

de Janeiro): Membro Efetivo. 

VII. 1RABALHOS DE QUE É AUTOR; 
Livros: 

• "Constituição federal anotada': 1986, Sa
raiva, 2' edição, São Paulo. 
(A 3• edição, referente à· Constituição de 
1988, está em fase de elaboração.} 

• "O controle de constitucfonalídade na nova 
Constüulção brast1eira" (EditOra Saraiva, 
SP, em fase de conclusão). 

Artigos: 
• "Notas sobre as fundações" (RevfsttJ dos 

Tribunais, vol. 5~7 /29). 
• "A tutela judicial da_liberdade" (Revista dos 

Tnõunais, vol. 5261291). -
• -""O direito do acusado à publicação do edi

tal pe1a imprensa" (ReviSta dos Tribunais, 
vol. 489/290). 

• "ApontamentoS sobre o novo Código de 
-Processo Civil" (Revista dos Tribunais, vai. 

474/238). 
• "O embargo extrãjudicial de obra nova no 

Código de Proc~sso Qvil" (Revista dos Tri
bunais, vol. 400fi4). 

• "O direito constitucional de reunião" (Re
vista deJqri!iJ'.(I,ldéhâa do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo, vol. 54/19). --

• "Aspectos da escritura pública" (Revista de 
Jun~rudéncia do_ Tribunal de Justiça de 
São Paulo, vo/. 45113), em co-autoría com 
o Juiz Seba_sti_ã_o_Úlfz Amorim. 

• _"élpQ[ltarhentos sohie a Penhora rio C6di
go de Processo Gvil" ReviSta ForenSe, vol. 
247/419). 

• "A Emenda Constitucional n? 1 e a extinção 
do Júri de economia popular" (Justitia, vol. 
72R~ em co-autoria com o Promotor Mar
cos Rlbelro de Freitas). 

_ • "A questão da eficácia executiva do che
que" (Justitia, vol. 81/63). 

• "O depósito judicial na concordata preven
tiva (natureza e objeto)" (Justitia, vol. 

~ 76/101). 
• "Crime de responsabilidade: processo e 

julgamento de Governador de Estado" 
(Jusâtia, vo!. I 09/98). 

• "Aspectos da elaboração legislativa" (Jus-
atia, vo!. I 08/58). - - ~ 

• "A liberdade de associação e a extinção 
dos partidos políticos'' (Justitia, vol. 
107/27); ~ ~ 

• "O Ministério Público e a legalidade demo
crática." __ 

• "As crises do Ministério Público."' 
• "O M)nis.tério Público nos Estaclos Unidos 

da América." -
.--·~o J\'\inistério Público e a sua entidade de-

cl&S.Se." _ 
• "A questão-da prorrogação dos mandatos -

municipais." 

l"'ota: Os trabalhos de doutrina referidos 
forãm pUblicados em revistas juridicas espe
cializadas+ de âmbito nacional, tais como Re
vista doi Tribunais, Revista FO~nse, Justitia_ 

, (revista do Ministério PúbliCo_ de SP}, Revfsta 
. de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, Julgados dos Tribunais de Alçada 
de Sã_o Paulo, RewSta de Direito lmobi1iárlo,_ 
ou sob a forma de artigos publicados no jornal 
O Estado de S. Paulo." 

VIII. TÍfULOS HONORÍFICOS: 

a) Qdadão Honorário de Jacksonvme, Aóri
da, EUA,_ por deliberação unânime do City 
Council (1963); -

b) Cidadão Honorário de Os asco -- SP 
(1979); 

-c) Cidadão Honorário de Cândito_ Mota -
SP (1988); 

d) Medalha Mérito Tamandaré, outorgada 
pelo Ministro da Marinha, mediante proposta 
do Conselho_ da Ordem do Mérito Naval 
(1986); 

e) Ordem do Mérito JUdiciário do Trabalho, 
no grau de Gràride Oficial; por decisão do 
egrégio Tribunal Superior do Trabalho (1988}; 

I) Outorga da Insígnia do Mérito da Magis
tratura pela Associação dos Magistrados Brasi: 
leiros (1989); 

g) Ordem do Mérito Judiciário Militar (Supe
rior Tribunal M:llitar), no grau de_ Alta Distinçáo 
(1989) .. 

IX. OUTROS DADOS: 
a) Integrou, por três vezes, a lista do quinto 

constitucional, por decisão do Tribunal de Jus
tiça de São Paulo e do Conselho Superior da 
Magistratura (1988-e 1989); para efeito de 
preenchimento de vaga reservada à classe do 
Ministério Público; 

b) Convidado pelo Diretor da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de -Pernam
buco-para proferir a aula de abertura dos Cur
sos·Jurídicos naquela Instituição (1989).-

c) Designado pelo Ministro ·da Justiça, Os
car Dias Corrêa, para compor Comissão de 
Juristas, constituída para promover exame de 
sugestões e revisão final do Anteprojeto do 
Cõdigo de Defesa do Consumidor (art. 48 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias). 

(José Celso de Mel/o Filho) 

JOSÉ CELSO DE MELLQ FILHO 
Bibliografia - Prodasen 
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BIB000810342 Documento I de 18 
Ref-Geral L PRT 

Fonte: Senado 341.2481 M527 -~ 
CFA ~ ~ 840.518 MTC. 

Autor: Mello Filho, JÕsê Ce"1sO-=-de, 1945. 
Título: Constituição federal Anotada I José 

Celso de Mello filho. 
Public: São Paulo: Saraiva, D 1984. 
O-Física. 541 P. 
Notas: Acompanhada de emendas constitu

cionais, de índices alfabético remissivO -da 
Constituição Federal e por assunto, e do aden
da anotações às _emendas constitucionais noS 
23 e 24, de 1983. 

UI-Chave BBD (84-85) 1986 
Indexação Constituição - Brasil. 

PER000051468 Documento 2 de 18 ~ ~ 
Ref-Geral A PRT 01 1972 

Fonte: Senado 
Autor: Mello _Filhç, José Celso de _ 
Título: O dep6Sito judicial" ·na concordata 

preventiva, sua natureza e seu objeto (artigo 
175, parágráfo único, no l dei Lei de Falências}. 

Periódico: Justitia. Vol 34 no 76 pp 101 a 
104 jan!mar _1972. 
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Indexação concordata preventiva. Depósito 
(direito). Lei de Falêncías. -
PER000078294 Docwnento 3 de 18 
Ref-Gera!A PRT 04 1973 

Fonte: - Senado 
Autor: Mello Filho, José Celso ele._ 
Titulo: - A questão da efic~cia eXecUtf\.rã 

do cheque. 
Periódico: Justitia. 

Vol35 n9 61 pp 63 a 67 abr~un 197i- --
Indexação: Cheques Leglslação. Presc_rição. 

PER000!24603 Documento 4_cie JS 
Ref-Geral AP PRT O! 1974 

Fonte: Senado STF 
Autor: Mello Filho, José CelsO de.-
Título: O embargo extrajudicial de obra nova 

no Código de Prçcesso Civil._ -
· Periódico: Justitia Vol 36 n9 85. pp 227 a 
228 janlmar 1974. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, Vol 63 n' 460 pp 74 a 76 fev 1974. 
Revista _Forense - Vol 246 n9 850/85.2 pp 
314 e 315 abr/jun 1974. 

Indexação: Código de Processo Ovil. Brasil. 
Embargos (Processo Gvil)-Ação denuncia
ção_ de_ ol;lr~ nova. 
PER000125395 Documento 5 de 18 
Ref-Geral A PRT 04 1974 

Fonte: Senado STF. ~ 
Autor: Me_llo Filho, José Celsp de. 
Título: Apontamentos sobi-e o novo Có4igo. 

de Processo CiviL 
Periódico: Justitia, vol 36 n" 85 pp -1:21 a 

125 abrljun 1974. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, Voi64 no 474 pp 238 a 241 abr 1975. 

Indexação: Código d_e Processo Civil_. ~_rasil. 
Agravo de Instrumento. Conciliação _(prpcesso 
QVJ]), 
PER000125790 Documento6 de 18 
Ref-Geral A PRT 7 1974 

Fonte: Senado 
Autor: Mello Filho, José Celso de. 
Título; - Apontamentos sobre a penhora 

no atual Código de Processo~ Qvt1; seus efeitos. 
Periódico: Justltia, vol 36 -n" 86 pp 59 ·a- 62 

jul/set 1974. 
Indexação: Código de Processo Civil, Brasil. 

Penhora. 
PEROOO 194523 Documento ~7 de 18 
Ref-Geral A P PRT 7 1976. ~ 

Fonte: - Senado 
Autor: - Mello Filho, José Celso de. 
Título: O Direito do Acusado a publicação 

do edital pela imprensa. 
Periódico: Justltia, vol 38 n~ 94 pp 169 a 

173 jUI!set 1976, Revista Interamertcana de 
Direito Processual Penal, vai 2 n~ 5 PP 7 a 
11 mar/mar 1977. 

Indexação: Citação, edital. 
PER000206Q40 [locumento 8 de 18 
Ref-Geral A P PRT 3 1977 

Fonte: - Senado 
Autor: -Amorim Sebastião Luiz, Mello Fi-

lho, J_osé Celso de:. ·- -~ _ 
Título: Aspectos da escritura pública. 
Periódico Revista de Jurjsprudência do Tri

bunal do Estado de São Pa.ulo, vol45 pp 13 
a 20 inarfabr 1977, julgados do Tribunal de 
Alçada Gvil de São Paulo, vol 45 pp 217 a 
227 setlout 1977. 

_ __ Indexação: Escritura Públiçª. Aspectos Jurí- _ 
diCos. 
PER000209740 Documento9 de 18 
Ref-Geral A PRT 4 1977 

- Fonte: Senado 
AUt_Qc_ Mel! o Filho-, José Celso, AmÕrim Se

bastião Luiz. -- -
Título~ Aspectos da escritura pública. 
PeriódiCo: Justijia, vol 39_ n~ 97 pp 121 a 

1.32 abf~un 19'7"7":- - " 
__ In~ação: Escritura Pública 

PER000215382 Documento 10 de 18 
REF---Õera!A_l>_PRT 07 !977 

Fonte: Sénad6-_$TF 8800Õ9 CDS 
A~tor: Mello Filho, José Celso de. 
Titulo:~ O.Direito_Constit\..l_Cional de Reu-

nião. 
Periódico. Ju5Ütia, vOI 39 _ n" 98 pp 159 a 

164 jul/set 1977. Revista de 
Jurisprudência do Tribunal de Justiça-do Esta· 
do de São_Pãti1o.Vo!T2 n9-54 -
pp 19 a-2Ysetlout Hi7a -

Indexação: Direito de ReUJJião DJreito Cons
titucional-
PEROOÜ224219 Documento 11 de 18 
Ref-Geral A P PRT 9 I 977 

Fonte: Senado STE 780i"15 vma 
Autor: Mello Filho, José Celso de. 
Titulo: - Notas sobre as fundações. 
Periódico: Justitia. Vol 39 ri9 99 pp 91 a 

100 setldez 1977. Revista de 
Jurisprudência do Tnbunal de Justiç~ do Esta
do de São Paulo. N? 49 pp 13 a 19 nov/dez 
1977. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 
69 no 5~7 pp 29 a 35 jul 1980. 

Tít-CI\ave: SBD_(60-81)_1987 
Indexação: Fúndação (Direito Público). Mi

nistério Público. Inalienabilidade. 
PER000281088 Documento 12 de !8 
Ref-Geral A PRT 04 1979 ~ 

Fonte: Se-nã_d_O STF 800408 LMN 
Autor: Mello_Filho, José Celso de 
Titulo: A Tutela Judicial da Liberdade. 
PeriÓdico: JUStitia, vol. 41 n~ 105 pp 35 a 

51 abr~un 1979. Revista do_s Tnbul)ais, São 
l'aulo, vol68 no 526 pp 291 a 302 ago !979. 
Revista de_ Jurisprudência do Tribunal de Jus
tiça do Estado de São Paulo. _n9 60 pp 23 
a 34 setlout 1979. · · , · 

Indexação: SeparaÇão de Poderes. PQder 
polítiCo, controle. Poder Judjç_l41"!9· l.Jberdade. 
DetençãO. Juiz. 
PER000297765 Docwnento 13 de 18 
Ref-9eral A PRT I O 1979 

Fonte: Senado 800925 VMA 
Autor: Mei!O Filho, José Celso de. 
T'rtulo: A Liberdade de Associação e a Extin

ção d_Q~ Partidos Políticos. 
Periódico: Justltia, vol. 41 n9 107 pp 27 a 

31 outldez 1979. 
lndexa_ção: überdade de Assoc::iação. Par

tido político. 
PER000557202 Documento 14 de 18 
Ref-geral 7\ P PRt 01 !980 ~ 

Fonte: Senado 340328 
Autor: Mello f1lho. José Celso de. 
Título: Aspectos da Elaboração Legislativa. 
Periódico: Justitia Vai 42 ne 108 pp 50 a 

62 janfmar 1980. · 

Tit-Chave: BBD (80'91) !987 
Indexação: Elaboração Legislativa. Poder 

Legislativo, Processo Legislativo, Ato Norma
tivo, Emenda. 
PER00064Z859 Documento 15 de 18 
Ref-Geral A P PRT 3 1980 

FOnte: SeriadO 821215 PCR 
STF 880008 CDS• 

Autor: Mello filho, Jose Celso de.-
Titulo: Crime de Responsabilidade: Proces-

so eJulgament() de Governador-de Estado. __ 
Peri6dico Justitiã.. -
Vo14Zno 109 pp~9il a 101 abr/jun !980. 

-Tit'ChaveBBD (80-81) 1987 
IndexaçãO: Governador. Crime de R.espon~ · 

sabilidade. Administração:-EstadUal. 
PER000672375 Documento 16 de 18 
Ref-Geral A P PRT 7 1981 
Fonte: Seru~dP_:_3,41.2 -
Aufbr: Mello Fil_ho, José Celso de. _ 
Título": A lminidade dos Deputados Esta~ 

duaiS. 
Periódico: Justitia, vol 43 n" 114 pp 165-

a !69 jul/set !981. 
Til-Chave BBD (80-81) 1987 
Indexação: Deputado Estadual. Imunidade 

Parlamentar. 
PER 000792976 Documento 17 de 18 
Ref-Geral A P PRT 1 !983 . 
Fonte: Senado 341.2 840726 IJv\L 
Autor: Mello FUho, José Celso de. 
Título: Suplente de Deputado Estadual. 

- Periódico Jl!Stltía, vai 45 n9 ~ 20 pp 228 a 
223 janlmar 1983. 

Tit-Chave BBD (82-83) !988 
Indexação: Deputado Estadual, Suplência. 
PER0008!3630 Docwnento 17 de 18 
Ref-Geral A P PRT 04 19~83 
Fonte: Senado 34125377 641004 LML 
Autor: Mello Filho, José Celso de. 
Trtulo: Jnvestigação parlamentar ~dual: 

As CoinisSões Especiais de 
Periódico Justitia: Vol45 n~ 121 pp 155 a 160 
abr(jun 1983. 

Tit-Chave BBD (82-83) !988 
Indexação: Comis~o de Inguen'to, Inquérito 

Parlamentar, Comissão Parlamentar de titque-
rito (CP!). . ~ . . 

R060 1 "' Fim dos Documentos ria lista. Te~ 
de enter ou outro comando. · 

(As Comissão de Constituição, Justiça e G-
dadania) -

Pareceres 
PARECER rto 31, DE 1989 

Da Comissáo do Distrito Federal, sobre 
a Denúncia .sln':. de 1988; da autoria de 
ijt'ijton RobsonAJ_varenga, formulada con
tra o então Oovemador do Distrito Fede
ral, Sr. José Apareddo de OliVeira. 

Relator: Senador Ronaldo Aragão. 
A -denUllda, otà soó exame, foi ãpreSentada 

ao Sr. Presidente do Senad9 Federal e sua 
formulação objetjva o-~~quadramento, por cri
me de responsabilidade, do ex-Governador do 
Distrito Federal, Sr . .,José Aparecido de Oli~ 
veira. 
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A fundamentação legal invocada consubs
tancia-se nas Leis n~ 6.454, ele 24 de ol,l.tul;lro 
de 1977, 7.106, de 28 de julho de 1983, e 
1.079, de 1 O de abril de 1950. 

O ato denunciado, e contra o_qua1se insurge 
o denunciante, é a atribuição de nome de pes
soa viva a bem público. A pessoa viva é o 
piloto de corridas Nelson Plquet, e o bem pú
blico, o Autódromo lntemaciona1 de Brasma. 

O suporte legal específico da denúncia é 
o art. 1 ~ da Lei n9 6.454, de 1_977, que esta
belece: 

"Art. 1 o É proibido, em todo o territó
rio nacional, atribuir -nome de pessoa viva 
a bem público, de qualquer natureza, per
tencente à União ou às pessoas jurídicas 
da Administração lndireta." 

Ante essa proibição, postula o denunciante 
a aplicação do art. 4° do mesmo diploma legal: 

"Art. 49 A infração ao disposto nesta 
Lei acarretará aos responsáveis a perda 
do cargo ou função pública que exerce
rem, e, no caso do art. 3~,_ a ~~pensão 
da subvenç21o ou aL001io.'" 

Esclareça-se, desde logo, que o art. 2'? da 
Lei n"' 7.106, de 28 de junho de 1988, faculta 
a qualquer ddadão denunciar o Governador 
ou Secretário do Governo do Distrito Federal 
perante o Senado Federal, sem que lhe exijam 
garantias ou provas, e sem perspectivas, na 
mesma lei, de sanções ern contrapartida e 
eventuais abusos de denunciação. 

A denúncia sfn'?, de 1988, ora submetida 
à apreciação desta Comissão tem, destarte, 
chancela legal para sua apresentação, não se 
lhe exigindo formas especificas. Resta, portan
to, examinar-lhe a admissibilidade e, se for 
o caso, o mérito. 

A pretensão do autor da denúncia é indiciar 
o ex-Governador do Distrito Federal por crime 
de responsabilidade. A _Lei n>? 1.07~. de 1 O 
de abril de 1950, é a _que define os cr_imes 
de responsabilidade do Sr. Presidente da Re
púb~ca, Ministros e Governadores de Estado, 
e seus Secretários, sem incluir, porém, o Go
vernador do Distrito Federal, que mereceu a 
edição da Lei J1'l 7.106, de 1983, sobre o as
sunto. 

Dessa forma, a Lei n'? 1.079, de 1950, define 
os crimes de responsabilidade inclusive para 
o Governador do Distrito Federal e seus Secre
tários, e a Lei n'? 7.106, de 1983, opera a remis
são do assunto, através do seu art. 19

, para 
aquela lei. Melhor esclarecemos: o art 19 da 
Lei n" 7.106, de 1983, estabelece que são cri
mes de responsabilidade do Governador do 
Distrito Federal, ou de seus Secretários, os 
assim definidos na Lei n? J.079T de J95a 

Mas a Lei n"' 1.079, de 1950; riãO se reporta 
à nomeação de bens, ou de monumentos pú
blicos, ou ainda de logradouros. com nop1es 
de pessoas vivas, como sendo crime de res
ponsabilidade. Tampouc_o o faz_ a W:!i no 7.106, 
de 1983, o que, de resto, nos autoriza a con
cluir não se tratar de crime de responsabi
lidade, corno pretendido pelo denunciante. 

De conseqúência, resta também inaplicável 
o art. 5• da Lei 11' 7 .I 06, de 1983, que prevê: 

___ "Arl 5'? OGovemadordoDistrltoFe
dera1 e os Secretários do Governo, nos 
crimes conexos t:om_ os daquele, respon
derão, até 2 (dois) anos após haverem 
deixado o cargo, pelos atas que, consu
mados ou tentados, a lei considere crime 
de responsabilidade praticados no exer
cido da função pública." 

Prosseguindo-se na análise, poder-se-ia su
por qUe tal ato, ainda que não tipificado como 
"crime de responsabilidade", caracterizasse 
alguma transgressão, face à proibição de dar
se a bem público nome de pessoa viva, na 
forma do art. 19 da Lei no 6.454, de 1977. 
Mas nem crime é, conforme se dessume da 
melhor leitura do referido art. 19 dessa lei. É 
que a proibição refere-se tão-só e exclusiva
mente aos bens pertencentes à União ou às 
pessOas jurídicas da administração indireta. 

QUando da tramitação-Ode assunto pela Co
missão de Constituição e Justiça do Senado 
Federal, logrou essa esclarecer, com base no 
Decreto-Lei_no 200, de 1956, que a Adminis
tração Federal compreende a Administração 
Direta, constituída dos serviços integrados na 
estrutura administrativa da Presidência da Re
pública-e dos Ministérios- e, também, a Admi
nistração lndireta, compreendendo autar
qWas, erilpresa~ públic~S-e sociedade de eco-
nomia mista. - -·-

Relendo-se, pois; o art. 1" da Lei n" 6.454n7,. 
advém, naturalmente, a conclusão de que ao 
Distrito Federa1, Por seu titular, não é defE;SQ 
àtribuir ã seus bens nomeS âe pessoaS Viva"s. 

A postulação do denunciante, de que se 
aplique, ao denunciado, o disposto no art. 49, 
da mesma Lei no 6.454n7, é também impró
pria, além de inócua, porquanto não poderia 
ser sandoli.ado com a perda do cargo quem 

-já ·nãO o detém. 
Por todo o exposto, submetemos o assunto 

à judiciosa apreciação dos ilustres Pares com 
proposta de 

- -=--Arquivârilento. 
Sa1a deis tomlssões, 3 ·de· mato de 19B9. 

.:...:Mauro Benevides, Presidente -Edison f,.o
bão, RonaldoAragão, Relator -Jamif Haddad 
- O/aVO Pires - Frah.C(sco_ Rollemberp
Alufzio Bezerra - Leopoldo Peres - Ailreo 
MeDo - Ney Maranhão - Vi!Son Margins -
Meira Filho - Maurício Correa - Lourivaf 
Baptista. 

PARECER N• 32, DE 1989 

Da Comissão do DistdtO Federal sobre 
o--Projeto de Lei do Distrito Federal n 9 

-4, -âe 1989, qiie ''altera a estrutura das 
categorias funcionais de Assl'stente So
cial, Técnico em Comunicação Social, 
Enfermeiro, Ve6giilfo, Sod6logo e Nutri
donista, do Giupo Outras Atividades de 
Nível Superior, do Plano de Oassificação 

- de Cargos instituídO pela Lei n 9 5.920, 
de 19 de setembro de 1973, e élá outras 
providências·: 

Relato;; Sênador Jarm1 Haddad. 
O_GoVernador do Distrito Fedeyal, com base 

no § 1? do arL 16, do AfD das Disposições 
CciriStitucionais.Transltórias e da Resolução 

n" 157, do Senado Federal, encaminhou Men
sagem a esta Casa, submetendo a sua aprecia
ção Projeto de Lei, dispondo sobre a reestrutu
ração-das categorias funcionais de Assistente 
Social, Técnico em Cohi.untcação Social, En
fermeiro, Geógrafo, Sociólogo e Nutricionista, 
do Grupo Outras Atividades de Nível ~llperior, 
do Plano de Classificação de Cargos instituído 
pela Lei n? 5.920, de 1973. 

Esclareceu o ilustre Governador do Distrito 
Federal que na elaboração do Projeto tomou
se por base as Leis nçt; 7.038., de 1982,7.071, 
de 1982, 7.341, de 1985, 7389.e 7.393, de 
1985; e a de _nn 7.427, de 1985, no sentido 
de que haja uniformidade entre o Plano de 
Oassificação de Cargos do Serviço Civil do 
Distrito Federal e o da União, criado pela Leii 
n~ 5.645, de 1970. 

Dessa forma, propõe o Projeto a alteração, 
constante do seu Anexo, das categorias fun
-cionais referidas de forma a que os Assjstentes 

-Sociais, Código NS-72_1 ou LT-NS~721, sejam 
distribuídos pelas referências que vão de 
NS-25, a maior, até N8-5, a menor; TéCnicoS
em Comunicação Social, Código NS-722 ou 
LT-NS-722, de NS-25, a maior, e NS-3, a me
nor; os Enfermeiros, Código N8-724 ou LT
NS~724, de NS-25, a maior, e NS-5, a menor; 

·os Geógrafos, Código NS-712 ou LT-NS-712, 
de NS-25, a maior, e NS-3, a menor; os Soei& 
logos, Código NS-720 óu LT-NS-720, de 
NS-25, arnaior,e NS-1, a menor, e os Nutriclo
nistas, Código NS-725 ou LT-NS~725, de 
NS-25, a maiOr, e NS-5, a menor referência. 

Prevê a iniciativa que o preenchimento dos 
cargos ou_empregos das classes especiais e 
das intermediárias das categorias funcionais 
referidas far-se-á mediante progressão funcio
nal ou outras formas regulares de provimento. 

A a1teração proposta pafa as carreiras des
sas categorias funcionais não acarretará a ele
vação automática de yenclmentos básicos, 
ressalvados os casos em que tenham sido Su
primidas referências menores e que_ por con
seguinte reposidonam os referidos servidores 
em índice referencial superior. O que só acon
tece com os Técnicos de Comunicação So
cial, os Assistentes Sedais e Enfermeiros. 

A proposição, em atendimento _ão precei~ 
tuado na Constituição Federal de 1988, § 4°, 
do art. 40, determina a extens_ão_ da medida 
na mesma proporção e na mesma data!, aos 
inativos do Distrito Federal. 

Aberio o prazo r~ffiental para apresenta
ção de _ _Emendas, por 5 (dnco) dias úteis, foi 
ao ·projeto apresentado um único adendó da 
lavra do ilustre Senador Affonso Camargõ, a 
fim de que a Gratificação de Atividade TêCni-

-- cc-Administrativa, de que tratam o_s Decre
tos-Leis no;& 2.239, de 1985, e 2269, de 1985, 
deva ter por base de concessão o percentual 
de 80% (oitenta por cento) sobre os vend~ 
mentes do cargo final da carreira das respec
tivas categoiias funciohais; e;- ainda, intenta 
a sua extensão __ aos funcionários apOSentadOs, 

.na mesma.base_de BQ"%_ (oitenta Por cento) 
sobre os vencimentos do cargo. final da, ca.r
reira das respectivas categorias fundonais. 

O ilustre Autor da Emenda justifica_ a inten
ção afirmandp que "o pagamento da Gratifi_~ 
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cação de Atívidade Técnico-Administrativa 
(Gata) aOs Administradores, Bibltotecários, 
Contadores, Economistas, etc., bem como 
aos titulares das categorias funcionais de que 
trata o presente Projeto de Lei- (AssiStentes 
Sociais, Técnicos ern CõfnühlcaÇao Social, 
Enfenneiros, GeógrafoS. ~od6Jogos e Nutri
cionistas), não guarda, na concessão, a unifor
midade que se verifica nas gratificações simi
lares, pagas aos Auditores, Procuradores, En
genheiros-Agrônomos, etc. Estes recebem 
idêntico percentual sobre o mais alto cargo 
da classe, enquanto a gratificação de Atividade 
Têcnico-Administrativa (Gata) tem comó base 
de concessão 80%- (Olteirtá por -cento) calcu
lados sobre o vencimento ou salário da refe
rência do servidor, que varia do NS-5 a NS-25. 

O aposentado é o grande prejudicado. Teve 
direito apenas à metade do percentual, segun
do as regras do artigos~. do Decreto n~ 2239, 
de 28 de janeiro de 198_5,_injustiça que a Nova 
Constih:iição, no Parágrafo 49, do art 40, man
da reparar. 

Esta Emenda visa a corrigir o tratamento 
diferenciado que se deu à Gratificação de Ativi
dade Técnko-AdministratiVa (GAÍ A). igualan
do-se às gratificações similares, seu estipêndio 
passará a ser uniforme, para todos os integran
tes das respectivas Categorias FuncionaJs. 

Necessário enumerarmos as improprieda
des da emenda apresentada. 

O Plano de Oassificação de Cargos do Dis
trito Federal foi instituído dentro dos princípios 
norteados do Plano de Classificação da União._ 

Assim sendo, a referida gratificação possui 
critérios de concessão idênticos aos estabe
lecidos para os servidores federais. 

Acolhida a pretensão a base de cálculo mt,t
daria para o Distrito Federal, uma vez que o 
Decreto-Lei n~ 2.239, de 1985, apenãs se apli
ca aos servidores locais. 

Ainda mais, criaríamos encargos para a 
União, sem sua anuência prévia, considerando 
que grandes áreas do Distrito Federal são cus
teadas por ela e os servidores que ali têm 
exercício, também, sêl:o destinatários da me
dida. 

Frente ao exposto, somos. no âmbito desta 
COmissão, pela aprovação do Projeto, por pos
suir embasamento jurídico-constitucional e, 
igualmente regimental, sendo, quanto à 
Emenda apresentada, por sua rejeição por in
conveniente. 

Sala das Comissões, 3 de maio de- 1989. 
-Mauro Benevides, Preside-nte -JalnU Had
dad Relator- Loun'val &püsta -Aureo Me
Do - Meira Alho - Mauro_ Borges_ -:-, /'fey 
Maranhão-0/avoPires-FiahdscoRoUem
berg- Leopoldo Peres - t.V71son Mqrtins --:-:
Maurício Correa - Edísoti Lobão. 

EMENDA N' I-DF 

AoProjetodeLeidoDFnP4, de 1989, 
com parecer contrário-dâ Comissào. 

Onde couber, acrescentar: 

"Art A Gratificação de Atividade Téc
nico-Administrativa, de que tratam os De-

cretos-Leis n95 2.239, de 28 de janeiro 
de _1 985 e 2269, de 13 de março de 
198.5, terá como base de concessão o 
percetual de 80% (oitenta por cento) so
bre os vencimentos do cargo final da car
reira das respect[vas categorias funcio
nais. 

Art. O artigo 5°, do Decreto-Lei n9 

2.239, de 28 de janeiro de 1985 passará 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Aos funcionários já aposentados a in
corpOração da Gratificação de Atividades 
T.écníco-Administrativa far-se-á na base 
de 80% (oitenta por cento) sobre os ven
cimentos do cargo final da carreira das 
respectivas categorias funcionais." 

Justificação 

O pagameh-to da Grati:ficaçao de Atividade 
T écnfco-Administrativa (Gata) aos Administra
dores, Bibliotecários, Contadores, Economis
tas, etc., bem como aos titulares das catego
rias funcionais de que trata o presente projeto 
de lei (Assistentes Sociais, Técnicos em Co
municaçãO-Social, Enfermeiros, deógra(os, 
Sociólogos e Nutricionistas), não guarda, na 
concessão, a üniformidade que se verifica nas 
gratificações similares, pagas, aos Auditores, 
Procuradores, Engenheiros-Agrónomos, etc. 
Estes recebem idêntico percentual sobre o 
mais alto_ cargo da classe, enquanto a Gratifi
cação de Atividade T écnicO~Administrativa 
(Gata) tem como base de concessão 80% (oi
tenta por cento)_ ~alculados sobr~ o vencimen
to ou salário da referência do servidor" que 
varia do NS-5 a NS-25. 

O aposentado é o grande prejudicado. Teve 
direito apenas à metade do percentual, segun
do as regras do artigo 5~, do Decreto no 2.239, 
de 28 de janeiro de 1 9~, Ínjustiça que a nova 
Constituiçào, no Parágrafo49, do Art 40, man
da reparar. 

Esta eri1~nda visa corrigü- o tratamento dife
renciado que se deu a Gratificação de Ai:ivi
dade T éi::nicõ.:Adininistrativa (Gata). Igualan
do-se às gratificações similares, seu estipêndio 
passará a ser uniforme, para to_dos os integran
tes das_ respectivas Cate;rorias Funcionais. 

Sala das S_essões, de 1989. -
Senador_Affonso Camargo 

O SR. PRESJDENTE(Pompeu de Sousa) 
-O Expediente lido vai à publicação. 

__ O SR. P~IDENTE (Pomp_eu de Sousa) 
- Sobre a- mesa, reCfUerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

SãO lidos os seguintes: 

~- Requerimentos 

REQUERIMENTO N• 234, DE 1989 

Requeremos, na __ qualidade de Membros da 
ComisSãO Esj)edãl que regula a competência 
privativa do Senado, disposta no art. 52, V, 
VII, VIlf e IX da Constituição, fundamentados 
no art. 77 do Regimento Interno do Senado 
Federal, a prórrogaçáo por mais 60 (sessenta) 

dias do prm:o concedido a esta comissão que 
se_ encerrará dia 15 de maio próximo. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1989.-
Senador Louremberg Nunes Rocha - Sena
dor Jutahy Magalhães- Senador ad Sabóia 
de Carvalho - Senador Alexandre Costa. 

REQUERIMENTO N• 235, DE 1989 

Requeremos, na qualidade de Membros da 
Comiss!o ESpecial-"destinada a examinar a 
questão da Dívida Externa Brasileira e avaiiár 
as razões que levaram o governo a suspender 
o pagamento dos encargos financeiros dela 
decorrentes, nos planos externo e interno", 
fundamentados no § I~ do art. 77 do Regi
mento Interno do Sei1ado Federal, a prorro
gação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo 
concedido a esta comissão que se encerrará 
dia 8 de maio próxirTIO. 

Sala das Sessões, 3 _de maio de 1989. -
Fernando Henrique Cardoso - Carlos Chia
reDi - Itamar Franco - Raimundo Ura -
JamUHaddad 

REQUERIMENTO N' 236, DE 1989 

Requeremos, na qualidade de Membros da 
Comissão E:special, destinada a '"estudar a 
questão das perdas salariais dos trabalhadores 
e servidores púbUcos, ocorridas nos últimos 
1 O anos, por força das diversas metodologias 
e políticas de reajustes salariais adotadas", 
fundamentados no art. 77 do Regimento Inter
no do Senado Federal, a prorrogação por máJs 
60 (sessenta) dias do prazo concedido a esta 
comissão que se encerrará dia 15 de maio 
próximo. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1989. -
Carlos Alberto - Roberto Oi/npos - Jutahy_ 
.Magalhães -Ed!son Lobão -Jamü Haddad 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os requerimentos lidos ficam com a vota
ção adiada por falta de "quorum". 

Sobre a mesa, comunicações que serão li
das pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidas as seguintes 

Comunicações 

Offcío/GABIN• 21/89 
Brasília, 25 de abril de 1989 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex",- de 

acordo com o disPosto no art43, àlínea a, 
do Regimento li1tert1o, que me ausentar_ei do 
País no período de 6 de maio a •18 de maio 
do ano em curso, para participar, junto com 
outros parlamentares, de seminário promd
vido pela Fundação Adenauer, através do 
Destche~Brasilianische lnstitute, sobre a nova 
Constituição brasileira. 

Aproveito a oportunidade para renova( a V. 
Ex• os protestos de .estima e distinta consi
deração. -

Senador Roberto Campos. 
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Brasma, 3 de maio de 1989 
Ofício n9 42/89 

Senhor Presidente: 
Comuriico a Vossa Excelência qUe a Vice-U

derança do Partid6 Trabalhista Brasileiro ~ 
PTB, será exercida, a partir desta data, pelo 
Senador Carlos Alberto (RN). 

Ao ensejo, renovo a_ Vossa Exc;elênda os 
meus protestos de alta estima e distinta consi-
deração. _ 

Senador AlfonSo C~argo, Uder do P1B. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous-a) 
-As comunicações lidas vão à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador _ 

Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB- SE.- Pronuncia o Seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ nesta ma
nhã, meu propósito é de renovar apelo _ao 
Presidente José Samey e ao Ministro Vicente 
Fialho, do Ministério das Minas e Energia, para 
que, levando em conta a importância sócio-e
conômica da HidreJétrica de Xingó, lib~rem 
ambos os recursos necessários para _o prosse
guimento dos trabalhos. 

O cronograma !nlt:iàl previa o término da 
primeira fase das obras em julho de 1993, 
prazo esse dilatado para dezembro do mesmo 
ano e, posteriormente, para julho de 1994. 

A obra teve irúclo no segundo semestre de 
1987. com o desvio das águas do leito do 
rio São Francisco. _Até hoje, porém, Somente 
20% das obras civis for_arn_ concluídas, e elas 
estão praticamente paralisadas, o que repre
senta um prejufzo de_ OS$ 1.500.000,00 por 
mês, causado pelos custos de c_onservação 
das máquinas paradas. E foram desativados 
5 mil empregos. 

Se se_ adiar por mais_ tempo os trabalhos 
e, por conseguinte, a entrada em functona
mento da Hidrelétrica de Xingó, haverá um 
racionamento de energia elétrica, no Nordes
te, bem mais grave do que o ocorrido _em 
1987, inviabilizando-se _qualquer projeto in
dustrial na região. 

Impõe-se, pois, o proSseguimento das 
obras, para _evitar não apenas os prejufzos de
correntes da paralisação, mas também o co
lapso de energia e conseqüente estagnação 
econômica. 

Estamos impacientes para ver o canteiro 
de obras da Hidrelétrica de Xingó novamente 
com 7 mil trabalhadores em atividade, assim 
como a edificação da cidade de Nova Canindé, 
com toda a infra-estrutura_ n~c~s_sária ao seu 
fundona~nto. Pode-se Imaginar (;que isso 
significa para uma região carente_de energia 
e para uma população marginalizada, que mi
gra para sobreviver, em busca: de emprego 
que lhe garanta a subsistência. -

Trata-se, praticamente; da única hidrelétrica 
que compete à Eletrobrás construir no mo
mento, visto que as de Jtaipu e ltaparica estão 
em fase de conclusão. 

A represa de Xingó, que vann.tmdar 60 Krrr, 
armazenando cerca de 4 bilhões de metros 
cúbicos de água, ficará contida nas escarpas 

do "canyon" do rio São Francisco, entre Ser_-: __ Se não_há rec~sos para _prosseguir obras 
gip~ ~ AI_agoas. numa área de pouCa densi- -já inciaâas, mUito menos haverá para iniciar 
dade demográfica e de terras não-agricultá- obras esSencfãis já programada?. A partirdes
veis. - -ta reaJidãde, são sombriaS as nossas perspec
- CLc,ustõ da Obra --OS$ _2,4 bi(hões -_é tivas de crescimento econômico, pois orado
baixo em relação ao custo das grandes hldre- namento_ s~rá lnevitáv~l. a não ser que·sereVer-
létricas ?rasileiras. Por exemplo, cerca de30% ta essa situação. __ _ _ _ 
dps_ çustps da .Hidrelétrica de Itapa_ríca são des- Calcula à_ Eletrobrás que o Brasil "terá de 
pesas adidonaiS, d<:iCorréhtes das iridEmiza- - COnStruíi- pelo ·menos 95 novas usinas hidrelé
ções de'lidas a 40 mil pessoas que foram des- tricas até o ano 2010", se--quiser manter a 
locadas dos 7 municípios parcialmente caber- ·~taxa çie crescimento entre 5 e 7% ao ano 
tos pelas águas da barragem. do Produto Interno Bruto". Prevê, ainda, aque-
- Já a repreSa da Hidrelétrica de Xingó, como la estatal que, "a economiã crescendo a uma 

dissemos, inundará terras áridas e despovoa- médiã de 4,5% do_ PIB até o ano de 1993, 
das, e localiza-se num "canyon" cujas escar- _ o risco de racionamento-s-erá afastado, se o 
pas facilitam a construção, que será feita pelo sclor contar corri-investiinenfos de US$ 34,6 
j:irOCéSso-de enrocamento com face de con- bilhões.entre qs anos de 1987 e 1991" (in_ 
creto, aproveitando-se as pedras existentes no-- Gaze~ Mercantil, 23-2-89). 
local. Assim, a construção da represa não Entretanto, o que ocorre, Sr. PresidÉmte, Srs. 
agredirá o meio ambiente, não representando Senadores? Os inVestirn,eritos são retardados, 
riscos_ para espécies_ animais ou vegetais, prati- inativadas as obras em andamento. Como po-
camente inexistentes no local. Tudo isSo sim- deremos então sustentar o crescimento eco-
plifica o empfeendimento e barateia os custos. f"lômko _sem energia? 

Concluída a primeira fase dos trabalhos, a Não podemos prescindir desse creScimen-
Hidrelétrica de Xingá vai gerar 3000 mega- to, sob pena de instalarmos o caos. Logo, não 
watts - o dobro do potencial energético da há ?lltemativa põsSível. Há que investir na pro-
Hidrelétrica de Itaparica - e fornecerá 30% dução de energia, principalmente a hidráulica, 
da energia consumida no Nordeste. Será_ a que é a menos poluente, compatibilizando-se, 
maior unidade produtora de energia da Com- naturalmente, a construção de represas com 

-panhia Hidrelétrica do São Francisco a preservaÇão do meio ambiente. __ _ 
(CHESF). - - Se não há recursos para viabilizar essã: alter-

Ademais, a localização da represa permitirá nativa, por causa do endividamento eXterno 
a implantação de projetás de irrigação e o do setor energético e do País, temos de encon-
desenvo!Vimento da pisdc_ultura, favorecendo trar soluções, não apenas buscando _a partid-
os municípios da região, que sofrem, anual- pação, nesse esforço, dO setõr industrial, que 
mente, os efeitos da estiagem prolongada. consome 55% do total de energia prodÚzida 

A represa significa, também, água para irri- -no País, mas também, estudando, em con
gação, e somente a irrigação pode mqdificar junto com outros países devedores, a forma
a paisagem árida nordestina, revolucionando ção _de um cartel, a exemplo dos credores, 
a agricultura, transformando o melo ambiente, JJ<:~.r~ renegod~r_ o J?agamento da dívid_a __ exter-
naturalmente hostil ao homeri1, e contribuiil- na em condiçóes -râzoáveiS, de forma: a não 
do, a,ssim, para deter o fluxo migratório, que permitif que se estiÓle o crescimento dos paL-
se processa por absoluta falta de condições ses em desenvolvimento. 
de ~brevivência na regi~o. Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto 

_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, a produção não se chega a uma solução mais abrangente, 
de eri_ergia é iiffia prioridade nacfonal. É pre- urge que se dê prosseguimentos à-s obras, 
.ciso=que o governo reformule_ a sua polttica sob pena de a sua paralisação causar prejuízos 
enetg"êtica e atente para a necessidade de di- bem maiores do que os gastos com a cons
namização do setor, sob pena de o País enfren- "truçâo. 
tar, em breve espaço de tempo, uma crise Seria: pois, um crime de lesa-pátria deixar 
de energia que sacrificará, irremediavelmente, paralisada um obra como ·a- Hidreiétifca de 
o set.rçrescimento econômico, _ -~ Xingó, que, como vimos, oferece Condições 

Já se prevê o racioriamento de energla elé- ·- e5peciais de Custos e de cOnstrução, nuina 
trlca nas regiões Sul e Sudeste, a partir de região altamente necessitada de energia e de 
1991, por absoluta falta de recursos do setor água para dinamizar a sua economia. 
paia~ãiTipliar os seus-serviços, ou sequer pras- A Hidrelétrica de Xingó é um imperatiVo do 
seguir as obras já ini~iadas, dado o seu alto desenvolvimento regional. Retardar a sua 
endtvidãilümto externo, cerca de 25%_-da_ dívi- construção seria relegar a Plano secUndário 
da brasileira. o cresciinento ecohômico e a melhoria das 

De acordo com manifesto da Associação condições de vida da população nordestina. 
Brasileira de Concessionárias de Energia Elé- Era Õ que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. 
trica (ABCE), citado pelo engenheiro Einai" A Senadores. (Muito bem!) - -
Kok em artigO" intitulado "Opção pelas T re-
vaS", apesar de_ todos QS_in_ve:;;_timentos feitos O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa:) 
nas últimas décadas no setor ~létrico, tais co- ........:; Passa-se à 
mo as obras de ltaipu, Tuci.lruí e outros, deve- ÓRDEM DO DIÂ 
remos ter, já no início dos anos 90, período 
de baixa ~Onfiàbílidade do Sistema elétrico, ou 
seja, racionamento (In Folha de S. Paulo, 
16-3-89). - ---

Item 1: 

- Votação, em tUrno. único: ao veto par
cial ao PrOjeto de Lei do DFn9 5, de 1988, 
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que dispõe sobre os vencimentos dos 
conselheiros, auditores e membros do 
Ministério Público do Tribunal de Contas 
do Distrito FederaL 

"'115 Parte vetada: art. 49 

Em virtude da falta de quorum, a votação 
deste item fica adiada. 

O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa) 
-ltem2: 

Discussão, em turno- único, da redaçáo 
final (oferecida pela Comissão Diretora 
em seu Parecern?4,de 1989) da emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 9, de 1988 (n' 206-87, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a concessão 
de bolsa-auxílio ao atleta amador, e dá 
outras providências. 

Redação final da emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n? Q. de 
1988 (n? 206/87, oo Casa de oiigerri), 
dispõe sobre a concess6o de bolsa-au
xflio ao atleta amador, e dá outrlls provi
dêndas. 

EMENDAN• I 
(Cofre(:>onde à Emenda n" 1, de Plenário) 

Dê-se ao caput do art. 29 a sé"guinte redação: 

"Art. 2~ Para poder receber bolsa-au
xflio o atleta deverá freqüentar regular
mente curso oficial ou reconhecido de 
primeiro grau, segundo grau, técnico pro
fissionalizante ou de nfvel superior." 

Em dicusSãci a redaçâo final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a pal~a, encen-o 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada 

como definitivamente aprovada, nos termos 
regimentais. 

A matéria voltará a Câmara dos Deputados. 
É a seguinte a redaçáo fmal · apro

vada: 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Item3: 

Discussáo., em tumo único.,_da redação 
final (oferecida pela Comissão Diretora 
em seu Parecern9 5, de 1989) das emeri
das do Senado ao Projet() de Lei da Câ
mara n' 18, de 1988 (n' ~7 .135-86, na 
Casa de origem), que dispõe sobre as 
relações de trabalho do treinador profis
sional de futebol, e dá outras providên
cias. 

Em diSCussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussao, a matéria é dada 

como definitivamente aprovada, nos termos 
regimentais. 

A matéria voltará à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final das emendas do Se
nado oo Projeto de Lei da CAmar/1 n" 1 B. 
de 1988 (nP Z135/86, na Casa de ori
gem), que dispóe sobre as relações de 
tri!lbafho do treinador profissional de fute-
bol, e dá outras providências. 

EMENDAN• I 
(CorresPõnde à Emenda n9 1, 

de Plenário ) 

Oê~se. à_introduçào do caput do art 3" a 
seguinte redação, acrescentando-se-lhe a pa
lavra "preferencialmente": 

"Art. 3~ O _exercido da profissão de 
treinador profiSSional, prefencialmente: 
1- .,.,, •... ~-· -· ~"·---,····--"--··-
··················------;:~·-··---'-"'-

EMENDAN•Z 
{COrrePOndf! à ~enda n9 2, 

de Plenário) 

No item II do caput do arl 3 9, onde se lê: 
"por prazo não inferior a 2 (dois) ~nos ... ", subs
titua-se por."~· potpra:Zo não lii:ferior a 6 (seis) 
mesesv·"· 

EMENDAN• 3 
(Corresponde à Emenda n9 3, 

de Plenário l 
Suprima-se o item do caput do art. 3~ 

EMENDAN'4 

(Correponde à Emenda n9 4 
de Plenário) 

No Item li do caput do art. 49, ond~ se lê: 
"apoio e assistência moral, materiaJ e econô
mica ... ", substitua-se por: "apoio e assistência 
moral e material...". 

EMENDAN•5 
- · (Corresponde à Emenda n<> 5, 

- · de Plenário ) 

Dê-se ao item r do caput do art. 6" a seguinte 
redação' · 

"Art. 6' ----· ~~-~--·-
. I-o prazo de vigência, em nenhuma hi

pófese, poderá ser superior a 2 (dois) ãnOs; 

EMENDAN'6 
(Corresponde à Emenda n9 6 

de Plenário) 

Suprima-se o ati -79 e seu parágr~fo ú;,:ico, 
ren~umerando-se os artigos subseqüentes. 

EMENDAN•7 
(Corresponde à Emenda n9 7, 

de Plenário) 

Suprima-se o art._8<>, renumerando-se os 
subse.qüentes. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-=- Esgotada a matêria cons~nte da Ordem 
do Dia. 

Não há mais oradores inscritos. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SEiW)O- " 
RE& 

- Nabor .Júnior - Leopodo Peres -
. Aureo Mel! o-RonaJdo Aragão -João Mene
zes - Almir Gabriel - Carlos Patrocínio -
Antonio Luiz. Mayá -João Castelo -:- Alexan
dre COsta _:: Edison LObão - Chagas Rodri
gues- Afonso Sancho- Gd Sabóia de. Car
valho - Mauro Benevides - Carlos Alberto 
- José.Agripino- Lavoisier Maia- João 

Lyra- Francisco Rollemberg- Ruy Bacelar 
- Nelson Carneiro - Fernando Henrique 
Cardoso -Mauro Borges- Maurício Correa 
- Mendes Canale - Rachid Saldanha D.erz:i 
- Dirceu Carneiro - t:arlOS Cl1iarelli. 

Ô SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
encerra a seSsãO. designando para a ordinária 
de segunda-feira, às 14 horas e 30 minutos, 
.a seguinte. 

ORDEM DO DIA 
1 

VetO Pardal 

PROJETO DE LEI DO DF 
ri' 5, de 1988 

. Votação, em turno ·único, dõ Veto parcial 
aposto ao Projeto de Lei do DF n9 5, de 1988, 
que dispõe so~re os vencimentos dos conse
lheiros, auditores e membros .do Ministério Pú
blico do Tnbunal de Contas do Distrito Fe-
de.ral. · 

Parte vetada.: art 4 9 

O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levanta~$e a sessão às 9 hOras e 25 
"?frutos) 

SECRETÁRÍÁ GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas de ]<>.a . 
30 de abril de 1989 - art. 293, 11, do Regi
mento Interno.) 

Projetas aprovados e enviados à san
ção do Presidente da RepúbHca 

......... ProjetodeLeidaCâmaran9 1 13,de 1985 
(n~ 378/f:!~,,ml_.Casa d~ Q!:igem), que autoriza 
ôfioder Executivo a instituir a Fundação (Jnf
versidade do Vale do Jacuí. em Cachoeira do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul 
- Sessâo: 13-4-89 
-PrOjeto de Lei da Câmara n9 2, de 1989_ 

(n9].5]6/89, na origeiõ).""de .iniciativa do Se
nhor Presidente _da Repúbl!ca, que dispõe so· 
bre o ouro,-ativo financeiro, e sobre seu trata
mento tributário. 

Sessão' 26-4-89 
-Projeto de Lei da Câmara n~ 5, de 1989 

(n" 1.771189, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Informática e Auto
mação- Planin e.confirma.incentivos fiscais. 

Sessão' 26-4-89 
Projetas aprovados e enviados à Câma

ra dos Deputados 

- Projeto de Decreto. Legislativo n9 2, de 
1989, de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
que susta os efeitos do art. 29, inciso _N, do 
Decreto n9 97~455. de 15 de janeiro. de 1989, 
cujo dispositivo determina a alienação das 
ações representativas da participação da 
. União .no capital social da Companhia de Na
vegação Uoyd Brasüeiro - Uoydbrás. 

Sess~o: 3-4-89 
-Projeto de Lei do Senado n9 241 .• de 

1981, de autoria do .Senador Roberto Satur
nino, que modifica dispositivo do·\rigerite Códi
go Florestal (Lei n' 4.771, de 15 de setembro 
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de 1965 ), para o fim de dar destinação espe~ 
dfica a parte da receita obtida com a_cobrança 
de_ingressos aos visitantes de parques nacio~ 
nais. 

Sessão,3-4-89 

Projeto aprovado e enviado à sanção 
do Senhor Governador do DF 

-Projeto de Lei do DF no 3, de 1989,_ QUe 
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adi
danais até _o limite de NCz$"380.789A57,00 
(trezentos e oitenta milhões, setecentos e oi
tenta e nove mil, quatrocentos e cinqüenta 
e sete cruzados novos} e dá outras providên
cias. 

Sessão' 10-4-89 

Projetos aprovados e enviados à pro· 
mulgação 

-Projeto de Resolução n9 12, de 1989, que 
autoriza o GoVerno <:lo Estado do Rio Grande 
do Norte a emitir Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado do Rio Grande do Norte (LF
TERN), destinadas a substituir 3.055.0d0 (três 
milhões e cinqüenta e cinco mil) Obrigações 
do T escuro daquele estado, que ·serão extintas 
na forma da Lei n"' 7.730, de 31 de_janeiro 
de 1989. 

Sessão: 3-4-89 
-Projeto de Resolução n9l.3, de ~989, que 

autoriza o Governo do Estado do Rio de Janei
ro, a elevar, temporariamente, em 5.175.000 
(cinco milhões, cento e setenta e cinco mil) 
Obrigações do Tesouro Nadonal - OTN, o 
limite de seu endividamento. 

Sessãcx 4-4-89_ 
-Projeto de Resolução n~ 11, de 1989, que 

autoriza a Prefeitura Munidpal de Xique-Xique, 
Estado da Bahia, a contratar operação de_ cré
dito no valor correspondente, em cruz_ados no
vos, a447.750 (quatrocentos e quarenta e sete 
mil, setecentos e cinqüenta) Obrigações do 
T escuro Nacional- OTN. 

SessãO: 5-4-89 
-Projeto de Resoluçãon~ 17, de 1989,que 

autoriza a Prefeitura Muniçípal de São Paulo 
(SP) a emitir Letras Financeiras do T escuro 
do Município de São Paulo __ (LFTM-SP), desti
nadas a substituir 36.499.896 (trinta e seis mi
lhões, quatrocentos e li.~enta e 'nOve-inil, oito
centos e noventa e seis) Obrigações do Tesou
ro daquele município. 

Sessão' 10-4-89 
-Projeto de Resolução no 18, de 1989, que 

autoriza o Governo do Estado de Santa Cata
rina a emitir Letras Financeiras do T escuro 
do Estado de Santa Catarina {l.FTC), destin9-
das a substituir 19.908.864 ·(dezenpve mi
lhões, novecentos e oito mil, oitocentos e ses
senta e quatro) Obrigações do Tesouro da~ 
quele estado, que,serão extintas na- forma dê! 
Lein97.730,de31 dejaneiro_c_l~1989._ "-

Sessão: 10-4-89 
- Prsieto de Resolução n9_15, de ) 989, .. que 

autoriza o Govetrio do Estado de Sâo Paulo 
a emitir Letras Fmancelras do_ TeSouro do-Es~ 
tado de São Paulo (lFTP), destinadas a subs~ 
tituir 272.428.000-(duzentos e setenta e dois 
milhões, quatrocentos e vinte e ofto mil) Obri
gações do Tesouro daquele Estado, que serão 

extintas na forma da Lei n? 7._7,30, de 31 de 
janeiro de 1989. -

Sessáo: 11-4-89 
_...;;,;.Projeto de Resolução n"' 16, de 1989, que 

autoriza o GoVemõ do Estado' do Ria Grande 
do Sul a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul (LFTE -
RS}, destinadas a substituir 114.957.107 (cen~ 
to e quatorze milhões, novecentos e cinqüenta 
e sete mil, cento e sete) Obrigações do Teseu~ 
ro daquele estado, que serão extintas na forma 
da Lei n? 7.730, de 31 de)aneiro de 1989. 

Sessão: 11-4-89 
-Projeto de Resolução n~ 3J de 1989, de 

autoria da Comissão Diretora, que adapta o 
Regimento Interno do Senado Federal às dis
posições da Constituição da República Fede· 
rativa do Brasil e dâ outras providêncías. 

Sessão: 184-89 
Projetas aprovados e enviados à Co

mlssão de Redaçao 
-Projeto de Lei da Câmara no 9, de 1988 

(n? 206/87, na Casa de origem), que dispõe 
sObre a concessão de bolsa~awa1io ao atleta 
amador e dá outras providências. 

Sessão: 4-4-89 
-Projeto-de Lei da Câmara n918, de 1988 

(n17.135/86, na casà de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre as relações de trabalho do treinador 
profiSsional_ de futebol, e dá outras providên
daS. 

Sessão: 4-4-89 
Projetas rejeitados e encaminhados ao 

arquivo " _ 
-Projeto ciiii.eido_Senado n9 93, de 1988, 

de autoria do S.enador Francisao-RÕllemberg, 
que altera o art. 116 da ·Lei n9 1.711, de 28 
de outubro de 1S52. 
-- s.essâo:'4-4~89 -

_-Projeto_ de LeidoSencido n~ 19, de 1989, 
de autoria do Senador João Menezes, que 
proíbe emissão de moeda pelo prazo de ses
senta dias e_ dá outras providências. 

Sessão, 11-4·89 
-Projeto_deLei da Câmara n9 36, de 1985 

(n~ 1371n5, na Casa de origem), que estabe~ 
Ieee obrigatoriedade de qualidade artística pa
ra os cartazes publícitários localizados ao lon
go das rodovias e ~á outras proviqências. 

Sessão' 13-4-89 
-Projete?_ de Lei ·aa -Câmara n9 t9. de 1985 

(n"' 2.789/83, _na Casa de Origem), que dá o 
nome de "Guarulhos" ao aeroporto em cons
trução no municfpio paulista dO mesmo nome 
e determina outras providências. 

Sessão: 27 4-89 
Matéria enviada ao arquivo 
--Parecer n~ 1, de 1989,,da.Comissão de 

Fiscalização ·e Controle, concluindo pelo ar~ · 
quivamento da proposta de fiscalizaçáo e con~ 
trole que propõe fiscalização das atividades 
do Conselho Nacional do Petróleo. _ 

Sessão: 3-4~89 
-Mensagens aprovadas relativas à esco

lha de autoridades 
-Mensagem n?_ 77, de 1989 (n~ 144/89, 

na origem), de 5 de abril do corrente ano, 
~la qual o Senhor Presidente da República 

submete à deUberação do Senado a escolha 
do Desembargador Luiz Carlos Fontes de 

-Alencar, do Tribunal de Justiça do Estado de 
Sergipe, a fun de sei nomeado para exercer 
o cargo de _Ministro do Superior Tribunal de 
JUstiça, de acordo com o Item n do parágrafO 
2,9 do artigo 27 do ato das disposições consti~ 
tucionais tran_sitórias. 

Sessã<" 25-4-89 , 
-Mensagem n• 78, de 1989 (n• 145/89, 

na origem), de _5 de abril do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha: 
do Desembargador Luiz Vicente Cemicchiaro, 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a 
fim de ser nomeado para exercer o c:a:Fgo' de 
Ministro do Superiõr Tribunal de Justiça, de 
acordo com o item li do parágrafo 29 do artigo 
27 do ato d~ disposiçôes constitucionais tran
sitórias. 

Sessão' 25,4-89 
-Mensagem n• 80, de 1989 (n• 147/89, 

na origem), de 5 de abril de 1989, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senc;tdo a E:scoJha do Desem
bargador SáJVíõ de Figueiredq Teixeira. do Tri
bunal de Justiça do Estado de Minas Gefais, 
a fim de ser nomeado para exercer o cargo 
de Ministro áO Superior Tribunal de Justiça, 
de acordo com o item .Ii do parágrafo 29 do 
artigo 27 do ato das disposições constitucio
nais transitórias. 

Sessão: 25~4-89 
-Mensagem n• 8!, de 1989 (n• 148/89, 

na origem), de 5 de abril do corr_ente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberaçã_o do Senado. a es.colha 
do Desembargador Waldemar Zveiter, do Tri
bunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
a fim de ser nomeado para exercer o_ cargo 
de MinistrO do Superior Tnbunal de Justiça, 
de acordo com ·a item li do parágrafo 29 do 
artigo 27 do ato das di.sposições constituclo· 
nais tr_ansR6rias. 

Sessão' 25_-4-89 
--'Mensagem n9 75, de 1989 (n~ 142/89, 

na origem), de 5 de abril do corrente ano, 
pela quaJ o Senhor Presidente da República 
submete_ à deliberação do Senado a escolha 
do Desembargador Athos Gusmão Carneiro, 
-dõ Tribunal de Justiça do Estado do Rio Gran
de do Sul, a fim de ser_ nomeado para exercer 
o cargo de Ministro do Superior Tribunal de 
JUstiça, de acordo com o_ Item n do parágrafo 
29 do artigo 27 do ato das disposições consti
tucionais transitórias. 

Sessão' 25-4-89 
-Mensagem n'~ 76, de 1989 (n9 143/89~ 

na origerri), de 5 de ãbril do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Desembargador Francisco Gáudio de Al
meida Santos, do Tribunal de Justiça do Esta
do do Ceará, a fun de ser nomeado para exer
cer o -cargo de Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, de acordo com õ item II do pará
grafo 2? do artigo 27 do ato das disposições 
constitucionais transitórias. 

Sessão' 25-4-89 
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-Mensagem n~ 79, de 1989 (n? 146/89, 
na origem), de_ 5 de abril do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repóbllca 
submete à deliberação ·do Senado a escolha 
do Desembargador Raphael de Barros Mon
teiro Filho, do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, a fim de ser nomeado para 
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribu~ 
na] de Justiça, de acordo com o item J[ do 
parágrafO 29 do artigo 27 do ato das dispo
sições constitucionais transftórias. 

Sessão:.25-4-89 

Projetas retirados pelo autor e arquiva
dos defiJÜtivamente 

-Projeto de Lei do Senado n9 12, de 1989, 
de _autoria do S_enador S_evero Gomes, que 

, altera dispositivo do_D.ecreto-Lei n?_l.894/81, 
que "institui iJicelitlVOs ]iScais para émpresas 
exportadoras de produtos manufaturados e dá 
outras providências". 

Sessão: 13-4-89._ _ 
-Projeto de Lei do Senado no 15, de 1989, 

de autoria do Senaàor Severo Gomes, que 
altera a legislação. do [mposto sobre Produtos 
Industrializados e dá outras providências. 

Sessão:·13-4-89 .. 
-Projeto de Lei do Senado nQ 16, de 1989, 

de autoria do Senado.r .Seyero .Gorne:s ... A:ue 
revoga os §§ 29 e 3~ do artigo.30 .ela Leln" 
7.730, de 31 de janeiro de 1989. 

Sessão: 13-4-89 
Requerimentos Aprovados 

-Requerimento n9 63, de 1989, dO Sena-
dor Severo Gomes·,_solicitando, ho~ tennos 
regimentais, a retirada, em caráter defmltivo, 
do Projeto de Lei. do Senado n" 12, de 1989, 
de sua autoria, que altera dispositivo do Decre
to-Lei n9 1.894/81, .cJU:e.1riStifuf1ncentivos fis
cais para empresas exportadoras de produtos 
manufaturados e dá outras providências. 

SesSão:-13-4-89 .. _ 
-Requerimento no 64, de 1989,. do Sena

dor Severo Gomes,. ~olicitando, nos termos 
regimentais, a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do ~nado nQ 15, de 1989, 
de sua autoria, que altera a legislação do Im
posto sobre Produtos Industrializados e dá ou
tras providências. 

Sessão: 13-4-89 
-Requerimento n" 65, de .1989, d.o Sena

dor Severo Gomes·; solicitando, nos terinOs 
regimentais, a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado n~ 16, de 1989, 
de sua autoria, que revoga os §§ 29 e 39 do 
art. 30. da Lei nQ 7.730, de 31 de janeiro de 
1989. 

Sessão: 13-4-89 
-Requerimento no 206, de 1989, de .auto

ria dos Uderes.Jamil Haddad, Mário Maia, Mar
condes Gadelha, .Ney Maranhão e Chagas Ro
drigues e_ do Senador Itamar Franco, solici
tando, nos termos. do artigo 371, alínea "c", 
do Regimento Interno, urgência para o Projeto 
.de Lei do Sena.d.o n9 28, de 1987, do Senador 

~amil Haddad, que define o crime de tortura 
e dá outras providências. 

Sessão: 26-4-89 

DIRETORIA GERAL 

EXTRA TO DE CON1RATO . 

EspéciE:: Contrato n~ 032189 
Contratada: Clínica Radiológica São Braz Lt

da 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de serviços, compreen

dendo exames médicos complementares de 
dignóstico e tratamento no âmbito das espe
cializações.da Contratada, a Senadores, servi
dores d.o Senado e seus dependentes. 

Licitaçáo: Credenciamento com base no 
Ato n" 40/88, da Coinissão Diretora. 

Crédito pelo qual correiá a despesa: à conta 
.ÕQ P.c.ograma de Trabalho O 1 01428.20Q4n61, 
Nat!Jr~za da Despesa 3132~0109!2.. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
. n' 00690/4, de 14-4-89. 

Valor Contratual: Estimado em NCz$ 
2.50.0,0-0 (dois mil e quinhento.s cruzados no~ 
vos). 

VigênOa: 14-4-89 a 31-12-89. 
Signatários: Peb Seriado. Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Otaviano 
José de Araújo. _ 

Amaury GOnçalVes Martins, Diretor da Sub
secretaliã de Administração de Materia1 e J?atri
mônio. 

EXTRA TO DE CON1RATO 

Espécie: Contrato n" 033/89 
Contratada: Clínica Radiológica Ltda 
Contratante: Senado Fédéra1. 
Objeto: PreStação -de· .s..e.rvíços, compreen

dendo exames médicos complementares de 
dignóstico e tratamentO· nO âmbito das espe~ 
cializaç6es da Contratada, a Senadores, servi~ 
dores do Senado e seus depe11dentes. .. 

Ucitaç.ão: Credêndªinento· com base no 
Ato n9 40/88;da Comissão Diretora. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 
do Pr~raina de Trabalho 0101428.2004n61, 
Natureza da Despesa 3132-010912. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 0069112, de 14-4,89. . . 

Yalo.r_ Contratual: Estimado em NCz$ 
6.000,00 (se.ts-ffiil cruzados-novos). 

·· Vig,.ncia: 14-'1-89 a 31-12-89. '· 
Si9nátários: Pelo Senado Fedé~al: Dr.~José

Passos Pôrtõ. Pela Contratada: Dr. Michel Ge
rnayel. 

Amawy Gonçalves Martins, Diretor da Sub
seCretaria de AdministraÇão de Mate_rial e Patri
mônio._ 

INSnTCITO DE PREVIDÊ"iCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da t· Reunião Ordinária, 
Tealizada eril lS de abril de 1989 

Aos treze dias do mês de abril do ano de 
hum mil novecentos e oitenta e nove, às dez 

horas. reuniu-se o Coflselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência do.5: Congfessistas, re
cém-eleito, sob o a presíclêiicia do Selihor Sena~ 
dor Ruy Bacelar, com a presença dos Conse
lheiros Senador Chagas Rodrigues, Deputa
dos Carlos B~nevides, Domingos Juvenil, Gd . 
Carvalho, Álvaro Valle, Simão Sessim e Douto
res Jorge Odilorl dos Anjos e Henrique Urna 
Santos. Havendo número regimental, foram 
abertos os trabalh"os e procedida a leitura da 
Ata de Posse e transmissão de Cargos, tendo 
sido aprovada. O item 1 dil. pauta constituiu-se 
na indicação e nomeação dos Senhcifes Te
soureiros da gestão 1989/1991 e. o Senhor 
Presidente apresentou os seguintes nomes: 
para Tesoureiro-Titular o Senhor Senador Na
bor Júnior e para Suplentes os S.enhores .se~ 
nado r J.os.é Ronaldo Aragão e Deputado Aécio 
de Borba, que foi aprovado por unanimidade. 
Em seguida o Senhor Presidente distribuiu 
pastas, contendo toda a legislação dÕ IPC, ane
xando a· estas o Demonstrativo da Receita e 
Despesa, Balancetes de janeiro, fevereiro e 
março do corrente ano, designando os Senho
res Conselheiros Senador Chagas Rodrigue's 
para emitir parecer no Balancete referente ao 
mês de janeiro, e os Deputados Domingos 
Juvenil e Simão Ses sim para emitirem parecer 
nos Balancetes referentes aos meses de feve
reiro e março, respectivamt;nte. Prosseguindo, 
o Presidente fez uma sucinta esplanação da 
situação fmanceira atual do IPC, l~vando. ao 
conhecimento do Conselho as providências 
que estão sendo adotadas dentre elas um le
vantamento econômico-financeiro sob a coor
denação dos DOutores Sebastião Vicente e 
Edson Pedrosa, auditores-chefes do Senado 
·e da Câmara dos "Dép.utados reSpectivamente, 
decorrente a este levantamento já nos foi apre
s.enta<i.o um relatório preliminar, cujas cópias 
foramJcirnec;idas para todos os s.enhores Con
selheiros. COntinuando, o Presidente coloca 
em discussão proposta para que toda mOVi
mentação financeira do IPC nó.que ·conCerne 
a aplicaçôes sejam feitB.s ,Prioritariamente, no 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, 

- o que foi aprovado por unanimidade. Prosse
guindo o Presidente declarou que a partici
paÇão do Conselho Deliberativo nesta. atual 

·admiTiistraÇão sCfá de Vitãf'itnpõrtânda pãia 
·a plenitude do trabaího il.o. quãl.todos Se pro
puseram. Que ·a ·transparência e a austeridade 
serão impressões das quais não se distanciará. 
Continuando, os Senhores DeputadOs Simao 
Sessim, Domingos Juyenil .e o Dr. Henrique 
Uma Santos ratifÍcaram a confiançà _e a_ disp()
sição em contribuírem com o Presidente nesta 
!TI!:?sãp, no que foram referendados por tcxfos 
os Sénhores Conselhe.iros preseriteS. Nada 
mais havendo a tratar, é encerrada a reunião 
às doze. e_trint.a.horas. E para constar, eu Pedro 
Alves de Freitas, secretário~ lavr_ei a presente 
ata _que,. depois de lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor PreSjdente. - Sênador Ruy 

. Bace!~,' Presidente. · 
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1-ATADA53•SESSÃO,EM8DE 
MAIODE1989 

l.l-ABERTURA 

12 -EXPEDIENTE 

1..2.1 - JW=r.,em elo Senhor Pre
sidente • RepdMca 

- N• 94189 (11" 189189, no origem), refe
rente à escolha do Dr. Aristides Junqueira 
Alvarenga, Subpi"OCW"ador-GeraJ da Repú
blica, da carreiro de Ministério Público Fe
deral, para exercer o cargo de Procura
dor-Geral da República. 

1.2.2-Mensagem do Governador 
elo Dlstrlto Federal 

-N• 30189-DF (n• 21189-0AG, na od· 
gern), encaminhando ao Senadc Federal 
o Projeto de Lei do Distrito Federal n9 
18189, que dispõe sobre os vencimentos 
dos membros da Carreira de Procurador 
do Distrito Federal e dá outras providên
cias. 

1.2.3- Leitura de projeto 

--'Projeto de Lei do Distrito FederaJ rf. 
17/89, de autoria do Senador Maurício 
Corrêa, que denomina teatro Nacional 
Cláudio Saritoro o Teatro NacJonai de Bra
sília. 

1.2.4- Comunicações 

-Dos Senadores DivaJdo Suruagy, Jo
sé Agripino e LourivaJ Baptista, de que se 
ausentarão do País. 

1.2.5 -Discursos do Expediente 

SENADOR JOSÉ AGRIPINO - lncen· 
tivos fiscais. 

·SQMÁRJO 

SEJYADOR l'iEY MARAIYHÁO - Com· 
pensaçilo dos p~ufz.os do caderneta de 
poupança rural, no lmpoato de Renda. Ho
menagem ao ex-Deputado Paulo Caval
canti. 

SE!YADORMARCONDESOADELHA
Cncontro dos Chefes de Estado, da região 
amazônlc~ em J'l\ana.us - AM. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO -
Homenagem aos veteranos da Força Ex
pedicionária Brasileira. 

~ O SR. PRESIDEI'/1E NELSON CARNEI
RO :...._ Fâía associativa em nome da Mesa. 

1.2.6- Apnodaçio de matérlu 

-Requerimentos n9' 234 a 236189, Ji. 
dos em sessão anteder. Aprovados. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Veto pardal aposto ao Projeto. de Lei 
do DF n9 5, de 1988, que dispõe sobre 
os vencimentos dos conselheiros, audito-
res e membros do Ministério Público do 
T ríbunal de Contas do Distrito Federal. Vo
tação adiada ·por solicitação do Senador 
Mauro Benevides .. 

1.3.1-Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR MA(JRO BENEVIDES -
Amparo aos flage1ados das chuvas no Es-
tado do .Ceará. _ _ 

SENADOR fTAMAR FRANCO-Home
nagem póstuma ao dentista Almirante Ál
varo Alberto. 

SENADOR LO(JRJVAL BAPTISTA -
Homenagem póstuma ao jornalista Gilber
to Guimarães. 

SENADORNELSONWEDEK!N-Aite· 
rações na diretoria da Telesc. 

1.3.2 - Deoignação da Ordem do 
Dia da próxima aeuão 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2-DISCURSOS PRONUNCIA· 
DOS EM SESSÕES ANTERIORES 

-Do Sr. Senador Áureo MeJlo, profe
rido na sessão _de 29-4~89. 

-Do Sr. Senador João Menezes, profe· 
rido na sessão de 3-5-89. 

3 -ATAS DE COMISSÕES 

4-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SEl'IADO FEDERAL 

-N• 132 o 135, de 1989. 

5-PORTARIAS DO PRIMEIRO 
SECRETÁRIO DO SENADO FEDE
RAL 

-N• I~ a 16, de 1989. 

6-PORTARJA DO DIRETOR-GE
RAL DO SENADO FEDERAL 

-N' 17, de 1989. 

7 -MESA DIRETORA 

8- LiDERES E VICE-LioERES DE 
PARTIDOS 

9-COMPOSIÇÃO DAS COMIS· 
SÓES PERMANENTES 
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PASSOS PORTO 
Diretor~Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

EXPEDIENTE 
CENTIIO OIIÃFICO 00 SENAOO FEOERAL 

DIÃIIIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado federal 

ASSINATURAS 

Semestral ...................... _ .............. -_, ......... .,.. NCz$ 9,32 

Exemplar Avulso ···········-···············.,-······-·.,· NCz$ 0,06 
Tiragem: 2.200--exemplares. 

Ata da 53'!' Sessão, em 8 de maio de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos SrS- Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

As 14HORASE30MINUTOS,ACHAM-5E 
PRESENTES OS SRS. $ENADORES: 

- Mário Maia - Aluízio Bezerra - Leo
poldo Peres-Nabo r Júnior ~João Men_ezes 
- Antonio Luiz Ma_ya _- Alexandre Costa-:__ 
Edison Lobão - Chagas Rodrigues - José 
Agripino ~ Mansueto de Lavor - Joã~ Lyra 
- Louriva1_ Baptista -Jamil Haddad- Itamar 
Franco -Pompeu de Sousa- Rachid Salda
nha Derzi - Dirceu Carneiro - Carlos Chia
rem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusª- o compareci· 
mento de 18 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos 
trabalhos. 

0- Sr. 19 Secretário irá p~aceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
Mensagens 

Do Presidente da República 

Submetendo à dellberação do Senado 
a escolha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia 
aqufescênda: 

MENSAGEM N• 94, DE 1989 
(N• 189/89, na origem) 

ExC!elentíssimos Senhores Membros do Se· 
nado Federal, 

Tendo em vista a disposto no artigo 128. 
§ 19, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à eleve)da aprovação de Vossas 
Excelências a e$.colha elo nome do Doutor 
Aristides Junqueira Alvarenga, :Si..tbprõc:-wci· 

dor-Cieral da República, da carreira do Minis
tériOl>UDI.ICO-Federal, para exercer o cargo 

--<:~e Procurador-Gera] da República. 
Brasília-DF, 8 de maio de 1989. -José 

Samey. 
DJ/SSJ/SEJUSP/MJIEM n• 00082189. 

em· 4 de maio de }989. 
ExceJentissimo Senhor Presidente da Repú

blica, 
Com a aprovaçãO, pelo Senado FederaL do 

nome do Doutor José Paulo Sepúlveda Per
tence _e de sua conseqüente nomeação para 
exercer o -cargo ôe Mintslro do egrégio Supre
mo Tribunal Federal, abrir-se-á a vaga de Pro
curador-Gerai da República 

O jxõmovimento do cargo em comento, 
pelo processo de livre escollia, deverá re<:air 
em nome de !ntregrante da carreira do t-1inis
térlo Público da União, seleclonado por Vossa 
Excelência, após maioria absoluta dos mem
bros do Senado Federal, de acordo com o 
§ }9 do artigo 128 da Constituição. 

Nessas condições, tenho a honra de subme
tera asSunto à superior consideração de Vossa 
Excelência, para eleger o nome a ser encami
nhado ao referendo do Senado Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelênda protestos do meu profundo 
respeito.- Oscar Córréa, Ministro de Estado 
da Justíc;a. 

"CURRICULUM vtrAE•' DE 
ARISTIDES JUNQ(JEIRA ALVARENGA 

I -Dados Pessoais 
-1__:-::-_I'Iome: Aristides Junqueira Alvarenga 

. 2- Filiação: Lulz de Meio Alvarenga e Alíce 
Junqueira AlvafenQà - · 
3-Data de Nascimento: 2 de março de 

1942 
_ 4-Local de Nascimento: São João dei ~ei 
-Minas Gerais - -- · 

5-Estado __ c:r.;:il: <:asado _ 
6- Nome do Cônjuge: Rosely de Oliveira 

Alvarenga 
7 -Filhos: Lúcio de Oliveira Alvarenga 

( 15-1-81) Mário de Oliveirci Alvarenga-(4~5-84) 
8 ~EndereÇO Residencial: SQS 316 Bloco 

FAp:JQl -
Fone: 245-46·47 ~ 
9-Endereço -de Trabà"lho: ProCuradori_Cl 

Geral da República 
Fone: 226-57-82 
U - DO(:umentos de Identidade 

1 __:_~carteirã --de -iifeiitidade: RG ri? 
12.238299-SSP/SP -em 23-1-78 

2-Certificado de Reservista: n\> "332.149 
-Série C-4•R.M.J1• CR 
3-Titulo de Eleitor n~ 4530120!38 - 1• 

Zona -144~ - Seção - Brasília-DF 
4-CPF n" 0004.7!5.93!168 ~ 
5-Pasep - n• 1.004.395A3S.O 

UI- Histórico Escolar 
1 - Curso Primário: no Gr~po Escolar 

"João dos Sa.ntos" de São João dei Rfti-MG 
(1949/1952) 
2-Curso de Humanidades: no SerõinárlO 

Menor de Mariana-MG (1953/1958) 
3-Curso de FUQsofia: incompleto; no Se

mfn~o Maior de Mariana~MG (195_9-1960). 
4-Curso de Bacharelado: na Faculdade 

de Direito da Universidade Federal de /Y\inas 
Gerais, com sede em Belo Hclrtiant'e 
(19Ô3!1967)~-havelido colado grau em 10 de 
dezembro de 1967 
5-Curso de Pós-Graduação: em nível de 

mestrado, na Faculdade ele Direito da Univer
sidade de São Paulo (1974!1975)r sem defeSa 
de tese. · ~ 

IV-Aprovação em Concursos PúbHc:os 
1-1966 - Estagiário Acadêmico de Di

- reito, do Estado de Minas Gerais. 
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2-1968-=.PromcitordeJustfça dÕE5tad0-
dc Goiás, logrando aprovaçao em primeiro 
lugar 

3 -1973 - Procurador da República 

V- Dados Fundonafs 

1 -Chefe do Pessoal da Maternidade Ode
te Va1adares, em B=elo Horfzonte-MG (setem
bro de 1962 a setembro de 1968). 
2-Diretor do Departamento Jurídico da 

Federação do Trabalhadores Cristãos de Mi
nas Gerais (1967 a setembro de 1968}. 
3-Promotor de Justiça nas cQmarcas 

goianas de Santa- Cruz. de_, Goiás, Porangatu, 
Palmeiras de Goiás e Goiaflésia ( de outubro 
de 1968 a 7 de novembro de 1973). 
4-À disposição do [)epartamento de Polí

cia Federal, em Goiás, durante o primeiro s_e
mestre de 1973. 
5-Chefe de Gab1;~ete da Secretarta cie Se

gurança PUblica do Estado de Goiás, de agos
to a 7 de novembro de 1973. 
6- Procurador da República, em São Pau

lo, a partir de 7 de novembro de 197.3, com 
atuaçâo junto às Varas da Justiça Federal es
pecializadas em matéria penal. 

7- Designado pelo Procurador-Geral da 
República para ter exercido junto a Procura
doria Geral da República, para emitir' pareceres 
em matéria penal, perante o Supremo Tribu
nal Federal Gunho a novembro de 1978). 

8-Removido, ex-offici'o, para a Procura
doria Geral da República, em Brasma-DF para 
emitir pareceres em matéria penal, perante 
o Supremo Tn"bunal Federai_Qunha de 1979 
até 13 de maio de 1983). 
9-Designado pelo Procurador-Geral da 

República para funcionar na ação penal rela
tiva ao homicidio praticado contra o Procu
rador da República , Pedro Jorge de Melo e 
Si1va, perante a 1" Vara da ~ustiça Federal, 
Seção Judldária da Estado de Pernambuco 
fjunho de 1982). 

lO-Nomeado para o cargo em comissão 
de Subprocurador-Oeral da República, por de
creto do Presidente da Repúblfca, pubJJcado 
no DJ(f de 13 de maio de J-963. passando 
a oficiai' junto à Terceira Tunna do TnbWlal 
Federal de Recursos, até fevereiro de 1987. 

11 -Designado em janeiro de 1986, pelo 
Procurador~Geral da República para oficiar 
junto à4'T urma do Tribunal Federal de Recur
sos, cumulativamente com O ofício junto à 
3~ Turma. até fevereiro de 1987. 

12 - Designado, em 3 d_e fevereiro de 
1987, pelo Procurador-Gera! aa República, pa· 
ra Secretário de Coordenação da Defesa da 
Ordem Jurídica do Ministério Público Federal, 
nos termos do art. 28 do D~re_to 93.840, de 
22-12-86, perrrianecenda em .exercício até ju~ 
nho de 1988. 

13 -Designado, em 5 de fevereiro de 
1987, peJo Procurador-Geral da República, pa
ra oficiar perante a 1~ Seção do Tribunal Fede· 
ra1 de Recursos, permanecendo em c3xerdcio 
até 27 de abril de 1987. 

14-Designado, em 27 de abrirde 1987, 
pelo Procurador~Geral da República, para ofi· 
ciar junto à Primeira Turma do Supremo Tri
bunal Federal e para substituir o Procurador· 

óefal da. República, em casO -d~ ~usêrtcia ou 
impedimento. 

l5,_Promovido por merecimento, em 
março de 1988, ao cargo de Pro_cura"dor da 
República Especial, hoje denominado Sub
procurador-Geral da República, cargo efetivo 
e não mais em comissão. 

16-Designado, em 2:8 de junho de 1988, 
pelo Procurador-Geral da República, para 
exercer aS Junções de Vice:-Procurador-Geral 
da República; oficiar em processos de compe
tência do Supremo Tribunal Federal; para su
pervisionar a atuação do Ministério Público Fe
deral em processos penais, junto ao Supremo 
Tribunal Federal e para submeter à aprovação 
do Procurador-Geral da República a manifes
tação do Ministério Público federal em que 
se pófiháffi em causa questões novas de in
cónstlti.iC:ionalidade ou de interpretação cons
titucional. 
VI- Experiência Docente 

1 -Professor de LegisJação Aplicada e Or
ganização .Soda! e PoJitica Bra;:;ilejra, no Curso 
Técnico de Contabilidade do Colégio Estadual 
de Goianésia, Goiás (1971 a 1972}. 

2 -AuJas no Curso de Estágio da Facul~ 
dade de Direito das Faculdades Metropolita· 
nas_Unidas, São Paulo- SP (1974). 
3-ProfessOr Corividado para mlnistrar au~ 

las de Polícia fazendária, na Academia Nado
na! de_ Polí1=ia, em Brasíliil - DF, referente 
ao CUrso de Agente de Polícia Federal (1982). 

4 -Professor coiaf:lo__rad_or __ do Centro de 
Ensíno Unífi.Gado de Brasilia-CEOB- dfsd
pt1na de Direíto Pro;ce~JJal Penal {1962-
1985). . 

VIl- Participação em Comissões Exami
nadoras de Concursos Públlcos 

1 -Designado pelo Exm~ Sr. Ministro-Pre
sidente do Tribunal Federal de Recursos para 
compor a Comissão do Concurso PúbliCa des
tinado ao-provimento dos cargos, privativos 
de Bacharel em Direito, da Oasse "A", da Ca· 
tegoria de Técnko Judiciário, do Quadro Per
manente da Secretaria do Tribunal Federal 
de RecursOS{I980). 
2-COntratado pela Diretoria do Pessoal 

Civil da Marinha para elaborar prova para con· 
curso interno de ascensão funcional para As
sistente Jwídico, reaJizado pelo Ministério da 
Mannha(!981) .. 
3-Membro da Comissão Examinadora do 

Concurso Público para provimento de cargos 
de Procurador da Fazenda Nadohal realizado 
pela Escola d~ Administração Fazendária -
(ESAF), em 1981/1982. 

4...:.. Membro da Comissão Examinadora do 
69 Concurso Público para _Qrovimento de car
gos de Procurador da RePública, realizado pela 
Pr<;~curadoria Gera1 da República, 1983. 
5-Membro da Comissão Examinadora do 

89 ConcUrso Público para provimento de car· 
gos de Pro_curaç[or da República, realizado pela 
Procuradoria Geral da República, em 1987. 

6 =-ME:mbro da Comissão examinadora do 
gç Concurso Público para prOvimento de carM 
gos de Procurador da República, realizado pela 
Procuradoria Gera1 da República, ainda em 
andamento. 

"- 7-Membro de Corriissões Examinadoras 
de diversos concursos públicoS realizã._dOs-pela 
ESAF, desde 1983 até hoje, para provimento 
de cargos de níveis superior e médio em Tribu
nais Regionais Eleitorais, Tnbunal Federal de 
Recursos etc. · 

VIII- Participação em Comissão Julga· 
dora de Concurso de Monografia J~ridlca 

Presidente da Comissão Julgadora do Con
curso ""Miguel Cerqueifa", promovido pela As
sociação Goiana do Ministério Público, a que 
c-oncorreram Promotores Públicos· de várias 
unidades da Federação, constando como te
ma "Dolo Eventual- Culpa Consciente: Limi· 
t<;s;· (1980). 

IX- Palestras Proferidas 

1 - "A competência Crimlnal da Justiça 
Federal de Primeira Instância", na Faculdade 
de~Direito de Colatina, Espírito Santo (19~8). 

2-'"Da Imputabilidade" e "Do Concurso 
de Agentes", em cido de pales~él$ promovidas 
peló Departamento de Polícia Federal sobre 
a nova Parte Geral_ do CÇ>qigo Penal (Lei n~ 
7209784), em que foram, também, conferen
dstas, sobre outros temas, os professores: Mi· 
nistro Francisco Rezeck, do Supremo Tribu
nal; Desembargador Luiz Vicente. Cemicchia
rp, do Tribunal de Justiça d_o Distrito Federal, 
Frãncisco de Assis Toledo e Gáudio Lemos 
FonteleS; do MiniStério Público Fe"deral (1985). 
3-"O Minísterio Público e _a Defesa do 

ConsumidOr" palestra proferida, como repre
_s~ntante_c:to Proc~.,trad~r-_Geral da República no 

~.auditório da Secretaria de Planejamento do 
Estado_de Minas Gerais, por ocasião da aber
tura do Seminário sobre "Conswnidor e ConsM 
tituinte", promovido pelo ProCon/MG (outubro 
de 1985). 
4- "Criminalidade Económica", palestra 

proferida, como representante.do Procurador
Gera] da República, no Semihário sobre Mer
cado de Capitals, patrOdriado péla Comissão 
de Valores MobHiários e destinado à Magis
tratura e ao Ministério Público do Esta-do do 
Pará (dia 12 de setembro de 1986, Belém). 

X- Partldpação em Conselhos Comis
sões e Grupos de Trabalho 

I -Membro do Conselho Superior de Cen# 
sura, como representante do Ministério Públi~ 
co'federal (1982 a maio de 1983}. 

2 ........ Presidente da Comissão instituída pelo 
Excelentíssimo Senhor Ministério da Justiça 
para elaborar anteprojeto de lei disciplinando 
a competência da Polícia Federa], prevista na 
segunda parte da alínea c do inciso vru do 
artigo 89 da Constituição_ Federal (setembro 
de !983). . . _ .... 

3 ~Presidente do Grupo de trabalho, insti
tuído pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Pro
cwador-Geral da República, para oferecer su
gestões que permitam disciplinar, por portaria, 
a fonna e os mecanismos da atuação do Mi· 
nistério Público Federa) em "face dã: Lei n9 
7 347, de 24 de junho de 1985, que dispõe 
sobre a ação civil pública de responsabilidade 
por danos causad_os ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
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estético, hist6ric(), turistico e paisagístico 
(agosto de 1985 ). · · 
4-Membro efetivo, como representante 

do Ministério Público, do Conselho .Nacional 
de Defesa do Consumidor, designado p~lo Ex
celentíssimo Senhor Presidente da RepúbUca 
(agosto de 19851unho de 1987). . 
5-Membro do Grupo de Tiabalho, insti

tuído pelo EXcelentíssimo Senhor Ministro da 
Justiça, para elaborar o regulamento do Fun
do Criado pela Lei~ 7.347185 (novembro de 
1985). 

6-Membro do Grupo de TraPalho,-iósti
tuído pelo Excelentissimo Senhor Doutor Pro
curador-Geral da ~epública, destin<ido à era
boração de proposta de anteprojeto ·de lei or
gânica do Ministério Públíco da União (novem
bro de 1985). 
7-Membro-Suplente do- Conselho f~de

ral de Entorpecentes, na qualidade de Jurista 
(abril de 1987). 
8- Presidente da Comissão de Juristas 

constituída, em 8 de março de 198ó, pelo 
Excelentíssimo Senhor Ministro-da Justiça p"a
ra promover exame de sugestões e· reviSão 
final do anteprojeto do C6digo de Def~sa do 
Consumidor, a ser enviado como colaboração 
ao Congresso Nadonal. _o-

XI-Artigo PubUcado 

"Crime de Sonegação Fiscal", Folha da T__ar-
de, São Paulo, Edição cte 3-6'1977, p.9. 

XII- Obra Publicada 
A competência Criminal da Justiça Federal 

de Primeira Instância, Saraiva, São Paulo, 
1978. 

Brasília, 2 de.abril de 1989 . .::_Arfstides_Jun
queira A/varenga. 

(À Comlssiio de Consfftuiçáo, Justiça 
e Cidadania.) 

DO GOVERNADOR DO 
DISTRllO FEDERAL 

MEI'ISAGEM 1'1• 30, DE 1989 - DF 
(1'1• 021/89-GAG, na origem) 

Brasília, 5 de maio de 1989 

Exce1entíssimo Senhor 
Presidente do Senado Federal: 
Em obediência às disposições insertas na 

Resolução rt' 157, de 19_88, dessa_insigne Casa 
Legislativa, e dando cumprimento aos ditames 
do artigo 16, § ]9, das Disposições Transi
tórias, da Constituição da República Federa· 
tiva do Brasil, tenho a honra de encaminhar 
a Vossa Excelêm:ia para a alta apreciação do 
Senado Federal, o anexo ap.teprojeto de lei 
que dispõe sobre a fixação do venc_imento e 
representação devidos aos membros da Car
reira de Pro<::urad,or do Distrito Federal_ 

É imperativo ajustar a remuneração' da refe
rida Carreira à das demais que a Constituição 
Federal reuniu no seu Capftulo IV, do Titulo 
IV, considerando que a situação atual apresen
ta~se incompatível com o disposto no § 19, 
do artigo 39, da Lei Maior, aplicável à Carreira 
de Procurador do Distrito Federal, por força 
do art. 135 daquele Diploma Constitucional. 

A medida proposta dispensa um novo trata· 
mento remuneratório àquela Carreira, elirni~ 
nand6 as diversas gratificações hoje integran
tes dos seus vencimentos, que passam exclu
sivamente, a compor-se do vencimento base 
e d~ representação, reSsaJviidas as vantagens 
de caráter pessoal, conferindo clareza, para 
conhecimento da sociedade, dos exatos valo. 
res da retnbuição. 

Os parâmetros utilizados, em observância 
às disposições do mencionado § 1~. do art. 
39, da Constituição, foram os mesmos adota
dos na fixação dos vencimentos dos membros 
do Ministério Público Federal e do Distrito Fe
deral, consubstanciada na Lei IT' 7.~725, de 6 
de janeiro de 1989, tomando-se por base, os 

,wlores estabelecidos para a remuneração dos 
membros do Ministério Público do Distrito Fe
deral e dos T erritários, cõnstantes dos itens 
11, ill e IV do Anexo da referida lei. 

Val_e ressaltar que, pOr imposição legal, a 
Carreira de Procurador do Distrito Federal 
sempre guardou correspondência cie remune
raçãç com a_ ele Procurador çia República.. daí 
porque a ·adOção daqueles parâmetros ajus
ta-se aos inegáveis ônus e complexas respon
sabilidades esta:beleddas- nó novo ordena
mento constitucional 

A medida legislativa Ora proposta tem por 
escopo dar prosseguimento à adequação ins
tituída peJos dispositivos constitucionais _antes 
indicados, à exe_mplo da Lei n9 5, de 29 de 
dezembro de 1988, que fixou os vencimentos 
dos Conselheiros, Auditores e Procuradores 
do Tribunal de ContaS do Distrito Federal. 

Acresça-se que não haverá reflexo signifi
cativo na despesa, posto que, não se descu
rando das dificuldades_financeiras do Distrito 
Federal, propõe--se a extinção das inúmeras 
gratificações hoje pagas, somando-se a isso 
o peQueno número de integrantes da carreira 
aqui tratada. 

Nesta oportunidade, reafU"mo a Vossa Exce
lência meus protestos de el~vada estima e_ dis
tinta consideração. -Joaquim Domingos Ro· 
riz, Governador do Distrito Federal. 

PROJETO DE LEI DO DF 
- --- !'I• 18, DE 1989 

Dispõe_ sobre _gs vencimentos dos 
membros da Carrelra'de Pfocurãdor do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Arl 1 Q O vencimento e a verba de repre· 

sentação devidos aos membros da Carre'ira 

de Procurador do Distrito Feç:ieral, a partir de 
1" de maio de 1989, passam a Ser os cons-
tantes do AneXo. · · 

Art Z' Ficam extintas, parà a Carreira-de 
Procurador do Distrito Federal, as seguintes 
vantagens e gratificações: -

I- gratificação -de nível superior, instituída 
pelo Dec:reto·Lei n9 1.544, de 15 de abn1 de 
1977, alterada _pelo Decreto-Lei n9 1.83i. de 
22 de dezembro de 1980 e concedida à Car
reira Procurador do Distrito Federal pelo De· 
creto-Lei n92.107, de 13 de fevereiro de 1984; 

n- gratificação de produtividade, instituída 
pelo_ Decreto-lei n? 1.776, de 17 de março 
de 1980; 

m-gratifiCação de desempenho de ã:tivi· 
dades de tributaÇão, arrecadação ou_ fiscali· 
zação dos tributos do Distrito_ federal, insti
tuída pelo Decreto-Lei no_2.107, (je_13 de_ feve-
reiro de 1984; ·-

IV-gratificação de desempenho de fun· 
ção essencial à prestação jurisdidonal, insti
tuída pelo Decreto-Lei nç 2.160, de 6de setem· 
bro de 1984; 

-V- 9rátificação instituída_pelo D~creto~Lei 
n9 2.367, de 5 de novembro de 1987. 

- - Art 3~ A gratificação adicional por tempo 
de serviço ~rá calculada na base de 5% (cinco 
por cento) por qüinqüênio de serviço sobre 
o vencimento básico e a representação, 

·Ait 49 Aplicam-se aos proventos e pen
sões que têm por base de cálculo os venci· 
mentos da carreira aqui tratada, as disposições 
desta lei. -

Art. s~ Dos vencimentos e vantagens fixa
dos nesta lei serão deduzidas as parcelas cor~ 
respondentes auferidas desde 1 ~ de maio de 
1989, com base na legislação vigente. . 

Arl 69 Ao ·cargo de natureza especial de 
Procurador-Geral do Distrito Federal são con· 
feridas as prerrogativas do cargo de Secretário 
do Distrito Federal. 

Arl ·7, As despesas decorrentes_ d{l. aplica
ção desta lei correrão à conta de dotações 
próprias do Orçamento do Distrito FederaL 

Art 8_9 Esta lei entra em vigor na data de 
su_a publicação. 

Art. 9'1 Revogam-se as disposiÇões effi 
contrário. . 

Brasília, 8 de maio de 198_9; 16_8G da lnde:
pendênéia e 1 Q)9 da República. 

ANEKO 

~epresentação 

Denollinação Vencimento ' I Valor Total 

1 - S\J~rocuradar-Gera 1 1.541,19 19513.005,32 4.546,51 
2 -Procurador de ,a Categoria L-493,52. 19~ 

1

2.837,88 4.331,20 
3 - Procurador de 2_íl Gategor ia 1. 42.9,97 185 2.645,44 4.075,41 

.. 

(À Comissão do Distrito Federal) 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Do expediente lido, consta o Proleto de 
Lei do DF n~" 18, de 1989 que dispõe sobre 
os vencimentos dos Membros da Carreira de 
Procurador do Distrito Federal e dá outras pro
vidências. 

Nos termos da Resolução n~" 157, de 1988, 
a matéria será despachada à ComiSsão do 
Distrito Federai, onde poderá receber emen~ 
das, após sua publicação e distribuição em 
avulsos, pelo prazo de cinco dias úteis. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projeto de lei _que vai ser 
lido pelo Sr. }9 Secretário. 

I:: lido o seguinte 

Projeto 

PROJETO DE LEI DO DF 
1'1•17, DE 1989 

Denomina 'Teatro Nacional Gáudio 
Santoro" o Teatro Nacional de Brasília. 

O Senado Federal decreta: 
Art. }9_ Fica denominado 'Teatro Nacio

nal Oáudio Santoro", o Teatro Nacional de 
Brasília, pertencente ao Governo -do Distrito 
Federal. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. J~ Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

No último dia 27 de março, faleceu em Bra~ 
sí1ia, aos 69 anos, em plena atividade artística 
e profissional, o grande maesb:_o ~ compositor 
Gáudio Franco de Sá Santoro. A morte ocor
reu quando ele dirigia o últifrio enSaio da Or~ 
questra Sinfónica do Teatro Nacional de Brasí
lia, para o concerto de abertura da temporada 
da Orquestra de 1989, e em comerriOração 
ao bicentenário da Revolução Francesa. San
toro tombou trabalhando, regendo, de batuta 
em punho, diante da orquestra que ele criou 
e dirigia, na casa onde trabalhava todos os 
dias: o Teatro Nacional de Brasília. 

Ao lado de Villa-Lobos, ele é considerado 
o maior compositor brasileiro e o mais conhe
cido no exterior. Consagrado internaCio
nalmente, entre os nacionais, sua obra é a 
mais executada no estrangeiro, onde conquis
tou grandes prêmios, regeu famosas orques
tras, ensinou e participou de grandes eventos 
artísticos-culturais. No Brasil, em cinqüenta 
anos de carreira, ele foi instrumentista virtuoso 
e precoce, fundou e dirigiu grandes- orques
tras, instituições culturais e de ensino, lecionou 
e formou gerações de artistas e, principalmen
te, compôs grande parte de sua grandiosa 
obra musical. 

Com Brasília, Gáudio Santoro mantinha os 
mais fortes laços de amor, identidade e traba
lho. luminosa e _contemporânea, a figura de 
Santoro se confunde com a vanguarda e os 
horizontes dessa cidade. E ela nasceu com 
a música de Santoro, pois, o compõsitor, com 
a sua ''Sinfonia n~" 7", denominada "Brasilia, 

arrebatou o Primeiro Prêmio do Concurso Na
ci~Jlal instituído pelo Ministério da Educação 
e Cultura, para comemorar a fundação da no
va Capital Em 1962, convidado por Darei Ri
beiro, veio para a Universidade de Brasília -
OnB, onde criou e chefiou, até 1965, o depar
tamento _de Música, coordenou os assuntos 
da área, foi Professor Titular de Composição 
e Regência e criou, também a Divisão de Músi
ca, da Fundação Cultural d6 Distrito Federal, 
dirigindo-a até 1964, quando ainda criou e 
dirigiu a Orquestra de Câmara dã UnB. Aqui, 
ele presidiu, nesse periodo, a Secção de Brasl
Ua, da Ordem dos Músicos do Brasü. Em __ l964, 
criou e dirigiu o Serviço de M(lsica da preféi
tura do Distrito Federal, e a Divisão Extra-Es-
colar da Secretaria de Educação da Prefeitura 
do Distrito Federal, onde organizou o Núcleo 
da Escola de MUsica e danças de Brasília, hoje 
Escola de Música de Brasília, e integrou o júri 
para o primeiro concurso para professores da 
escola. 

Exilado por onze anos na Europa, foi convi
dado pelo Governo brasileiro a retomar ao 
País em 1978,_ para implantar as estruturas 
do Teatro Nacional de Brasilia, então em fase 
de acab_amento de sua construção. Se Brasilia, 
era "o lugar de Santoro"; o Teatro Nacional 
sempre foi "a sua casa", pois além de criar 
e clirlgir a Orquestra do Teatro Nacional, ele 
inaugurou, com ela, o Teatro, conferindo iden
tidade e prestígio nacional e intemadonal tan
to ao Teatro quanto à_ Orquestra, graças à 
sua presença fuJgurante de artista maior e 
mestre consumado da Música. Dirigiu a: or
questra até dezembro de 1981. Em maio de 
1985, foi reconduzido à sua Direção Artística 
e Regência Titular, permanecendo até a sua 
morte. Ainda em 197B, retomou o seu lugar 
na UnS, como Professor Titular de Compq
siçáo e Regência. Em 1981, organizou a Ópe
ra-Studio da UnB, passou a chefiar, novamen
te, o Departamento de Arte, e voltou a dirigir 
a Orquestra de Câmara da universidade. 

ComO se ve, a cafreira miJsk:al de Santoro 
como profeSsor, maestro e compositor está 
visceralmente ligada à vida art'ístlco-cultural 
de Brasüia, em particular ao Teatro Nacional. 
Não é sem motl_vos que, agora, quando acida
de comemorou 29 anos. o vídeo institucional, 
comemorativo da data, veiculado nas estações 
de_ televisão de Brasilia, trowce imagens da 
cidade ao som de "Ponteio", de Oáudio San
toro, peça gravada e aplaudida aqui e no exte
rior. 

O objetivÔ deste proje-to é perpetuar no san
tuário da arte desta cidade, na sua principal 
casa de espetáculos, o nome do seu maior 
artista, dãqliele que dedicou grande parte da 
~ua vida a Brasüia: tudo que a cidade possui, 
hoje, em termos de atividades musical- ensi

. no, pesquisa, espetáculos - deve-se a esse 
brasili~nse,-amante da primeira hora, que mui
to construiu nesta c:idaçie. O seu corpo des
cansa no Campo da Esperança, na Praça dos 
Pioneiros, junto aos que acreditaram no sonho 
de JuScelino, que se doaram na epopéia de 
construção e consolidação de Brasília. Nada 
mais justo, então, que o povo de Brasília, que 
tanto admirava e aplaudia o seu maestro, e 

qué o Governo, em homenagem a essa histó
ria de amor e trabalho por Brasílià, escrevam 
no bronze: Te~ro Nacional Cláudio Santoro, 
eternizando o seu preito de saudade_e gratidão 
a ·eSse brasiliense, ddadão do mundo. 

'Sala das Sessões, 4 de maio de 1989. -
Senaçlor Maurfcio CoiTêa. 

(À Comissão do Distrito FedCiãJ.) 

()SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto lido-será publicado e remetido 
~ corn~ãp competente. 

Sobre a mesa, comunicações que serão li
da.s pelo Sr. 19 Secretário. 

'' São lidas as seguintes 
•-,. 

Comunicações 

BraSJ1ia, 5 de maio de 1989 

Senhor Presidente: 
:·Tenho a honra de comurUcar a Vossa Exce

lência, de acordo com o disposto no art. 43, 
àlínea a , do Regimento Interno--do Senado 
Federal, que me ausentarei dós trabalhos des
ta Casa, a partir do dia 6-5~89, para breve 
viagem a Berlim-Alemanha Ocidental, presi
dindo a delegação brasileira que participará 
de seminário sobre administração pública. 

Sem outro motivo, aproveito o ensejo para
reiterar protestos de estima e alta c conside
ração. .. - -

Atenciosamente Senador Divaldo_ Suru~gy 
Segundo.-Sec:retário. - . -
- Brasília, 5 de maio de 1989. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar ã V. EX', de 

acordo com o Regimento Interno em seu art. 
43, álínea a , que me ausentarei dos trabalhos 
da Casa em viagem de caráter particular aos 
Estados Unidos da América do Norte e Guate
mala, no periodo de 11 a 17 do corrente. 

Córdiais saudações. -Senador_ José Agrí
pino. 

Senhor Presidente: 
De acordo com o disposto no art: 43, alínea 

a , do Regimento lntemo, comunico a V. Ex!' 
que estarei ausente do PaJs no período de 
1 O a I 5 do corrente, para, na qualidade de 
membro honorário da Câmara de Comércio 
Brasil-Estados Unidos, comparecer às soleni~ 
dades de homenagenS programadas por 
aquela entidade, a realizarem-se na ddade de 
NovaYork 
· Sala das Sessões, 8 de maio de 1989. SencÍ~ 
dor Lourival Baptista. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- AE comunicações lidas vão à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores incritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Agripino. -

OSR. JOSÉAGRIPINO (PFL-RN. Pro· 
nunçia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,' 
Srs. Senadores, pretendo abordar, na sessão 
de hoje, ainda que de forma singela e rápida, 
a questão dos incentivOs fiscais destinados à 
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área do Nordeste a à Amazônia Legal, que, 
na verdade, se constituem nos últimos esfímu~ 
los à atividade produtiva neste País, e que vêm 
sendo objeto de questionamentos registradoS 
na [mprensa ultimamente. Com.e_çãtia- por fa
zer um breve histórico do surgimento dos in
centivos fLScais. 

O sistema de incentivos regionais teve sua 
origem legal no art. 34 da Lei 0° 3.995, de 
dezembro de 1961, por ocasião do Pdmeiro 
Plano Dlretor da Sudene, modificado pelo art. 
18dalei4.237, de junho de 1963, por ocasião 
do Segundo Plano Dir.etor da Sudene, e rnod.i
ficado, posteriormente,_ pela art. 18 da Lei n9 
4.869, de dezembro de 1985, que ficou conhe
cido no País com-o nome de_ln,ç:entlvos Fiscais 
dos arts. 34118 ou simplesmente arts. 34/la 
E o que isso significa ou significava? Signifi
cava permissão a todas_ as_ pessoas juridkas 
de abaterem do Imposto de Renda a ser pago, 
até 50% do seu valor total para posterior inver
são em projetas industrij)js_. ink:ialmente, e: lo
go após, em projetas agrícolas e de telecomu
nicações localizados ho Nordeste. 

As primeiras liberações de recursos do siste· 
ma, que se implantou sob a denominação de 
34/18. ocorreram em 1962, exclusivamente 
para o Nordeste. Era necessárlQ que os proje
tas beneficiados contassem com recursos 
próprios. Os depósitos do sistema eram feitos, 
obrigatoriamente, no Banco do Nordeste do 
Brasil. Os detentores dos depósitos escolhiam 
lvremente as empresas beneficiadas e apUca
vam os seus recursos. 

Houve, em seguida, uma extensão desse 
sistema de incentivo para a Região da Ama
zônia Legal, para a Sudam, com o advento 
da Lei n<~ 4216, de: maio de 1963, que esten
deu os beneftclos aos prOjetas aprovados na 
área de atuaç:ão da Sudam. Tal prática perdu
rou com a vigência do Decreto-Lei n9 7~_Q, 
de 11 de agosto de 1969. -

Nessa oportunidade nascia a Sudan como 
instrumento de incentivo ftseal_à atividade pro· 
dutiva na região. Ocorre que distruçõe_s, sub
seqüentemente, surgiram na sistemática do 
34/18, e de suas modificaçõe_s posteriores. 

Durante todo o tempo em que a sistemática 
do 34/18 vigorou, no âmbito da Sudene, e 
seu similar na Sudam, esses iricetivbs Viram-se 
prejudicados pela prática abusiva da cobrança 
de corretagem. Desta (QnlJaLç_om vistas à cor
reção das distorções e abusos d_as interme
diações, o Governo Federal, em boa hora, 
transformou o antigo sistema nos atuais fun
dos de investimentos setoriais e regionais, ins
tituídos pelo Decreto-Uei n9 1.376, de dezem
bro de 74, e moclificaQos através. do sistema 
que passo a relatar ou relembrar: 

Basicamente a aplicação de recursos de in
centivos fiSCaiS, ao finor e a..o fi11am, passou 
a se fazer através de duas mo.ct~içlades previs
tas no Decreto-Lei n~ 1.306. 

Repito: estas modificaçções vieram a ser 
introduzidas para evitar a intermediação que 

. subtraíã parte dos recursos destinados à ativi
dade produtiva, perdidos nas mãos de inter
mediários; tirava, -portanto, recl.lrSOS d11 ativi
dade geradora de emprego e renda e concen.:-. 
trava nas mãos de interm~iãrios. 

Criaram-se, ent6o, para corrigir ou para coi
bir os abusos que já vinham existindo, dois 
inStrumentos ou duas moda1idades de incen
tivos: o art. 18, do Decreto-Lei n9 1.376, _que 
dizia <iue essas aplicações deveriam ocorrer 
sob a formi!l de incentivos destinados a proje
tas Próprios, ou seja, o art. 18 vinculava o 
imposto recolhido a projetas próprios, onde 
o optante ou contribuinte do Imposto de Ren
da da pesslila jurídica, ao optar pelo Finar ou 
pelo Fmam, já se apresentava também como 
aciOfifsfifde um projeto aprovado pela Sudene 
ou pela Sudam. Vinculava àquela empresa, 
onde ele de~esse pelo menos 20% do capital, 
parte do _Imposto de Renda a que ele estava 
obrigado. 

A outra modalidade era o art. 17 do mesmo 
Decre"tô-Lei n9 1376. Eram aplicações de" in
centivos nos chamados projetas abertos, ou 
seja, aplicações reitas dlretamente pelos fun
dos nos projetas anteriormente aprovados. 
Era o_Fundão. Os recursos eram alocados 
ao FUndão e a Sudeneou a__Sudam destinav~m 
estes recursos aos diversos projetas aprova
dos pelas autarquias e já merecedores de in-
centivos. -

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
este é o modelo que vigora até hoje. Ocorre 
que, uJtimamente, velhas distorções vêm-se 
repetindo. -

Nos últimos anos, entretanto, vem crescen
do o húmero de empresárfoS que se dedicam 
à intermediação de recursos oriundos das op
ções das pessoas jurídicas para incentivos fis
cais, e em particular àqueles destinados ao 
Fundo de Investimento da Amazônia - Fi
nam. Tal situação ássemelha,-se à que vigo
rava ãntes da criação dos Fundos pelo Decre
to-Lei n9 1.376n4, a que nos referimos ante
riormente. Com esse comportamento empre
sários e contribuintes põem em risco a política 
de incentivos pelas distorções de objetivos, 
metas e ações de desenvolvimento regional 
implementadas pela Sudain. De um lado em
presários interessados em um retomo mais 
tâpido do seu Imposto de Renda7 via endosso 
do certificado de investimento de que é deten-_ 
tor. De outro, empresários necessidatos de re
cursos para o bom andamento de seus proje
tas, sujeitando-se a buscar no mercado que 
se vem formando ao seu redor, os recursos 
de que necessitam, muitas vezes pagando um 
preço muito superior ao que de fato lhe restará 
para a viabilização do s_eu projeto. 

Isso está ocorrendo, Sr. Presidente. 
É. o que se depreende de recentes hoticias 

que vêm sendO Veiculadas ou vinham sendo 
veiculadas com muita freqüência sobre o as
sunto. 

Tenho em meu poder um exemplar do .Jor
nal Pessoal, jornal de drculação para assinan
tes, que, em s_ua manchete principal da edição 
~- primeira quinza de ~tembro de 1988, diz: 

''Sudam um casO de Polícia" 
"A Polícia Federal _começou a levantar 

~~pOnta do tapete Que esconde as fraudes 
e irrefil.ilãridades na política de incentivos 
fiscais, e pode cheg~r aos sub~erràneos 

de uma engrenagem .de poder político 
forte." 

A certa altura, a matéria fala no "17 .5", que 
a seguir apreciaremos sob o titulo: "O Fundo 
Pessoal do Superintendente", relata: 

"Pai'a manter o bolo de recursos do 
art. -17, a Sudam é autorizada a deduzir 
20% das opções feitas pelo art 18. JY\as 
além de ir muito a1ém disso, criando a 
vinculação das opções do 17.5, o Supe
rintendente só liber_a 70% desses recur
sos, retendo os restantes 30% para serem 
aplicadOs nas "Prefeituras", segundo a 
denúncia do empresário Mário Rodri
gues, um dos donos da Agropecuária 
Coaracy-Paraná, vitima dos incentivos 
frios e a primeira a levar os fatos à Policia 
Federal. Já Jesus Bittencourt disse que 
os 30% são aplicados em prol de empre
sas que bem interessarem ao _Superinten
dente, dando-lhe uma_ma_rgem de auto
nomia e um poder de fogO senl paralelo 
na história da Sudam e sem encaixe nos 
textos legais que a regulamentam. 

O fato mais clar_a.m_ente policial parece 
fácil de provar. Há ·pessoas com quadri
lhas falsificando os_ documentos que per
mitem sacar do Finam recursos que nele 
não foram depositados por investidores. 

. Como mostram os. Jn_quétitos, a falta de 
cuidados da Sudam no exame da docu
mentação relacionada ao 17 5 facilitou 
as fraudes. A Sudam, a princípio, exigia 
apenas a apresentação da fotocópia da 
declaração do Imposto de Renda e das 
guias de recolhimento, os Darfs, além da 
carta de intençõ_es. Só depois passou 
também a cobrar o contrato social e o 
reconhecinlento das assinaturas. Pela 
quantidade de casos de fraudes lá regis
trados, há de se preswnir que centenas 
de milhões de cruzados foram desviados 
graças a essas manobras. Mesmo que 
não houve~se esses fraudadores, porém 
restaria o 17.5, que ê urna_ engenhosa 
artimanha gerada à margem da lei, pa.ri!l 
reativar o vfolento mercado de especu
lação dos incentivos fiscais, fazendo com 
que bilhões de cruzados se. desviem das 
atividac!.es produtivas para os cofres dos 
intermediários. 

Em 1974, o GoVerno Federa1 criou jus· 
lamente o Finam para impedir _que os 
corretores abocanhassem até 40% dos 
_re_CJ,l_a:Çi_S: A situação voltou, e i!lgora, com 
a parceria da Sudam. O que o GoVerno 
fará desta ~·y 

Indaga a matéria. 
Em função, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

de matérias como esta. que a_ cabei de ler, divul
gadas em diversos órgãos de comunicação 

-do País, é que o Ministério· do Interior abriu 
Coniissão Especial de Averiguação do fato pa
ra obter conclusões que pudessem orientar 
tifna tomada de posição por parte do órgão. 
E asSim fez, através de Comissão Especial, 
instih.úda pela Portaria n9 125, de 19 de ju1ho 
de 1988, e a1terada pela Portaria n11 126, do 
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Gabinete do Ministro, de 7 de julho de 1988. 
que concluiu, dentre outras coisas, pelo saneaM 
mento administrativo gerenclal- repito, pelo 
saneamento administrativo gerenciaJ- deter~ 
minando a dispena imediata (o afastamento 
temporário imediato até posterior decisão do 
Exm. Sr. Ministro) dos atuais adniiilistradores
gerentes da Sudam, relacionando os seguin
tes: o Sr. Superintendente, o Sr. Superinten
dente-Adjunto-de Operações, o Deretor-Geral 
da Diretoria de Administração de Incentivos, 
e Otefias das Divisões de Acompanhamento 
de Projetes, de Avaliação de Projetas e de Aná
lise de Projetas. 

Subseqüentemente, a essa Comissão Espe
cial de Averiguação, instalou-se uma Comis
são de Inquérito Policial do Departamento de 
Polícia Federal, que, nas suas conclusões, re
conhece que o órgão desenvolvimentista re
gional, a Sudam, por seu Superintendente, Sr. 
Heny Kayath. _nio nega a prática do art 17 .5, 
fazendo um histórico ·de sua adoção, quando 
alega a finalidade de incremento da aJocação 
de recursos para o Finam com beneficios para 
a Amazônia. Diz mais, que foram ouvidos os 
corretores e proprietários de escritórios de cor
rentagem de incentivos fiscais, que foram 
mencionados, não se comprovando, e a bem 
da verdade, nem mesmo se vislumbrando 
qualquer indício de envolvimento com o corpo 
diretivo da: Sudam, objetivo ·promordial da ins
lllloçõo desse inquérito policial. 

J'o\uito bem. Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o que é o 17.5? Legalmente, ele não existe. 
Existe o mt. 18, que é o instrumento discipli
lllldor dos incentivos ou aplicações de quem 
é proprietário de uma empresa e que destina 

·incentivos para uma outra empresa da qual 
~detentor de, pelo menos, 20% das ações 
- e aí, legalmente, pode haver a vinculação 
da destinação ou o art. 17, onde o investidor 
aplica recursos no Fundão e os deixa livres 
para que a Superintendência, seja a do Nor
deste, seja a da Amazônia, possa aplicá-los 
entre os projetes aprovados pela autarquia, 
após anáJise do corpo técnico. A figura do 
ln 17.5 não existe, é esdrúxula, mas o próprio 
Superitendente da Sudam reconhece -a exis
tênda desse 17 .5. O que é que seria ele? Seria, 
através de corretores. obter-se recursos de in
vestidores que, nonnalmente, colocariam os 
recursos no art. 17, mas que não os colocam 
diretamente em empresas sem serem proprie
tários nem de 1% dessas empresas. Nem é 
o 17, nem é o 1 S. é a quebra, portanto, da 
lei e das normas. 

U, há poucos dias, Sr. Presidente, na im
prensa, wna nota que me pareceu um libelo 
contra o Exmo. Sr. Ministro do Interior. Quero 
dizer que não tenho aqui procuração do Sr. 
Ministro João Alves para fazer sua defesa, até 
porque esta Casa sabe que eu não empresto 
suporte político ao Governo e, portanto, en-:. 
contra-me bastante a cavaleiro para dizer o 
que vou dizer: o Ministro do Interior, com base 
nas investigações feitas pela Comissão que 
designou, com base nas conclusões do inqué
rito policial da Policia Federal, com base nos 
fatos denunciados pela Imprensa, tomou a de
cisão de exonemr o Superintendente da Su-

dam. Como conseqül!nda disso ele passou 
a ser acUS8do de lutar contra às interesses 
da Amazônia. Como nordestino, muitas vezes 
cheguei a me queixar do Ministro João Alves 
pelos priviJégios que ele concedia à Amazônia, 
ele que é Ministro do Nordeste. Eu até repito, 
muitas vezeS-me manifestei, em relação aO 
Ministro, demonstrando que ele não estava 
sendo tão nordestino como eu esperava. Na 
verdade o que _o Ministro fez ao exonerar o 
Superintendente da Sudam foi preservar a li
sura de um Fundo que existe. e que tem de 
ser preservado, porque se este tipo de prática 
prosseguir o que vai acoritecer num espaço 
de tempo muito curto é que deixarão de existir 
investidores porque a credibilidade da institui~ 
çao vai fornecer, vai morrer. Dinheiro que de
veria ser aplicado na atividade produtiva vai-se 
transferir Pcira a:- clandestinidade do improdu
tivo. Na verdade e em última análise, o que 
o Ministro fez, ao Promover o saneamento da 
instituição, foi preservar um Fundo que bene~ 
ficia a Amazônia e que beneficia o Nordeste. 

Por esta razão, quero aplaudir a atitude hcr 
nesta e séria do Ministro João Alves, dizendo 
que faço _isso sem ter dele credendais para 
defendê-lo, até por não ter nenhuma obriga
ção neste sentido, porque, repito, não ap6io 
este Governo, mas, como nordestino que en
tende que o Finor ainda é um dos últimos 
instrumentos de fomento para a atividade pro
dutiva da região, eu me vejo na obrigação 
d~_ aplaudir a iniciativa do Mini::.tro. No Nor
d_e_ste, cortado o subsídio ao crédito rural, res
tam, como último estímuJo, como último in
centivo, os recursos do Fmor. Não fora esta 
atitude do Ministro, não tenho dúvidas que 
também dentro em pouco o Finor iria desapa
recer, fruto da corrupção, fruto da "falta de 
étiça ~JOJto da d~sonestidade de pessoas que, 
_em boa hora, foram afastadas por setor do 
Poder PJ:ililiq) do meu País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a-palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. -

. ·o SR- NEY MARANHÃO (PMB - PE. 
Pronuncia o seguinte discurso._ Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
dois assuntos me trazem hoje à Tribuna do 
Senado. O primeiro é um telex que recebo 
do Presidente da Associação dos Municípios 
a Região Metropolitana de Belo Horizonte no 
qual M .. ..,....,as_doJ'refeito de Nova Uma. 
do Prefeito de Belo Horizonte. Pimenta do Vei
ga, do Prefeito de Betim, OsWaldo Rezende, 
e urfia centena de Prefeitos do Estado de Mi-
nas Gerais. · 

Este telex, Sr: ~'residente e Srs. Senadores, 
diz o seguinte: . .. . . . .. 

Urgente 
Exm9 Senador Ney Maranhio 
DD. Uder do PMB 
Senado Feden!l Edillcio Principal 
Praça dos T~ Poderes 
Brasilio/DF 
Os· prefeitos metropoliiMos de Belo 

Horizonte pedem aatençõodo üustre Hder 

para a Medida Provis6ria n~ 46 que o Go
verno Federal encaminhou ao Congresso 
Nacional e que deverá ser votada no pró
ximo dia 1 O. A medida pennite aos ban
cos a compen,saçáo dos prejuízos da ca
derneta de poupança verde no Imposto 
de Renda arecolher;·com isto, 3 bilhões 
de dólares debcarão de ser recolhidos ao 
impoStO de renda. reduzindo o fundo de 
participação dos municípios em 1 bilhão 
e 400 milhões de dólares. Para as prefei
turas de todo o Pais isto signiHca 600 
milhõ_es de dólares a menos nos repasses 
-deste ano. Os prefeitos metiopolitélnos 
entendem que se o_Govemo Federal quer 
compensar prejufzos do Banco do Brasil 
e outras instituições, deve buscar _outros 
meios, outra fonte que não seja esta da 
qual se valem os municípios para enfren-

. tar os pesados encargos que a Consti
tuição Federal lhes passou. O dinheiro 
destinado aos municípios é um dinheiro 
sagrado, intocável. Formulam, pois vee
mente apelo lideranças partidárias no 
Congresso Nacional para que ás rejeitem 
por completo esta proposta governamen
tal que representa graves prejuízos para 
receita dos municípios. É preciso evitar 
que expedientes de_sta nature;a venham 
ferir a autonomia municipal, na medida 
em que limitam as possibilidades dos 
municípios. Cada favor prestado ã algwn 
setorda vida nacional representa um duro 
golpe no imenso desafio agora entregue 
aos municípios brasileiros, razão pela 
qual não deve __ ser prestado através de 
desvio de recursos do Imposto de Renda 
e do Imposto sobre Produtos Industria
lizados, as fontes de arrecadação dos m~~ 
nicípios brasileiros. -

Wtor Penido de Barros, Presidente da. 
(]ranbei-Assoclaçõo dos Municípios da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte 
-Prefeito de Nova Uma -José PirnetU 
d8 Veiga, Prefeito de Belo Horizonte -
Osvaldo Rezende Franco, Prefeito de Be
tim -Jair de Catwdho, Prefeito de Caeti 
-ltdemir L!X"IIS, Prefeito de Contagem 

, ,-Antonio Pinheiro, Prefeito de lbRte
Genesco ApllJ"ecido de 0/iveiM Junlor. 
Prefeito de Lagoa Santa - Helio Felipe 
Salomão lssa Prefeito de Pedro Leopoldo 
-ltdair Matias Rocha- Prefeito de Ra
posos - Maria das Graças de Oliveira 
Almeid~ Barbosll, Prefeita de Ribeirão das 
Neves - Marconi Coseilza, Prefeito de 
Rio Acima- Luiz Alves dos Santos, Pre
feito de Sabará- Antonio Teixeira âa 
COsta, Prefeito de Santa Uuzla - Carlos 
MUita, Prefeito de Vespasiano. 

O Sr- Mauro Benevkles- Pennfte V. Ex' 
um aparte, nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARAI"tHÃO - Com prazer, 
ouço v. Ex' 

O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Sena
dor Ney Maranhão,_ V. Ex' focaliza, da tribuno, 
com base no telex que recebeu, a sibJação 
do Fundo de Participação dos Municípios. Tive 
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oportunidade, há poucos dias de transmitir 
wn apelo veemente, patétlco mesmo, -ao, Mi~ 
nistro da Fazenda e ao Secretá.rio do T escuro;· 
Dr. Luís Antônio, no sentido de que devolvês
sem aos rnt,~nicípios aquilo que lheS é deYiãç, 
cumprindo-se, fielmente, o previsto no arl.. 
159, da Carta Magna em vigor. Quando se 
deve destinar do Imposto sobre a Rend~ ~. 
sobre Produtos Industrializados, 20,5, este 
ano, para as comunas do nosso Pais~ f'"rz acjui. 
aquele enfoque precís_o, exato, incontestáVel 
de que em janeiro hollve uma redução féal 
nesse imposto. Em marçO e abril houve Uri'J:a 
redução nominal, cabendo ao f!"\lnistri;> ~ Mill: 
son da Nóbrega repor esSe nlontante, ~Se$~ 
quantitativos, nos seus tetas absolutamente 
justos, preconizados pela Lei Fundament"af eri1 
vigor. V. Ex", vindo hoje à tribuna do. Se:fl<JAo 
Federal para focalizar esse m~o Tema,_ re- -
força sem dúvida aquela nossa modesta inter
venção anterior e, quem sabe, vai sensibilizar 
o ministro da Fazenda, para que S. EX' inj~ia,_~_ 
tamente corrija essa falha no cá1culo proce
dido pelas autoridades responsáveis dess~ se; 
tor. Minhas congratulações a V. Ex.', PorqUe, 
neste instante, o seu pronunciamento, se-a.f~n~ 
dido, vai favor~cer 4.200 comUnas que éspe
ram que a União lhes .devolva aqi.n16 qUe- _la
mentavelmente não foi entregue na data apra~ 
zada, e dentro daqueles quantitativos es~be
leddos pela própria ConStituição. 

O SR. NEY MARANHÃO- Quero agra
decer a V. EX~; Sena-dor Mauro Benevides a 
aparte, pois sabemos_ tOdos nós -que_ V. EX'_ 
é um senador que conhece profundarilerite
os problemas dos municípios brasileiros, haja 
vista que o estado que V. Ex' representa tão 
bem nesta Casa sente, ·na ·próPria-Pele, ãS difi
culdades em que se encontram os prefeitos 
para cumprir os seus orçamentos _e __ élS suas 
obrigações. . -- -· -~-

0 mais grave, Sr. Senador, ê que -os õrça
mentos desses municípios estão todos pro
gramados e sem v~rba dessa nabJr~za,- qu~ 
eles contavam como cert_a.._será um desastre 
para a administração dos municípios em tOdO 
o Brasil. 

Aproveítando, Sr. Senador, esse telex. quero 
dizer que, é o que precisamos f~er de ime
diato. Como podemos evitar essas medidas 
proviss6rias? O governo tem as suas r~ões, 
mas não nos termos desse telex, nessa posi
ção que está tomando contra o mu_njcípio bra
sileiro, com essa enxurrada de medidas provi
sóri<)s que hoje estão sendo enviadas ao Con
gresso. Acho que em_ grande parte, nós con
gressistas,· somos ta~T~bém culpados, porque 
a Constituição, que Já foi promulgada há_seis 
meses, tem apenas 25% dos seus artigos re
gulamentados, das leis ordinárias e 75% preci
sam ainda ser aprovados. Tem os o ex"emplo 
da Lei de Greve que está seoçj.o tocada. a todo 
vapor para resolver QS problemas que estamoS 
a enfrentar. E como essa lei, muitas outras-: 

O que se faz necessário é que o Congresso 
Nacional- o Senado da República e a Câma
ra dos Deputados - se consCieiftiie_-de que 
sornas um poder desarmado e s6 somos for
tes perante o povo brasileirÇ>. tomando atitudes 

em favor desse mesmo .Povo, mas atitudes 
coererites, sein -demagogia. Precisamos, com 
mais urgência, aprovar, o roais breve possível, 

-· essãS Te!s-que regulamentam a Constituição, 
para que o Congresso tenha força e autoridade 
perante o povo brasileiro, e que a Constituição, 
a_L.ei Magna do País seJa cumprida por todos. 

AssiÍn sendo, Sr. Presidente, o aparte do 
Seriador Mauro Benevides, vem reforçar e es
clarecer ô cuidado que S. Ex" sempre tem 
para com os mu!licípfos cearenses e pemam
bucanos. E isso haverá de reforçar a ~lução, 
através do Ministério da Fazenda, do proble
ma, a fifi de que os munidpios brasileiros 
não sofram o retardãrilenf6 dessas verbas que 
tanto esperam e têm direito. 

Sr. Presidente, o segundo élssurito sobre o 
qual desejo falar é o seguinte: o ex-Deputado 
Paulo Cavalcanti, emérito escritor, faz. quarenta 
anos -de mllitância política e tomou-se uma 
legenda em Pernambuco. Nasceu em Olirida, 
de "afetadas tradições de civi.?mo e de fortu
na", embora os pais propriamente ditos fosem 
pobres. "Daquelas glórias, restava a mim e 
a minha esposa, como relíquia, menos do que 
cp_rnq__patrimônio, um secular tamborete de 
madeira, de .. amarelo vinhâtico, com quatro 
pés". 

seUs pais tiveram treze ffihos, dos quais on
-ze sobreviveram. Dos treze. Paulo foi o se
gundo.- -

Sua iofância foi vivida numa intensidade de 
carências ~is que foram sua pel'soilaiidade 
para as grandes lutas que travou pelos mãis 
carentes de nossa sociedade capitalista. "Foi 
ali, na rua dos prazeres, (onde morou por tan
tos anos) das brincadeiras de criança às aven
turas de rapaz:, dos priineiros copos de ceiVeja, 
das anedotas.Mcontadas pelos moleques da 
ilha do leite, foi ali que forjei a minha persona
lidade e ganhei os melhores sentimentos de 
humanismo, amando o povo, em todas as 
categorias e em todas as cores'". 

Da escola primária tem saborosas recorda
ções que o marcaram pela vida, na luta em 
favor do ser humano. Mas foi na rua, que ele 
chama de vida, em contato Com moleques, 
que e:le aprendeu muito mais. "Dessa escola 
de experiências, trago ainda as lições de maior 
ri(Jueza de Humanismo, no trato com os seme
lhantes. Aprendi mais com esses moleques, 
em certo ~ntido, do que com-os livros insos
sos e monótonos, que infernaram meu curso 
primârfo; desenraizados da realidade". 

Em 1937, no inicio do Estado Novo, ingres
sou na Faculdade de Dir.eito·de Redfe, ''numa 
époccrpoliticamente agitada". Formou-se em 
1941. "Saíamos da faculdade comum diplo
ma de bacharel debaixo do Braço, pela porta 
da frente, enquanto o nazifacismo, alargando 
os horizontes da segunda grande guerra mun
dial, arrombava as do fundo". 

_f. aQ:iiãçãO dos ãnos~20._marcou profunda
mente sua vida, cOmo que norteando tqda 
ã viSão política do- futuro .. Era o resultado das 
lutas "tenentistas" de 1922, 19:24 e 1926. 
"Mesmo sem compreende~; perfeitamente o 
qu€Se passava, minhas simpatias se voltavam 
-para ds ''Tenentes:'', que apareciam a meus 

olhos como_ defensores de uma nova ordem 
social". E acompanhava com entusÚtsmo, 
mostrando o futuro político que culminou 
com a revolução de 30". '·Meu ídolo maior, 
como o __ de minha geração, era Luis Carlos 
Prestes, o "Cavaleiro da esperança", todos os 
grupos partidários da aliança liberal querendo 
monopolizar seu prestigio, gabando-se de tê~ 
lo como chefe. Seus reti-atos ... eu os pregava 
na parede da sala d~jantar-dele e das outras 
figuras no momento". 

A revolução de 30 enJ:Ontro!J çheio_seu en
tusiasmo, ansiàndo por uma renovação total 
do País. Com GetUlio no poder, o idéario revo
lucionário foi ficando esquecido, principal
rrtelite a busca de uma nova contribuição para 
o País, já que a Velha República, fora destruída 
pela revolução de trinta. E para que a pureza 
dos ideais da revolução voltasse à base_ de 
toda a renovação política, deu-se a "Revolução 
Constitucionalista" em São Paulo e, um ano 
antes, um levante se fez em Pernambuco Con
tra Carlos Uma. -·'Trato na época da revolta 
de Pedro Calado, como ·durante a "Guerra" 
Paulista, eu me pus, anonimamente, ao lado 
de Carlos de Jjma, defendendo suas posições, 
Fui um dos últimos .. a se desencantar com 
a revolução de outubro. Nã9 me passaVa pela 
cabeça que todas essas escaramuças provi
nham, de interesses eçonômicos ou polítcos 
contrariados, a causa do povo posta de lado, 
desdenhosamente. Erciffi lutas de grupos, de 
competição por lideranças regionais, a fim de 
assegurar privilégios de classe". "Custei a_con
vencer-me dessas verdades, muitos caminhos 
e atalhos a percorrer na vida, antes de encon
trar os largos horizontes de uma mais lúcida 
conscientização acerca d_os problemas nacio
nais". 

Nas décadas de 20 e 30 o totalitarismo co
meçou a gressar no mJ,Jndo inteiro, E_ o ardor 
pOlítico e o amqr pela Pátria e pelos deser
dados cresciam nesse paladino que foi e conti
nua sendo Paulo Cavalcanti. E no Brasil um 
facismo caboclo apareceu, carregando a mão 
no patriotismo e no nadOrialismo. Seu chefe 
era Plínio Sc;ligado e Paulo Cãvalcanti embarca 
em sua primeira experiência politica propria
mente dita~ pois até então o que fJZera fora 
política estudanb1 durante a ditadura Vargas, 
ijgando-se aos grupos de esquerda. 

"Pelas próprias origens de minha formação, 
pelo que sofrera na infância? Pelo que teste
munhara em casa, meu pai vitima de inJustiças 
sedais? Todos nós padecendo por elas -
ansiava por encontrar um caminho que possi-
bilitasse_ o desaguamento -de tantos ímpetos 
de incomformismo e rebeldia'". E o caminho 
que ele pensou encontrar para desaguar seus 
ímpetos de incomformismo e rebeldia foi o 
integralismo de Plínio Salgado." Em 1933, a 
ação integra1ista brasileira andava em plena 
campanha de proselitismo.lsso coincidia com 
minhã fase de desencanto com a revolução 
de 30 e o catolidsmo. O integralismo acena
va-me com idéias novas, de combate aO caPiM. 
talismo;às oligarquias, aos processos-políticos 
antiquados". -

Flliei-me à ação integralista brasileira, em 
cerimônia simples". Eritrou porque quis. Aliás, 
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ninguém a·demoveria de. entrar, uma vez que 
tinha tomado tal decisão. Pensava encontrar 
ao integra1Isrno a solução de todos os proble
mas nacionais. Mas logo em seguida se desen
cantou com ele. Era mais ·um fascismo em 
melo a outros existentes. 56 que era um fascis
mo tupiniquim. Fez wn requerimento, pedin
do seu desligamento da ação inte~lsta. "Se
manas após, soube que fora expulso com a 
pecha de "comunista". 

Deixou o integralismo, jurara nunca mais
entrar em partidos políticos ou semelhantes 
que tratassem de política, tais foram 'suas de
cepções nessa área. Assim viveu, abstêmio, 
durante o curso universitário, em plena ditadu
ra Vargas. Mas ele estava assistindo as perse
guiçóes da ditadura aos jornais, aos intelec
tuais, às pessoas que lutavam por uma digni
dade humana através do social. 

É quando escreve para· o jomal Dom Cas· 
mUITo, de Brício de Abreu e Álvaro Moreira, 
um artigo- de literatura. o jornal Dom cas
murro não era bem-visto pela ditadura. Estan
do cortando o cabelo em qualquer barbearia, 
foi convidado por uma "tira" qualquer a se 
apresentar na delegacia de ordem política e 
socia1. _ _ __ 

"Foi o meu batismo de fogo, corno "pressa 
político". Prisão suave, sem "paus-de-arara" 
nem choques elétrlcos". 

Daí por diante, esqueceu-se de seu propó
sito absenteísta em política, e aos poucos, na 
faculdade, foi-se deixando envolver pelas lutas 
estudantis. 

Formou-se em Direito e Agamenon Maga
lhães o nomeou promotor público interino pa
ra Alagoa de Baixo. "Como ...representante do 
Ministério Público, não passaria de uma peça 
no aparelho judiciário de um estado que as
sentava suas bases em estruturas sociais ultra
passadas - o crime nascendo das desigUal
dades econômicas entre os homens." 

Depois fez concurso para a carreira de pro
motor, foi nomeado para a comarca de Bom 
Jardim, com exercício em Goiana. 

Em 1946 foi candidato a Deputado Esta
dua1, pelo PSD, sendo o mais votado em Olin
da e Goiana, sua antiga comarca, ficando na 
primeira suplência. E como primeiro suplente 
foi convocado para exercer o mandato. Foi 
na Assembléia que começou sua luta pelos 
direitos humanos. Primeiro pedindo e sendo 
vitorioso nohabeas corpus em favor de Nelson 
ffigino da Luz Monteiro, acusado de ter partici
pado de uma "reunião comunista". Depois 
em favor da "figura de Gregório Lourenço BeM 
zerra, preso em João Pessoa sob a acusação 
de haver incendiado o Quartel do 15~ Regi
mento de Infantaria, localizado no lugar Cruz 
das Almas, da capital paraibana". "Durante 
meus dois mandatos de deputado estadual, 
a defesa das liberdades individuais represenM 
tou o centro de minha atuação, raro o dia 
em que não demmciava uma violência policial, 
um espancamento, uma prisão ilegal, um se~ 
qüestro, um atentado à livre manifestação do 
pensamento." _ . . _ 

Em 1949, Paulo Cavaltanti foi delegtJdO no 
1~ Congiesso Brasileiro de Defesa da Paz, que 

foi reaJizado na sede da União Nacional dos 
Estudantes, na praia do Flamengo. 

A polícia invadiu a entidade para di~solver 
o CongreSSO ·em prol da 'paz. E Paulo CavaJ~ 
cantl apanhou muito até esvair-se em sangue 
da polida de Cécil Borer. Ficou hospitalizado 

. dois dias e em trataménto por uma semana. 
Quando voltou a Pernambuco, "corno· forma 
de protesto, pedi ingresso na: Partido Comu~ 
nfsta", partido pelo qual já tinha simpatia, des~ 
de a vitória dos russos sobre os alemães em 
Sta1ingrado. 

Neste ano de 1989 faz quarenta anos que 
Paulo Cavalcanti celebra sua militância política 
e suas convicÇões politlcoMsociais dentro do 
Partido Comunista, 

Quando se çandidat.ou pela terceira vez, em 
i954, a deputado pelo PSD, o partido de repre
sentação popular, o partido de Plínio Salgado, 
impugnou Sua criação, acolhida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral. Sua candidatura foi impug
nada porque era "comunista confesso", se
gundo declararam os integralistas ao fazerem 
a impugnação. "Como experiência humana 
valeram a pena os anos que passei no Palácio 
Joaquim Nabuco." 

No governo municipal de. Pelópidas da_$il
veira foi secretáiro municipal de assuntos juri
dic:os, depois secretáriO municipal de finanças 
e finalmente secretário municipal de adminis~ 
tração. -· -

O Sr. Jamil Haddad - Permite V. E,xl-
um aparte? · 

o· SR .. NEY MARÁNHÃO- Com muito 
prazer, nqbre ~nador Jarnil Hªddad. 

-o Sr. Jamll Haddad - Nobre Senador, 
V. Ex" traz: a este Plenário um resumo de vida 
desse grande brasileiro Paulo Cavalcanti. que 
tive a satisfação e a honra de conhecer. Ele 
militou no meu antigo partido, o Partido Socia~ 
lista Brasileiro, Foi auxi1iar do último prefeito 
e1eito pelo Partido Socialista Brasileiro, em Re
cife, o nosso querido Pelópidas. 

O SR. NEY MARANHÃO- O nosso ex
Prefeito, Pelópiàas da Silveira, é uma pessoa 
do maior respeito. Todos os partidos, sejam 
de direita, sejam de esquerda, têm em Pelópi
das da Silveira um exemplo de dignidade e 
de honestidade. Precisávamos de muito mais 
homens da estirpe de Pelópidas da Silveira 
neste País. 

O Sr. JamD Haddad- Pelópidas da Sil
veira é uma figufa que merece de todos nós 
respeito e admiração. Quando da reorgani~ 
zação, essa nova fase do Partido_ Socialista 
Brasileiro, juilta:rilente com os companheiros 
do Partido Socialista Brasileiro em Pemam~ 
buco; estive com Pelópidas, convidando-o· pa
ra ser presidente do partido em Pernambuco. 
S. Ex" teve como aUXiliar esse grande brasi
leiro, homem que lutou pelos direitos huma~ 
nos, lutou a favor da paz, homem que sempre 
teve coragem política, nunca enganou, nunca 
deixou, perante a opinião pública, motivação 
diversa do seu posicionamento político. Neste 
momento em que V. EX' faz um pronuncia
mento sobre Paulo Cavalcanti, eu não poderia 

deixar de dar meu singelo aparte, homena
geando esse pernambucano. que merece o 
respeito de todos os brasileiros. 

OSR. NEY MARANHÃO-Muitoobriga
d0, 'n"obre Senador JarrUI Haddad. O aparte 
dé V. EX" só engrandece este depoimento que 
estou fazendo no Senado da República, com 
respeito ao grande brasileiro e pemcimbucano, 
que é Paulo Cavalcanti. Muito obrigado a V. 
EX 

COntinuo, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Quando Dr. Miguel Arraes foi prefeito de 

Recife, foi um dos secretários de seu governo. 
~ cj,~ando Dr .. Arraes foi governador de Per
nambuco, Paulo Cavalcanti foi diretor do Porto 
de Recife. -

Veio o golpe militar de 1964. Graças à sua 
postura e convicções políticas, foi preso onze 
vezes, sendo a última em 1976. Diversas vezes 
processado e absolvido por unanimidade. 

Jornalista profissional e atua1mente diretor 
da Associação da Imprensa de Pernambuco. 

Fundador da Associação do Ministério Pó
blic.o de Pernambuco e da União Brasileira 
de EScritores e foi presidente em ambas. 

Escritor premiado, e como aC.vog'éido sua 
glória consiste na luta titânlca e corajosa na 
defesa dos presos políticos de seu estado. 

Hoje, Paulo Cavalcanti, que completa qua
renta anos de militância política, é a maior 
reverência viva do PCB .em Pernambuco. 

CaSado há 48 anos Com dona Ofélia. é pai 
de três filhos: Moema, que é comunicadora 
visual, Magnólia, promotora, como fora o pai 
e Carlos, técnico· da Embratel. 

Essa a trajetória desse grande brasileiro de 
Pernambuco que faz quarenta anos de militân
cia política e. de muita coerência em suas 
idêias e em seu comportamento. 

Não é preciso combinar com suas idéias 
para 1he fazer justiça e clamar que Paulo Caval
canti é um grande homem, um grande patrio-
ta. merecedor não s6 do nossO profundo res-
peito e gratidão, como também do nosso re· 
conhecimento pela sua luta em favor do ho· 
mem e da transformação mais justa de nossa 
sociedade. 

Paulo Cavalcanti, em Pernambuco, é uma 
legenda e uma mística; a ele pois, em seus 
quarenta anos de vida política, os nossos lou-
vores. · 

Era o qUe eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- COricedo a palavra ao nobre Senador Mar
condes Oadelha 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA (PFL
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o encontro -de chefes de Estado, nos ,dias 5, 
6, e 7 de maio, na cidade de Manaus, estabe
lece um marco definitivo na história da nossa
diplomacia. Pela primeira vez, Sr. Presidente, 
uma conferência cume se realiza no Brasil. 

Não, V. EX", não ouviram mal! J:: esta, efeti
vamente, a primeira vez em que temos uma 
reunião de cúpula de chefes de Estado no 
Brasil. Este País imenso, com uma gr~nde 



1804 Terça-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Maio de 1989 

ascendência espirituaJ, histórica, política e 
econômica no contexto da América Latina, 
nunca tinha tido a honra de sediar um encon
tro de chefe~ de Estado que reuni$~ mais 
de duas ou três persona1idades. _ -

Agora, Sr. Presidente, sete presiderites di
República e um representante plenipotenciá
rio reuniram-se no Brasil para tratar de assun
tos que, por sua natur&a, a1cançam o inte
resse de toda a humanidade. 

Com efeito, instalados no coração mesrrió 
da maior floresta troplca1 do mundo, os presi
dentes da República do Brasil, Venezuela, Co
lômbia, Guiana, Surinam:e, EqUador, Peru, e 
mais o ministro das Relações Exteriores da 
Bolívia, discutiram, exaustiva e detalhadamen
te, aspectos da preservação ambiental que, 
neste momento, apaixonam e arrastam multi
dões às ruas, desafiam grãveS- lab0rat6rfos e 
circunspectos centros de pesquisa, e ocupam 
as tribunas dos parlamentos pelo mundo afo
ra. 

Ao final, convergiram em um documento 
onde reafirmam a determlnao;;ª-o de proteger 
o patrimônio ecológico, cultural e econôrnico 
da região pela utilização racióna1 dos seus re
cursos em favor d~ gerações atuais e futuras. 

Expressam igualmente, Sr. Presidente, o 
respeito absoluto aos,çfireftos_das populações 
indígenas e o_ conseqUente compromisso com 
a pres_ervação_ Qqs díversos grupos humanos 
em seu habitat original. -

A Declaração da Amazônia protesta pelo 
direito soberano d~ cada país administrar livre
mente os seus recursos, mas, em nenhum 
momento, se fecha em xenofobia ou arrogân
cia_ nacionalista. Ao contrário, conclama, os 
países ricos a que traduzam e~ medidas de 
cooperação financeira e tecnológica a retórica 
agressiva com que destilam as suas preocu
pações sobre o _assunto, franqueando-se, inw 
clusive, a um novo fluxo de recursos orienta
dos para a pesquisa pura ou aplicada à prote
ção do meio :ambiente. 

Condena. e11tretànto, o docum~nto, com 
veemência, a atitude daqueleS que,_ arvoran
do-se em juízes da situação, estabelecem con
dicionalidades na alocação de meios para o 
desenvolvimento, e denuncia o farisaísmo dos 
que tentam obter lucros comerciais, invsc::àn
do legitimas preocupa~s ecológicas, o que 
não deixa de ser uma nova forma de simonia, 
pois que mercadeja com valores sagrados. 

Em seu último parágrafo, a nota conjunta -
dos presidentes do Pé\_cto Am~nico f1'Z uma 
exortação candente aos que ameaçam a Terra 
com arsenais nucleares e intoxicãril a blõSfera 
com poluentes de toda SÇ)rte~:~arureStaçôes 
inapeláveis ·cte moldelos de industrialização e 
consumo descompromissados com o equilí
brio natura], invoca-os a que revertam os seus 
métodos~ Bbjetivos em beneficio de uma con
vivência harmoniosa entre todas as criaturas 
que povoam terras, céus e mares deste pla
neta. 

Ao fl!la1, Sr. Presidente, a reunião de Manaus 
lavrou um outro tratado pelo qual se instituí 
o Parlamento Amazônlco. 

É wna fonna de _concitar as irtStitulções par
lamentares dos Estados membros a que dêem -

a sua contribuição, a que participem com a 
sua experiência, com a sua visão da rea1idade 
sodol6:gic::a para que n6s possamos avançar 
a causa da defeSa deste patrimônio comum. 
que é a enorme biodiversidade dos ecossis
temaS ãlnazônicos. 

Sr. PreSidente, esta reunião de Manaus inse
re~se com muita oportunidade numa seqüên
cla de eventos em que a Nação bra_sileira vem 
demonstrando, em alto e bom som, o seu 
comprometimento com a causa da defesa do 
meio ambiente. Já há al9um tempo este tema 
vern-nos envolvendo e desafiando a nossa 
imaginação. Mas foi a partir da Assembéia Na
cio na] Constituinte que demos _o primeiro e 
definitivo passo. Com efeito, Sr. Presidente, 
a Carta brasileira é a primeira Constituição 
a tratar~ c:om um erifoque moderno, ;;r questão 
do melo ambiente, e o faz sem meias palavras, 
e o faZ Sem rodeios, estabelecendo os objeti
vos da preservação ambienta] e combinando 
sanções graves, Sr_. Presidente, a todos aque
les que transgredirem o equilíbrio da ordem 
originalmente instituída pela: natureza em nos
SQ)Mnbiente. 

O Sr. Rac::hkl Saldanha Der:.d- Permi
te-me V. Ex' ufn ·aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA -
Apen11s um instante, nobre Senador Rachid 
Saldanha Derzi. 

Mas, ainda, Sr. Presidente, a ConstituiÇão 
é específica quando trata da defesa da floresta 
Amazónica, da mata Atlântica e de .inúmeros 
outros sítios ecologicamente importantes do 
Brasil. 

A Constituição não é ret6rica, Sr~ Presidente, 
a Constituição não é discurso, são palaVras 
peJas quais nós vivemos e pelas quaís gostaria~ 
mos de ver constituida a convivência social 
daqueles que nos seguirem. 

Ouço o nobre Seriador Rachid Saldanha 
Derzi. 

O Sr. Rachld Saldanha Der.d - Nobre 
Senador Marcondes Gadelha, como V. Ex!', eu 
também- tive a oportUnidade de fater parte 
da comitiva dó Senhor Presidente da Repú· 
blica nesta reunião, ·que congregou os oito 
Presidentes da Região Amazôntca. Realmente, 
nos-f50demos felicitar sya EXCelência o Senhor 
Presidente da República, pela sua política ex· 
tema, sobretudo pela sua política de integra
-ção da América. Hoje, somos uno. E a de
monstração c;listo foi a presença dos oito Presi
dentes de Repúblicas, nesta Reunião. E a soli
dariedade que deram ao entendimento do 
Brasil, e as manifesta~ões do Brasil, revidando 
ataques ao nosso País, que vislumbram, exclu
sivamente, a ganância sobre a Amazônia; o 
déseJo do comando externo de países estran
geiros sobre a Amazônia, são problemas nos-
~ do Brasil e dos países ama,Wnicos. A cobi
ça sobre a Amazônia, isto é ele muitos anos, 
vem sendo reacendida, como agora, em que 
percebem a evolução, Ç> progreSS(), o desen
volvimento da AmazQnia. Então, as potências 
estrangeiras vol~ seus olhos, sua ambição 
-sobre aquela região. Mas esta Reunião, com 
o pronunciamento de todos os Presidentes 

de RepÚblica dos pafSes- ãmazôiil<:os, fOi em 
defesa da Amazônia; q_~em vai determinar ãs 
medidas de defesa da Amazônia somos n6~ 
são os países amazônkos. NãO. Vamos ã~itar 
as missões Qe países estrangeiros. Acredito 
que foi um sucesso extraordinário, e será de 
grande repercussão aquela reunião que oBra
sif "teve_ oportunidade de comandar em Ma
naus, nos dias 5, 6 e 7 de maio. Congratulo-me 
com o Presidente da República, pelo grande 
sucesso- daquela reunião e, sobretudo, da nota 
conjurita dos outros Presidentes ~e República 
sobre a Amazônia. A Amazônia é nossa, somos 
nós que vamos determinar o qUe vamos fazer 
lá e orientar o que deve_m_Qs fazer; nós ê_ que 
vamos preservar a Amazônia, não eles, os paí
ses estrangeiros. Por isso, c_ongratulo-me com 
o discUrso de V. Ex'. tão oportuno. 

OSR. MARCOI'IDES GADELHA-Mui· 
to obrigado a V. EX', nobre Senador Rachid 
Saldanha Derzi, pelo seu aparte. V, ~ c:ito1,1, 
com muita propriedade, a reunião de Manaus 
como um passo a mais no runlo da integração 
de toda a América Latina. Foi um encontro 
regional dos países do Pacto Amé!zônico, mas 
é também um passo _na direção da integração. 

Aliás, uma ou outra ação meritória da diplo
macia brasileira. De certa forma, rompemos 
todos os antagonismos, todas as id.iossin,cra~ 
sias que nos separavam. Hoje, a América Lati· 
na busca, com ansíedade, com sofreguidão, 
a sua integração. . 

E o Bra_sil está_à_fr~nte __ d_es1:a.$ ações. 

O Sr. Mauro Benevfdes - Permite-me 
v. Ex' um ã(jarte- riobre ·senador? 

O SR. MARCONDES GADELHA -56 
uril instante, para concluir meu ràciocíni_o, no
bre Senador Ma_urq Benevicj.es. 

E V. Ex' diz muito bem: a Am;;uônia, ao 
contrário do que muitos pensavam, passou 
a ser um elemento de vínç:ulo_ integraclonista, 
que nos enlaça em um destino comum. 

Todos pensavam que a Amazônfã com-suas 
adversidades, com a suas florestas, seus rios 
caudalosos, suas fronteir~s mal demarcadas, 
fosse um anteparo, fosse um obstáculo, fosse 
uma dificuldade à sua integração. M contrá
rio, descobrimos com mais ênfase, com-mais 
nitide.t, depois daquela reunião, que a Ami(ll
zônia é, como disse o Pre;;idente Alán G_arcía 
Pérez, do Peru, uma integrldade. Somos um 
s6 e único contexto. O que acontece ~os peiw 
x:es do Peru, reflete-se em Belém d6Pará. O 
que acontece a tnbos indígenas na Venezuela; 
de alguma forma, também, nos afeta. O que 
acontece às matas, aos animais, a todos os 
seres que pululam naquelas vastidões, nobre 
Senador, envolvem uma _responsabilidade e 
uma conseqüência que-nos são ccimuris a 
todos. 

Sentimos que a Amazônia, ao invés de nos 
separar, nos une, nos fortalece, e estimula ain
da mais a busc.:a da integração de todo o sub
continente latino-americano. 

com prazer, ouço agora V. EX", nobre Sena,
dor Mauro Benevides .. , 

O Sr • .Mauro Benevides- Nobre Sena
dor Marconde~ Oa~elha, a1ém desse .aspecto 
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da integração, tão bem ressaltado, no aparte 
a V. EX', pelo nobre Uder Rachid Saldanha 
Derzi, e agora ampltada essa integração pelas 
considerações que V. EX também teceu em 
tomo desse aspecto da reunião de Manaus, 
eu me permitiria dizer a V. Ex" que a reunião 
de Manaus, dos presidentes d~ República, a 
começar pelo Dr. José Samey, vale _também 
como uma resposta àqueles que pretenderam 
insinuar, pretenderam mesmo ~tentar, despri~ 
morosa e descabidamente contra a soberania 
nacional, ao apreciar o problema da -Amazô
nia. Uma resposta incisiva, oportuna, "oferecida 
pelo nosso País, já agora com a colaboração 
de outras nações àqueles que pretenderam, 
dessa ou daquela forma tisnar a nossa sobera
nia, que deve ser íntegra e defendida por todo 
o povo brasileiro. 

088. MARCONDES GADELHA-Mui· 
to obrigado, pelo seu aparte, nobre Sen_ador 
Mauro Benevides. Realmente, V. Ex" tem razão. 
A reunião de Manaus foi também uma oportu
nidade para reiterar a denúncia de tentativas 
solertes, descabidas, de internacionalização da 
Amazônia. O Presidente José Samey, como 
V. Ex" muito bem frisou, fez um levantamento 
histórico, ·que remonta ao século passado, 
quando companhias de navegação inglesas 
tentavam criar núcleos, que eles chamavam 
colonizas:ão ou modernização ou focos dvili
zat6rios que, na verdade, eram tambêm meca
nismos de desmatamentos e uma tentativa 
de abrir a Amazônia a conquistas económicas 
de países de todas as latitudes. 

O presidente fez um levantamento histórico 
de inúmeras tentativas, que culminaram com 
a proposta de contituição de wn ime;nso lago 
amazônico pelo Instituto Hudson dos Estados 
Unidos, a pedido da Raud COrporation. Toda 
essa evolução cadenciada, mas sustentada, 
parecia apontar para o quadro que estamos 
vivendo hoje de pressões intensas sob o pre
texto de preservação ambiental, mas que, de 
algwna forma, pode esconder, nobre Sena

. dor, apetites_ e outras formas de cobiça, de 
cupidez sobre as potencialidades_econômicas 
daquela imensa região. __ . . 

Dizia eu, Sr. Presidente, que a reunião se 
insere numa seqüência de eventos, onde o 
Brasil não apenas afrrma a sua soberania, mas 
também a sua capacidade, a sua determina
ção, o seu senso de responsabilidade na pre
servação do patrimônio ecológico da Ama
zônia. 

Após a lavratura do texto constitucional, o 
governo entrou com uma proposta, talvez, Sr, 
Presidente, a mats ambiciosa, deste momento, 
no mundo inteiro, em termos de prob:!ção am
biental aqui e agora: trata-se do Projeto Nossa 
Natureza, que envolve levantamentos minu
ciosos· da situação, diagnóstico cuidadoso so
bre as ações que se exercem na Amazônia 
até as propostas de educação ambiental, de 
recuperação de áreas prejudicadas e de impe
dimentos de outras ações predatórias. O Pro
jeto Nossa Natureza tem hoje o reconheci
mento de inúmeros centros de pesquisas em 
todo o mundo, como uma proposta avançada, 
capaz de dar uma resposta cabal a todas as 

acusações e impropérios, que têm siçl.o atira
dos à nossa face. 

O Sr. João Menezes - Permite-me V. 
~ uma aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA -
Com muita honra. 

O Sr. Joáo Menezes - Eminente Lider, 
V. Ex~ focaliza a última reunião dos Presi
dentes em Manaus. Realmente, o Presidente 
José Samey tem tido um papel impOrtantís
simo em tudo isso, porque Sua _Excelência 
não só está procurando levantar- essa parte 
da defesa ecológica da Amazônia~ -c6mo tem 
tido o grande mérito de fazer a união de todas 
as regiões que compõem a Amazônia. Este 
fato vai fazer com qUe o Presidente José Sar
ney passe para a História. Daqui a algum tem
po, Sua Ex.celênda, como verdadeiro estadis
ta, vai passar para a História conio o homem 
que realmente se empenhou e procurou fazer 
cOm que todos os países cOm uma faixa den
tro da Amazônia despertassem para aquela 
região imensa e riquísslma que lá está. O Presi
dente_Sarney está seil.do, por assim dizer, 
o-grande pioneiro nessa batalha pelo reconhe
cimento da Amazônia. Sua Excelência vem 
trabalhando pari passu, vem Ocupando todos 
os espaços e tendo cantata com os Presi
dentes de países com interesses ligados à 
Amazônia Isto vai fazer com que a Amazônia 
se fortaleça e pOssa enfrentar todos esses arre
ganhos de outros países; sobretudo, isto vai 
marcar o ponto de união que a levará ao seu 
verdadeiro destino, porque ela será o grande 
espaço que vai ligar o mundo e os oceanos. 
É através da Amazônia que haverá um grande 
desenvolvimento para o nosso País e para o 
ml,lndo. Meus parabéns a V. Ex' pelo discurso 
que faz. 

OSR. MARCONDES GADELHA-Mui· 
to obrigadO a v. EJ(o pelo seu_ aparte, nobre 
Senador João Menezes. 

Reforço a indignação de V. Ex' contra ades
façatez de certos paises ricos, de países super
desenvolvidos que· ficam a nos cobrar uma 
açâCi de preservação da floresta amazónica, 
quaricío eles Próp-rios já destrufram o seu meio 
ambiente; quando eles próprios já-destruíram 
ou homogeizaram as suas florestas. E quando 
não satisfeitOs com isso, ainda dispõem de 
um estoque inwnerável de toda sorte de arte
fatos nudear~s em condições de destruir, não 
apenas ·a biosfera, não _apenas esse frágil enve
lope da Terra: mas todo o globo, todo o mun
do, nobre Senador João Menezes. E, como 
se isso não bastasse, destróem a camada de 
ozónio, inundando a atmosfera com gás freon 
e, ainda, pela utilização de combustíveis fós
seis, a todo instante, inundam também o Pla
neta com bióxido de carbono qUe é re_cidado, 
por sinal, na floresta amazônka. 

Veja V. Ex!', acho que não há outra palavra 
para qualifiCar essa expressão daqueles que 
nos apontam como um horda de destruidores 
~- ~epn~dacJ.<?_~s da natureza. Nã~ i"!á outra pa
lavra para qualificar essa atitude, senão cinis
mo mais desvairado, nobre Senador João Me
nezes, porque são justamente esses países 

avançado$ que concorreram para aumentar 
a . .lW..tropia no globo terrestre; para aumentar 

·a· teinperatura do globo; para criar o efeitO 
. estufa; para criar toda sorte de ameaças das 
quais também somos vítimas. 

Agora, ficam prote§tando sobre problemas 
da Amazônia e se esquecem que a Amazônia 
ainda está lá. Se a Amazônia --é um foco, é 
urri ponto de discórdia, se a Amazônia é wn 
foco de discussão, se a Amazônia é um ele
mento polêmico, é precisamente porque ela 
ainda existe. E ainda existe, porque o Brasil 
a mantém intacta ou virtualmente intacta, em
bora tenhamos um País de _140 milhões de 
pessoas lutando por espaço vital, buscando 
oportunidade para produzir, para se tomar úb1 
a si próprio ou ao seu País, ou à sua família 
e se_ enc_ontram comprimidos em espaços que 
já não respondem adequadamente às suas 
necessidade e teriam, compulsoriamente, que 
migrar para aquelas regiões e lá estabelecer 
mecanismos de ação económica que, de certa 
forma, resultariam em aherações elo meio am
biente. 

Nobre Senador João Menezes, a floresta 
amazónica está lá, intacta, e é por isso que 
temos essa polêmica: acusamos de depredar 
uma coisa pela qual dizem zelar e que temos 
absoluta consciência que só existe pela parci
mónia, pelo comedimento do povo brasileiro 
e do seu Governo. 

o Sr. Ney Maranhão- V. EX" me_ conCe
deria um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA-Ou· 
ço V. ~:.nobre Senador. 

O Sr. Ney Maranhão -Senador Marcon~ 
des Gadelha,V. ~ está trazendo aqui para 
o Senado um assunto de grande relevância 
quando fala no cinismo porque é cinismo des
ses países que estão nos acusando hoje. V. 
EX' veja como os países desenvolvidos têm 
amnésia. A Inglaterra, um pais que nós lem
bramos, tem o rio Tâmisa, que era_um __ rio 
pOluído, mas que ela só trataram de despoluir 
depois que resolveram os problemas sociais. 
H6je, na Inglaterra, quantos ftlhos, quantas 
crianças nascem e morrem? Praticamente não 
existe mortalidade infantil. Os problemas so
ciais desses países estão mais ou menos equi
librados, controlados, e hoje somos um saco_ 
de pancada. Eles têm o cinismo de nos acusar, 
mas não sabem nós sabemos- quantas milha
res de crianças morrem, hoje, neste País. A 
fome, os empréstimos escorchantes e os juros 
dessa dívida externa ... Tudo isso te_mos que 
pagar a eles, mas o cinismo não fica aí. V. 
Ex' está falando a voz do povo, aquilo que 
o povo tem vontade de dizer: é a revolta do 
povo brasileiro. V. ó:.~ está natnbuna represen
tando esta revolta e como senador do partido 
Municipalista Brasileiro, fazendo oposição ao 
Presidente José Samey, faço justiça a Sua Ex
celência quando está, neste momento, defen
dendo a nossa indeperidência e defendendo 
o nosso País com toda a galhardia; tem o 
apoio de todos os bras_Ueiros e do Congresso 
Nacional. Parabéns a V. Ex' 
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OSR. MARCONDES GADELHA-Mul· 
to obrigado a V. Ex' pelo seu aparte, nobre 
Senador Ney Maranhão. Eu sei que V. Ex', 
com o seu elevado disc.._ernimento, com o seu 
descortino, não negaria, neste momento, o 
reconhecime$to à ação pioneira do Presidente 
José_Samey na luta pela preservação do meio 
ambiente, sini.ultânea com a manutenção da 
nossa soberé;lllia e da nossa independência 
naquela região conflagrada. 

Mais ainda: o PresidenteJosê. Samey tomou 
outras iniciativas no campo da integração da 
América Latina. Eu disse, no começo deste 
pronunciarn~::nto, que esta é a primeira vez 
que temos ~a conferência cume no Brasil, 
porque o que havia antes era a desconfiança; 
porque o qu:e havia antes era a_ suspeição; 
porque o que havia antes era a suspicácia, 
nobre Senador Ney Maranhão, sobre uma suw 
posta veleidade hegemónica do Brasil dentro 
do Continente. 

O Sr. Ney Maranhão- Mas essa atitude 
do Presidente Same:y_ é que adquiriu a Cóh
fiança dos presidentes dos paises amazónicos 
e, hoje, o resultado, os frutos estão aí. 

OSR. MARCONDES GADELHA-Exa
tamente. foi um trabalho lento, foi um trabalho 
sustentado, mas cheio de conftança, que co
meçou com tonversações bilaterais._inc;l_~ive, 
no Cone Sul, !:Om a Argentina, com o Uruguai 
e, depois, avançou até rrtesmo aQ Cãn_'be, de 
maneira que o Brasil _çqmeçou a quebrar toda 
aquela prevenção que existia sobre os nossos 
objetivos, sobre os nosso propósitos, sobre 
as nossas potencialidades, sobre os nossos 
interesses e, hoje, posso dizer, Senador _Ney 
Maranhão, a funérica latina não é mais aquele 
arquipélago .a que se referem os que nos 
olham de fo*a; não é mais aquele grupo ·de 
paises indísti{ltoS e separados ou voltados de 
costas WIS para os outros. Hoje, temos liames 
miÍtD fortes, hoje, temos laços rnult,g nítido_s .... 

O SR. PRESJDEI'ITE (Nelson Carneiro. 
Fazendo soar a campanhia)- A Mesa lamen
ta informar a V.~ que o seu tempo regimental 
está esgotado. 

O Sr. N~or Júnior -Permite-me V. EX' 
um aparte? : .. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. 
Presidente~_não gostaria de encerrar o me dls· 
curso sem ollvir o aparte do nobre Senador 
Nabor Júnior: inclusive representante da Ama
zônia, cujo estado, neste momento, é objeto 
de uma controvérsia internacional de vez que, 
pelo Estado do Acre, passa a nossa ligação 
com o Peru, o que é sistematicamente contes
tado por pafses que nada têm a ver com a 
nossa realidade interna. 

O Sr. Lourtval Baptista-- Eu pediria a 
V. EX' que, ein seguida, permitisse_ aparteá-lo 
por dois minutos. 

O SR. MAACONDES GADELHA- Eu 
pediria. então, a tolerância do nobre Presidente 
Senador ~elson Carneiro para ouvir v.~ logo 
após o aparte que concedo ao nobre Senador 
nabor Júnior. 

O Sr. Laurlvala.ptlsta- Tenho-certeza 
de que S. Ex' o permitirá. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa solicita que V. Ex' conclua o seu 
discurso logo após ouvir os dois apartes solici
tados. 

O Sr. rlabor Júnior - Eniinente Senador 
Marcondes Gadelha, no momento em que V. 
Ex' aborda, aqui, da tribuna do Senado Fede
ral, esSe ág.silnto tãO -palpitante, que foi objeto 
de uma recente reunião de presidentes de paí
ses amazônicos realizada em Manaus, eu gos
taria também de syblinhar a necesstdade de 
o Governo brasileiro, juntamente com os Go
vem_os que integram o Pacto Amazónico, estu
dar urrf projeto de integração e de desenvol~ 
vimento 'para a Amazônia. Não podemos per
manecer apenas tendo a Amazônia como san
tuáriO, C:Oino uma ~serva ecológica para o 
deleite dos brasileiros e de outros povos de 
outros países. Precisamos desenvolver a re-. 
gião, integrá-la ao contexto nacional e dar con
dições de vida a seus habitantes. Por isso, nes
ta hora tão crucial que a _nação atravessa. com 
tantas aCUSãções de devastação Q_a Amazônia, 
há uma imperiosa necessidade de o Governo 
brasileirO -levai ã Séfio o projeto de desenvol· 
virn:ento daquela Região, para que ela não con~ 
tinue sendo ambicionda por outras nações, 
como temos assistido ultimamente através da 
Imprensa, através de manifestações, ihclusive 
de presidentes de outros países. Este é o apelo 
que faço, inserindo, no discurso de V. ex', ~ _ 
modesto aparte. Muito obrigado. 

OSR.MARCONDES GADELHA-Mui
to obrigado a V. eX', -Nobre Senador. V. Ex" __ 
tem tOda ial:âo: ·o Governo não vai parar em 
ações_apenas defensivas. Inclusive foi criado, 
nessa reunião, o Instituto da Amazônia, para 
a estuda_r_L!ma maneira de ocupação raclonal 
da Amazônia, de utilização daquela Região 
sem ferir o equilíbrio ecológico, porque sabe~ 
mos que isso é possível e perfeitamente exe
qüível. mas, era preciso tomar essa atitude 
enérgica, convocando, inclusive, _os países vizi
nhos para mostrar ao mundo que essa luta 
não é só nossa, porque essa também era uma 
forma de desestimular as ações que visam 
inibir o processO- de desenvolvimento na Re
gião. Sabe V. Ex!' que a Hidrelétrica de Kararaô, 
por exetnplo, um dos projetas mais bem conw 
cebidos no mundo inteiro, sofre, hoje, uma 
constestação violenta de fora para dentro, que 
nos inibe, que nos tolhe _os passos aqui, como 
se estivéssemos cometendo um crime contra 
a natureza, como se estivéssemos praticando 
uma aberração, uma monstruosidade em relaw 
ção ao meio ambiente. 

Sabe V. EX" que a estrada que liga o Brasil 
ao paérfico, através de Pucalpa, no Peru, tem 
sofrido_ obstácu1os. Não sabemos que mão 
invisível _impede financíamentos dessa estra
da, mas sabemos a maneira antipática com 
que esse problema tem sido colocado a n1vel 
intemadonal. E todas as outras_ tentativas de 
encontrar meios e modos de viabilizar o de
senvoMmento da Amazônia têm sido, tam
bém, sistemàtlcamente contestadas, como, 

por exemplo, a ligação entre Boa VISta e Geor
getown sofre, nobre Senador, sofre pressões 
de toda a SQrte. t: preciso que o mundo saiba 
que temos também um compromisso ético 
em relação àquela Região, que estamos !:lten~ 
tos á preseiVação do ecossistema, da biodiver
sidade, do imenso banco de genes, que é a 
Amazônia; mas não queremos transformar a 
Amazônia apenas em um jardim zoológico,• 
ern um santuário; porque achamos que é per· 
feitamente possível o desenvolvimento inte
grado com a preservação do meio ambiente 
e da biodiversidade. 

O Sr. LoUrivaJ Baptista- Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA -
Com todo o prazer, nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista- Eminente -Se
nador Marcondes Gadelha, desejo a~sociar
me com V. Ex' pelo pronunciamento que está 
fazendo na tarde de_ hoje, dízendo a este Sena
do o que fOi o Encoritro da Am-azônia, onde 
se reuniram com_ o Presidente José Samey 
os sete presidentes dos países integrantes do 
Pacto Amazónico, que' subscreveram um De
claração de Apolo ao Brasil, nesta hora em 
que o nosso País tem sido vilipendiado, não 
s6 nos Estados Unidos como em outros países 
da Europa, inclusive com críticas ao nosso 
povo e ao nosso Governo. Quero dizer_ a V. 
Ex', eminente Senador Marcondes Gadelh~ 
que, há duas semanas, aqui esteve uma dele
gação de americanos e nos disse que as televi~ 
sões americanas freqUentemente atacam o 
Brasil, inclusive na referida radioemissora e 
jornais nortel.americanos. O Brasil tem sido 
muito atacado. Esses americanos me infor. 
maram que um cinegrafista americano esteve 
no Brasil, durante dois anos, acompanhando 
Chko Mendes e fazendo l.lf11 filme a seu respei
to. Ontem, recebi um telefonema de Nova Ior
que, dizendo que as televisões norte-ameri
canas continuam atacando o Brasil e solici
tando awa1ios financeiros, dando números de · 
contas bancárias, para que algumas pessOas 
sejam subvencionadas na campanha contra 
o Governo bcasileiro. É isso que está havendo 
no exterior e é preciso que se diga: são ele· 
mentes que querem perturbar a paz e querem 
fazer com que ~ ordem não exista Mas quero 
dizer a V. EX'- que o Presidente José Samey 
aí está. nós aqui estamos e nada disso virá 
perturbar o que eles querem que seja pertur
bado. Quero dize( que v: ~ faz muito bem, 
e parabenizo-o, porque fez parte da delegação 
brasileira junto aos presidentes latino-ameri
canos, que distinguiram a verdade, que olha
ram, que escutaram e viram o que, na realida· 
de, existe no Brasil. 

OSR.MARCONDES GADELHA-Mul
to obrigado a V. E:Xt: nobre Senadpr Lourival 
Baptista. 

Digo que esse episódio Chico Mendes, que 
a todos nos m~. que a todos nos feriu, 
tem sido, usado ® ...ma forma d_isvirtuacia, 
com o propósito de denegrir a imàgem do 
Pais. 
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Ora, Chico Mendes é um herói, é um mártJr 
da causa ecológica que todos pranteamos, 
que todos nós, aqui, no Brasil cultuamos com 
o mais reverente respeito, nobre.Senador Leu
rival Baptista, mas a causa da preservação am
biental não termina com a morte de Chico
Mendes, nem o Brasil pode ser responsabi-. 
lizado pelo assassinato de ChicoMendes. Seria 
o caso, como bem lembrou o Presidente José 
Samey anteontem, de se responsabilizar us 
Estados Unidos pelo assassinato de John Ke
nnedy, e achar que com isso a luta pelos direi
tos civis ficou encerrada; seriã o caso- de se 
responsabilizar os Estados Unidos pelo assas
sinato de Martin Luther King e entender, com 
isso, que a causa da igualdade racia1 tenha 
também terminado com a morte daquele líder. 
Seria o caso de culpar a Itália pelo assassjnato 
de Aldo Moro, e achar que a causa da conde
nação do terrorismo termina com o seu assas
sinato. Da mesma forma dizemos que o Brasil 
não é responsável e tomou as providências, 
como V. Ex'" sabem, para punir os culpados. 
Mas o que é mais importante, a causa não 
se esgota com o desaparecimento de Chico 
Mendes. A luta é permanente, está escrita na 
Constituição, está escrita em textos dos mais 
e]evados, como o programa "Nossa Nature
za", e agora um comprometimento coletivo 
e solidário de várias nações da América Latina 
que tem ess_e mesmo empenho, esse mesmo 
propósito. 

O Sr. Alufzio Bezerra - Permite V. Ex!' 
um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA -
Concedo o aparte a V. EJc'i' 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Peço a V. EX' que seja breve em seu aparte, 
pois prestaremos uma homenagem aos Expe
cHcionários que aqui estão presentes. 

O SR. MARCONDES GADELHA- En
cerrarei em seguida. 

O Sr. Aluízlo Bezerra -Nobre Senador 
Marcondes Gadelha, não poderia deixar pas
sar essa oportunidade em que V. f:x9 traz um 
assunto dessa magnttude, nesta tarde, nesta 
Casa, justamente sobre a Amazônia em que 
envolve a questão do ecologista e líder sindical 
Chico Mendes, que, inclusive, foi objeto de 
homenagem, desta Casa, em Sessão especial 
que tivemos durante o mês de abril. Na me
dida em que esse ternário "Amazônia", a partir 
do fato Chico Mendes que ganhou repercus
são nacional e internacional, coloca hoje _o 
Brasil no centro da discussão intemadonal, 
no que diz respeito ao meio ambiente, a partir 
da preocupaçáo e do interesse _que a Ama
zônia desperta em todos n6s, trago algumas 
infonnações neste aparte que formulo ao pro
nunciamento que faz V. Ex" Com base justa
mente nessas preocupações é que estive inte
grando uma comissão de_ parlamentares, de
putados e senadores, a partir do dia 12 do 
mês de abril, fazendo o trajeto de toda a Calha 
Norte com a participação do Exécito e da Ae
rcnáutica, acompanhando a ocupação que faz 
o Brasil da região da fronteira coma Venezuela 

e cOm a Colômbia. COnStitUi um trabalho pio
neirissfmo e de grande importância para o 
nosso Pais e para ós países vizinhos, porque 
significa pontOs avançados de colonização 
com vantagens reciprocas tanto para nós 
quanto para os países vizinhos, para que pos
samos. a partir daí, estabelecer o intercâmbio 
de desenvoMmento dessas regiões. No meu 
retomo da Calha Norte, cuja programação sa~ 
bem V. Ex' e a Casa, fui designado para partf~ 
dpar de um encontro, em Lima, de todos os 
parlamentares dos países da bacia Amazónica, 
com a preocupação justamente de termos um 
órgão com a resposabilidade a nível parla
mentar e trabalhar as questões da Amazônia 
Em Lima, entre os dias 17 e 18 do mês próxi
mo passado, foi criado o denominado Parla
mento Amazónico que se propõe organizar 
para cooperar no trabalho de desenvoJvimen
to, estabelecendo normas conjuntas de tod~ 
os países e buscando a defesa de uma sobe
rania regional e oposição de uma soberania 
re1ativa que querem tanto, nos Estados Unid_os 
coino -nos países do Prinieifo Mundo, impor 
aos países que hoje compõem a bacia Amazó
nica. Neste sentido, essa informação tem mui
ta importância pelo seu desdobramento, em 
vista _que_ a reunião que tivemos nos dias 6 
e 7_, dos Chefes de Estado, do qual participou 
o Presidente José Samey, em Manaus, como 
parte deste_ trabalho e dessa preocupação, se 
sorria a um contexto em que procuramos to
dos definlr uma proposta qu"e tenha como ob
jetivo o desenvolvimento harmonioso com o 
ecos1stema, e nesse contexto estão também 
preservadas as comunidades nativas, os seus 
espaços geográficos além das suas expres
sões culturais. E a esse trabalho deveremos 
dedicar-nos todos, sem que isso implique, por 
exemplo, o exagero de impedirmos a devas
tação da Amazônia, o que todos condenamos. 
a-ecOlogia, transformar a Amaz.ônia_num bloco 
fechado, ou seja, numa redoma de cristal im
penetrável, como um santuário. Não é isso. 
TemOS que definir um desenvolvimento ba
seados em critérios técnicos e científicos em 
que a expressão mais eleVada da ecologia, 
que é o próprlo homem, possa submeter a 
natureza às necessidades humanas sem des
truí-las e, para isso, temos como país e como 
nação, como expressão cultural, a resposa
bilidade e a competência para fazE:rmos da 

- Amazó_ni_a, juntamente com os países vizinhos, 
essa destinação. Era o p-arte_que queria inserir 
no discurso de V. Ex1 

OSR.MARCONDESGADELHA-Mui
to obrigado a V. Ex", nobre Senador Aluízio 
Bezerra. pelo seu aparte extremamente opor
tuno e elucidativo. 

Sr. Presidente, encerro dizendo que o En
contro da _Amazônia "foi uma realização aftís.. 
sima da nossa diplomacia, foi uma afinnaçbo 
de soberania e foi a expressão de um COITlpi"O

misso maduro, de um compromisso sereno, 
de um compromisso honesto e responsável 
com a preservação do melo ambiente. 

Saibam todos os que nos criticam e que 
nos agrider:n, c.jue tomamos a braço a defesa 
de nosso património natural, a defesa de nossa 

ecologia, da nossa natureza, não por expiação 
de culpa, não para Hmpar o labéu de uma 
infâmia montada_ com base em versões bai-

-_ dias sem nenhuma sustentação dos fatos, mas 
porque esta é a nossa responsabilidade, por
que este é o noSso dever, porque esta é a 
nossa obrigação que, serenamente, tomamos 
a cargo. . 

Finalizo, Sr. Presidente, congratulando-me 
· com o ltamarati peJa eficiência com que elabo

rou o encontro, a sua pauta, a sua agenda, 
a parte logística, dando apoio material, execu
tada em tempo reçorde e com uma habilidade,_ 
que a todos nos impressionou. 

Nossos parabéns à nossa diplomacia, ao 
ltamaraty. 

E peço a V. Ex!' por derradeiro, que faça 
constar nos Anais do Senado "Federal esta 
"Declaração da Amazônia", firmada pelos pre
sidentes da República da Venezuela, da Guia
na. do Suriname, do Brasil, do Equacbr, da 
Colômbia, do Peru e pelo Ministro Plenipo
tenciário das Relações E>tmores da llolfvia. 

Eraoquetinhaadizer,Sr.l'r<!sidente.(Multo 
bem!) 

[)()C([MEfofTO A QlJE SE REFERE O 
SR. JIIARCOf'fDES GADEUfA EM SEa 
PRONat'fCIAMEIYIO: 

Os Presidentes dos pafses--membros do 
Tratado de Cooperação Amazônica, reunidos 
em Manaus no dia seis de maio de 1989 com 
o propósito de realizar uma reflexão cof\itmta 
sobre seus interesses comuns na região ama
zónica e, em particular, sobre o futuro da coo
peração para o desenvolvimento e a proteçio 
do património de seus respectivos territórios 
amazónicos, adotamos a seguinte: 

Declaração da Amaz6ala 

L No espírito de amizade e de entendimen
to que anima o nosso diálogo fraterno, afirma
mos a disposição de_ dar todo impulso político 
ao esforço de concentração que nossos Go
vernos vêm empreendendo no marco do Tra
tado de Cooperação AmazóniCa, assinado em 
3 de julho de 1978, e também no mafco de 
suas relações bilaterais, com vistas a promover 
a cooperação entre nossos países em todas 
as áreas de interesse comum para o desenvol
vimento sustentável da região amazónica. 
Nesse sentido, comprometemo-nos a dar im
pulso ao cumprimento das dedsões contidas 
il.a Declaração de São FranCisco de Quito, 
adotada por nossos ministros de Relações Ex
teriores em 7 de matço de 1989. - -~ 

2. Conscientes da importância de proteger 
o património cultural, económico e ecológico 
de nossas regiões amazõn;..:as e da neces
sidade de mobilizar esse potencial em proveito 
do desenvolvimento económico e socia1 de 
nossos povos. reiteramos que o património 
amazónico deve .ser conservado por meio da 
utilização radonal dos recursos da região, para . 
que as gerações atuais e futuras possam usu
fruir os beneficias desse legado da natureza. 

3. Expressamos o nõsso apoio às reCém
criadas Comissões Especiais do Meio Am
biente e de Assuntos Indígenas, destinadas a 
fomentar o desenvoMmento, conservar os re. 



1808 Terça-feiro 9 DIÁRIO DO CÓNGRESSÓ NAOÓNAL (Seção II) Maio de 1989 

cursos naturais, o meio ambiente e as respec-_ 
tivas populações amazónicas, e reiteramos o_ 
pleno respeito ao_ direito que assiste às popula
ções indígenas dos territórios amazónicos de 
que sejam adotadas todas as medidas condu·_ 
centes à manutenção e preservação da integri
dade dos grupos humanos, suas culturas e 
do seu "habitat" ecológico, no exercício do 
direito inerente à soberania de cada Estado. 
Reiteramos. igualmente, nosS_o apoio a ações 
que conduzam ao fortalecimento da estrutura 
institucional do Tratado de Cooperação Ama
zónica,_ de acordo com o preconizado na De~ 
claração de São Francisco de Quito." -- -

4. Reafirmamos o direíto soóeranO de caaa
país de administrar livremente seus recursos 
naturais, tendo presente a necesstdade de pro
mOV'er o desenvolvimento económico e social 
de seu povo e a adequada conservação do 
meio ambiente. No exercício da responsabf
lidade soberana de definir as melhores formas 
de aproveitar e conservar essas riquezas, e 
em complementação aos nossos esforços na-
cionàis e à cooperaçáo entre nossos países, 
minifestamos nossa disposição de acolher â 
cooperação de países de outras regiões do 
mundo e de organizações internacionais que 
possam contribuir para a implementação dos 
projetas e programas nacionais e regionais 
que decidamos adotar livremente e sem impo
sições externas, de acordo com as prioridades 
de nossos Governos. 

5. Reconhecemos que a defesa de nosso_ 
meio ambiente requer o estudo de medidas, 
bilaterais e regionais, para prevenir adderites 
que causem contaminação e lidar com suas 
conseqüências. -

6. Assinalamos que a proteção e a conser· 
vação do meio ambiente na região, um dos 
objetivos assenciais do Tratado de Coopera
ção Amazónica, a que cada um de nossos 
países está firmemente dedicado, não podem 
ser alcançados sem a melhoria das angus
tiantes condições sociais e econômicas que 
afligem nossos povos-e que são agravados 
por uma conjuntura intemadonal cada vez 
mais adversa. 

7. Denunciamos as graves caracterfsticas 
da divida externa e de seu serviço, que nos 
convertem em exportadores líquidos de capi~ 
tal para os países credores, às custas de sacri
fícios intolerávels para nossos povos. Reitera
mos que a dívida não se pode pagar nas atuais 
condiçõ_es e circunstâncias, e que se_u trata
mento se deve basear no principio da co-reS:
ponsabilidade, em termos que pennitam a re
tomada do processo de crescimento econó
mico e desenvolvimento em cada um de nos
sos países, condição essencial para a prote
ção, conservação, aproveitamento e utilização 
racional do nosso património natural. 

S. Ressaltamos a necessidade de que as 
preocupações expressas nos pafses altamente 
desenvolvidos com relação à conservação do 
meio ambiente 'amazónico se traduzam em 
medidas de cooperação nos planos financeiro 
e tecnológico. Defendemos o estabelecimento 
de novos_ fluxos de recursos, em termos adi
danais e concessionais, para pfOjetos voltados 
para a proteção ambiental em nossos países, 

inclusive no que diz respeito à pesquisa cientí
fica pura e aplicada, e objetamos a tentativas 
de impor condicionalidades na alocação de 
recursos internacionais para o desenvolvimen
to. Esperamos ver a criaçãO de condições que 
permitam o livre acesso ao conhecimento 
científico e às tecnologias não-poluentes ou 
destinadas à proteção ambiental e rechaça
mos tentativas de obter lucro-comercia] invo
cando legítimas preocupações ecológicas. 
Fundamenta essa percepção, Sobretudo, o fa
to de que a· principal causa da deterioração 
do melo ambiente em nível mundial são os 
modelos de industriaUzação e consumo, assim 
como o desperdício nos países desenvolvidos. 
----,-9. conscientes dos riscOs globais que re~ 
presenta para a vida e a qualidade do meio 
ambiente a existência de armas nucleares e 
de outras armas de destruição em massa e 
preocupados em preservar nossa região de 
tais ameaças, reafinnamos os compromissos 
de nossos países de utilização a energia nu
clear exclusivamente para fins pacíficos e ins
tannos os_ países possuidores de armas nu
cleares a cessar imediatamente os testes-de 
tais annas ~a prornoy~r a eliminação pr_ogres
siva de selis aTseilãiS. FePU:dianios igualmente 

_o depósito de residuos radiotivos e outros resl
duos tóxicos que comprometam os ecossfs~ 
temas na região amazónica. Manifestamos a 
necessidade de que sejam adotadas as medi· 
das adequadas para reduzi!- os riscos de conta
minação ambiental na utilização pacífica da 
energia nuclear. Expres:;amos também nosso 
apoio aos objetivos e propósitos do Tratado 
para a Proscrição de Armas Nucleares na 
América Latina. 

1 O. Convencidos da necessidade de inten
st;ficar o processo de consu1ta e diálogo enlre 
nossos países sobre todos os assuntos relati
vos ao desenvolvimento da região amazónica, 
inclusive os previstos no Tratado de Coope~ 
ração Amazónica, e seguros de que nossa 
cooperação fortalece a integração e a solida
riedade na América Latina, afirmamos nossa 
decisão de conjugar esforços num empreen

- dimento conjunto, vigoroso e pioneiro, voltado 
para assegurar um futuro de paz, de coope
ração e de prosperidade para as nações da 
região amazónica. Para tanto, decidimos pas
sar a reunir-nos anualmente. 

Goveni6 do Brasil, José Samey- Governo 
do Equador, Rodrigo Borja - Governo do 
Peru, Alan García Pérez - GoVerno da Vene
zuela, Carlos Andrés Péres- Governo da Co
lômbia, VU"g11io Barco -_Governo da Guiana, 
Hugh Desmond Hoyte - Governo do Surina
me, Ramsewak Shankar- Governo da Boli
via, Valentín Abecia Baklivieso. 

Os Presidentes dos países membros do Trá· 
tado de CoOperação Amazónica, reunidos em 
Manaus no dia seis de maio de 1989, 

Apoiamos com satisfação a iniciativa de par
lamentares dos países membros do Tratado 
de Cooperação Aniazõnico, como indicação 
da disposição_ de complementar e reforçar 
nossas ações conjuntas no marco do desen
voMmento do Tratado. 

Governo do Brasil, José Samey- Governo 
do Equador, Rodrigo Borja --Governo do 

Peru, A/an Garcfa Pérez - Governo da Vene
zuela, CarloS André$ PéreS-_ Governo da CO
lômbia, Virgílio Barco - Governo da Guiana, 
Hugh Desmond Hoyte- Governo do Surina
me~ RamseWak Shankar- Governo da Bolí
via, Va/entfn Abecla Baldivieso. 

(Durante o discurso do Sr. SenadOr 
Marcondes Gadelha o Sr. Si!hador Poni
peu de Sousa deixa a cadeira d<f Presi~ 
dência que é ocupada pelo Sr. Senador 
Nelson Cameiro.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a pa1avra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho, para saudar os nossos ilustres 
visitantes. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pronuncia o seguinte diScursO.)- Sr..Pre~ 
sidente e Srs. Senadoi'es, ilustres Expedicio
nários que aqui se encontram acomPanhados 
de suas famílias. 

Senhor Preside"nte, -recebi cortr muito orgu
lho a missão que V.~ me prometeu de tratar, 
hoje, aqui nesta sessão, lembrando este dia 
B de maio como sendo aquele em que cessa
ram as hostilidades no teatro de operações 
européia. E,-Certamente, V. fr., qua"ndo me 
designou, em parte o fez, ao menos, pela razão 
de que fui eu um militar por 28 artos de minha 
vida. Desde a condição de aluno da Escola 
Preparatória de Cadetes, de Porto Alegre, até 
à de Coronel-Chefe do Estado-Maior do Co
mando Militar da Amazônia, este tempo todo 
decorreu e a minha espada foi virgem. Não 
combati, não sofri as agruras da guerra e não 
tive sequer os incómodoS de_ um combate. 
Razão que me faz prestar com muito mais 
veem_ência, e muito mais ardor, à rrlii1ha ho
mEm~ em àqueles que, encanecidos, aqui se 
encontram e que fizeram pela Pátria tanto no 
exterior, no momento _em que o Mundo deci
dia entre liberdade e tirania. 

Todos nós sabemos que o Brasil tem uma 
destinação pacffica. Sua História está mostran
do isto. Sistelnaticameiite, marcamos ncissas 
fronteiras praticamente com regime de arbi~ 
tragem, servindo-nos do Tratado de Madri, e. 
antes da nossa operação na Itália, apenas sim
bolicamente uma participação na Segunda 
Guerra Mundial, e_ antes disto no tempo do 
linp"êriô, a luta da Tríplice Aliança contra o 
Paraguai. 

Hoje há quem esteja pretendendo reescre
Ver a História, reeScrever segundo os seus sen
timentoS e os Seu~ ínteiesseS, e querem apre
sentar o Brasil naquela ocasião como sendo 
imperialista, como um país que se tivesse 9-es
tinado a_ garantir_ a hegemonia _da América do 
sw-e, mais do que isso, estrangular países 
vizinhos: 

Mas aqueles que lutaram, aqueles que tive
ram vida militar e aqueles que estudaram a 
História militar, ainda que como-cMs, podem 
deter-se apenas num dado de referêndã:- é 
que, enquanto Solano López mobilizava num 
pequeno país como o Paraguai 80 mil homens 
prontos para o combate e dispunha, inclusive, 
de artilharia pesada, o Império brasileiro tinha, 
ao longo de todo esse imenso subcontinente 
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que é o Brasil, apenas 15 mil homens. Então, 
não era este Pals que pretendia ser imperia
lista, de fazer anexação de territórios no rio 
da Prata 

Nós tivemos a presença da Força Expedi
cionária Brasileira, a partir do momento em 
que fomos agredidos também. Eu erá, nesta 
altura, Presidente da Sociedade Acadêmica 
Militar da Escola Militar do Realengo, no Rio 
de Janeiro. 

Lembro-me bem do esforço que lá fazíamos 
para que houvesse .uma consciência demo
crática nacional, quando parte expressiva do 
Governo de então era, não direi nazista em 
hipótese alguma, mas direi germanófila no to
do. E vimos com imensa tristeza, quando saí
mos graduados a aspirantes a oficial na Escola 
Militar do Rea1engo, no Rio de Janeiro, que 
o nosso patrono de turma era o Tenente Alípio 
Serpa, que surgia como patrono exatamente 
pelo fato de ter sido morto com o torpedea
mento do navio em que ele se dirigia para 
o Nordeste brasileiro, torpedeamento que foi 
atribuído a s_ubmarinos a1emães. E confrrma
do, a1iás. 

A resposta brasileira_ foi a tentativa, pelo pla
no do Estado-Maior âO EXéfCitO bfàSileiro, de 
fazer três Divisões de Infantaria. Eu estava nu
ma dessas Divisões, porque servia no Estado 
do Pará, numa bateria Isolada de artilharia, 
e como subcomandante recebia toda a docu
mentação confidencial. 

A nossa Divisão Expedicionária deveria ser 
a terceira, que recebera a ínstrução por parte 
do próprio Governo, de.se antecipar à segun
da. e seria comandada pelo General Newton 
Cava1cante. Mas os nossos bravos guerreiros 
ajudaram a democracia que estavam em luta, 
e luta hamletiana de ser ou não ser, naquele 
instante, acabar com a guerra mals_depressa, 
e nós ficamos apenas relacionados no papel. 

Essa Força Expedicionária BraSileira, que 
foi como resposta aos campos de combate 
da Itália, como teve o seu desempenho? Era 
bom que se lembrasse agora - e aqueles 
que estamos vendo aqui naturalmente têm 
lembranças entre penosas e gratas desse pas
sado -, deve também meditar sobre a tenta
tiva que se faz agora de diminuir, ry1inímizar, 
e até enxovalhar o papel que a Força EJcpedi
cionária Brasileira prestou na Segunda Ouerra 
Mundial. 

Infelizmente, há supostos historiadores bra
sileiros fazendo Isso. EU "i'láo oS-chamaria de 
historiadores, os chamaria de "historicidas", 
que pretendem destruir o papel que a Força 
Expedidonária Brasileira teve e que com tanto 
brilho, possoâizer, se bateu no exterior. Come
çam por dizer que ela foi para o teatro de 
operações secundárias, porque o teatrQ de 
operação fundamenta] e principal não era 
aquele. Mas dizer que combatertropas alemãs, 
combater tropas italianas seria uma atividade 
puramente secundária do ponto de vista estra
tégico é possível, do ponto de vista tático, não. 

Pensamos, por exémplo, como surgiu a 
Força Expedicionáriã Brasileira nesse locaJ, na 
Itália, quando ela chegou. Ela chegou para 
substituir tropas francesas que sairiam depois 
com o General Leclerc,- para ir servir ao Gene-

ral De Gaulle, para a invasão da França, a 
invasão do continente, já a primeira frente 
aberta. 

Ora, pode-se imaginar os brasileiros che
gando para utilizarem um materia1 que Mo 
era propriamente aquele que os oficiais, sar
gentos, cabos e praças tinham trabalhado no 
Brasil, tinl1àm que se adaptar àquelas circuns
tâncias, e uma tropa que chega para substituir 
a outra é considerada em tática uma posição 
extremamente difícil. 

Fala-se muito em linguagem tática de fla
grante delito de mudança de posição. O delito 
de mudança de posição é exatamente quando 
uma tropa substitui a outra, e, antes que ela 
se tenha assenhoreado exatamente daquele 
loca], recebe contra-ataques. Essa força que 
substituiu os franceses brilhou naquele local, 
brilhou. Fala-se hoje em alguns nomes que 
são tão caros ao coração dos brasileiros e 
muito especialmente ao coração dos expedi
cionários, fala-se de Monte Castelo, nas diver
sas tentativas de tomadas do Monte Castelo. 
QUando se diz que a frente era secundária, 
ninguém reconhece que lá estava ao lado, ten
tando a mesma causa que os brasileiros, uma 
das divisões de elite americana, que era a Divi
são de Montanha. 

Ora, fala-se em Montese, e a Infantaria brasi
leira se cobriu de glórias naquele local, poJs 
foi um dos combates mais belos que a Força 
Expedicionária Brasileira travou, o de Montese. 
Mas, não seria apenas a Infantaria, seria a mi
nha Artilharia, a Artilharia a que por tantos 
anos servi, e com tanto orgu]ho, aquela que, 
quando acabou a Guerra, tempos depois, feito 
o apresamento de um arquivo da frente a1emã, 
havia um general a1emão que tinha feito uma 
instrução à sua tropa e que dizia: "revelou-se 
na frente uma nova artilharia- era a Artilharia 
brasileira que chegava com a FEB - precisa 
nos seus fogos", e recomendava o maior em
penho na proteção aos seus combatentes. Foi 
o nosso Grupo de Aviação, o nosso Grupo 
de Caça, que lá deixou também os nossos 
companheiros mortos, mas que desempe~ 
nhou as tarefas de maneira excepcional em 
todas as missões que cumpriu. Não foi apenas 
a Infantaria, não foi ap~nas ª Artilharia, não 
foi apenas a Aviação. Tivemos também até 
a nossa Cavalaria lá representada, o nosso 
Genera1 Pitaluga, que era um Capitão que co~ 
mandava um esquadrão motorizado; tivemos 
os nossos engenheiros, tivemos a oportuni~ 
dade de verificar essa gente, que saía de um 
Brasil, que nunca tinha visto neve, ter que 
combater durante o inverno da mesma ma
neira que combatia aqui sob o sol e o calor 
do Território brasileiro. 

O 81'- Pompeu de Sousa- Permite-me 
V. EX" um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com 
muito prazer, nobre Senador Pompeu de Sou
sa. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Congratu
lo-me com a Presidência do Senado por haver 
designado V. EX' para, em nome do Senado 
brasileiro, saudar esses gloriosos veteranos da 

Força Expedicionária Brasileira. V. EJcf é_p ho;. -
mem certo no lugar certo. V. Ext traz "o saber 
de experiência feito", de vez que, nesta Casa, 
compõe o que eu chamo a Bancada castren
se, desfalcada hoje do nosso queri~o Virgílio 
Távora. V. ~ lembra que era, à época, um 
jovem Cadete, e eu me recordo que eu era 
um jovem - talvez menos jovem do que V. 
Ex'- jornalista no Rio de Janeiro e o quanto 
sofri de angústia e de temor pelo Brasil e pela 
humanidade; pelo homem, pela liberdade e 
pela dignidade humana, quando as hordas do 
nazismo pareciam absolutamente invenciveis; 
e quando justamente - V. Br lembra muito 
bem -este País vivia sob um regíme de arbí
trio inspirado na ideologia fasçlsta. Era um 
fascismo caboclo, traduzido do italiano para 
o português através de Antônio ferro, e, no 
Brasil, através de LourivaJ Fontes. Mas era, 
em todo o caso, o sustentáculo ideológico 
do regime que então havia~ Lemf?ro-me das 
agonias que n6s. ·os combatentes da demo~ 
cracia, no campo dessa luta bem menos peri
gosa que é o campo das idéias, sofrfamos 
então. E lembro-me, com comovido orgulho 
- neste dia 8 de maio de hoje que celebra 
"O Dia da Vitória" de 1945 - do momento 
em que o Governo brasileiro acabou tendo 
que entrar na guerra, do lado de cá, e não 
do lado de lá comq _muitos queriam, pelo me
nos por omissão. E vejo hoje, nesses veteranos 
sobreviventes da campanha da Itália, ness_~s 
guerreiros que, como V. ~ diz _muito ben:a. 
substituíram à a1tura o Exército do_ General 
Lederc -o Exército de Mascarenhas de Mo
raes esteve à altura do Exército do Genera1 
Leclerc .....:., vejo, com comovido orgulho, essas 
presenças encanecidas, tão encanecidas co
mo este velho Senador que aqui, hoje, se asso
da à saudação de V. EX', nobre Senador Jar
bas Passarinho. Vejo, nessas faces já enruga
das pelo tempo, a presença gloriosa daqueles 
campos de batalha, em que muitos deles lá 
ficaram, ein Pistóia, como uma bandeira do 
Brasil para a história da democrada no mun;. 
do. Vejo-os com comovido orgulho - volto 
a repetir, quase corno um estribilho - neste 
"Dia da Vitória"; porque, na verda~e, esses 
guerreiros que daqui foram em con-dições tão 
adversas- não sou militar como V. Ex', mas 
urnjÔmalista é uma pessoa que sabe um pou
co de tudo, sem saber nada, e lembro-me 
que soube que o nosso fardamento era inade
quado para as condições do campo de bata
lha, na época-; eles venceram tudo, inclusive 
o subdesenvolvimento, porque traziam em si 
a chama do patriotismo, a defesa da dignidade 
humana, que naqueles campos da Itália se 
resoMa, defmitivamente, pela destruição _ou 
pela vitória E é por isso - com comovido 
orgulho, voho a dizer -que este velho compa-
1heiro de geração, este velho Senador enca
necido como vocês, meus caros .companhei
ros da mesma luta, de uma luta bem mais 
dificil, porque era a luta das armas, era a IJJta 
de viver ou de morrer: com comovido orgulho 
abraço cada um de vocês que aí trazem, na 
braçadeira glortosa, a efígie da cobra fumando 
e, ao mesmo tempo, lembro-me dos seus 
companheiros do Senta a Púa E mais uma 



181 O Terça-feira 9 DIÁRIO DO CONGREssO NAOONAL (Seção II) Maio de 1989 

vez digo com comovido orgulho: abraço cada 
um de vocês e beijo respeitosamente as mãos 
de suas companheiras, das suas esposas, que 
lhes souberam dar todo o apoio, todo o respal
do, toda a substância de dignidade corn.que 
nos campos de batalha engrandeceram oBra
sil. Multo obrigado, companheiros de luta. 
(Palmas.) 

O SR. JARBAS PASSARll'IHO - Sr. 
Presidente, V. & há de ter concluído neste 
instante que fez má escolha quando me cha
mou para saudar_ os E?<pedicionários. 

Quisera eu chegar aos 50 arioS cõfil a vita1i
dade dos 40 anos do Senador Pompeu de 
SouSa. Esse entusiasmo desbofdàntEi," extraor
dinário. (Palmas.) _ _ · · 

falava, ainda há pouco, sobre as Armas que 
se bateram na Itália. 

Devo tambêm fazer wna referência à Mari
nha, especialmente à Marinha Mercante, que 
teve também as suas perdas e f'ez a sUa exce~ 
lente contribuição para que a vitória fosse @m~
bêm brasileira. Quero em duas pessoas ape
nas, Sr. Presidente, já que faço esta saudação 
tomando alguns tópicos de referência para 
desenvolvê-la, sem ter sequer mergulhado na 
literatura, que eu podia rever, da atuação_ da 
FOrça -EXpedicionária Brasileira, para que a 
saudação pudesse ser mais ~nsparente, mais 
sincera e menos rebus~c;la, Vejo dois nomes_ 
que naturalmente aos Expedicionários dizem 
muito: o Sargento Wolf, que nãr;:t conheci, ~ 
o então Capitão Airosa (palmas), do qual fui 
depois colega na Escola de Comando do E?ta
do-Maior. Eles marcaram, Sr. Presidente e SrS. 
Senadores, desde logo, a bravura do Soldado· 
brasileiro e deixaram um ltiríerár!_o cintilante, 
que pode ser comparado a qua1quer EXército 
do Mundo, sem nenhuma diminuição para o 
Exérdto Brasileiro. - -

O Sr. Mauro Benevides - Pennite-me 
V. Ex~' um aparte, nobre Senador Jarbas Passa
rinho? 

OSR.JARBASPASSARII'IHO-Ouço 
V. EJ(' ccim prazei". -

O Sr. Mauro Benevides - Nobre _Sena
dor Jarbas Passarinho, é .inõ!sç:utível que todOs 
nós Senadores, dos quais V. Ex• neste instante 
é o intérprete legítimo, vivemos neste dia e 
de mala, momento de profunda emoção, pe~ 
las pa1avras de V. Ex' e pela presença, nas 
ga1erias deste. plenário, desses hç:mens enca
necidos que tudo fiZeram para que vivêssemos 
aqui e em todo Mundo um clima de liberdade 
e de respeito à pessoa hUJJ1ana. V. Ex" reme
morou todos aqueles fatos inpagávels da His
tória brasileira que evidenciaram, sobretudo, 
a bravura, a diQPidade, o patriotismo inexce
díveis da nossa tropa que compareceu aos 
camp'os de batÇ3]ha d~ Itália. V. 'Ex' se reportou 
àqueles momentos épicos que nos tocavam 
tão fundo a a1ma e o coração - as Batalhas 
de Monte Castelo, Montese, e tantas outras 
-. quando a Força Expedicionária Brasileira 
demonstrava exal:?lmente a sl!a disposição e 
o seu propósito de libertar o Munào.das hordas 
nazi-fascistas. V. Ex" _mencionou, no curso do 

seu pronunciamento, aquelas figuras que, a 
seu juízo, mereciam uma referência especial. 
Neste instante, _eU também me pennitiria dizer 
a V. EX' qUe houve um cearense qúe, sem 
seQUrar em -armas, teve um papel extrema
mente impOrtante para manter o ânimo da 
trÇ>Pa, a fé, a esperança, tudo isto vivo e arrai
gado naqueles brasileiros que_ deixaram seus 
lares e foram combater n~ Itália. Reportar-me
ia, nobre Sen_adQr Jarbas Passarinho, ao Padre 
Joaquim de Jesus Dourado, Capelão da Força 
ExPedicionária Brasileira (palmas), que, num 
liyro primoroso de crônícas, repassando aque
les_fatos com QS quais ele conviveu durante 
o tempo em que esteve na Itália. Tudo isto, 
hoje recordado neste aparte, prOfiro não ape
nas _em meu próprio nome, como também 
no da Bancada do Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro. Tudo isto, nobre Sena
dor Jarbas _passarinho, significa a demons
traÇão do nosso testemunho e do nosso reco
nhecimento ~ esses homens bravOs, intrépi
dos e _corajosos, que arriscaram a própria vida 
erp- nome do Direito, da Justiça e da liber
dade. (Palmas.) 

O SR. JARBAS PASSARJI'IffO - Sou 
muito grato ao aparte de V_ Ex', riobre Senador 
Mauro Benevides, e a lembrança que enun
ciou era essencial fazê-la, mas já que V. EX' 
falou em çearerise, e eu não gostaria de tratar 
de todos aqueles que representavam cãda Es
tado na Força Expedicionária Brasileira, V. 'Ex' 
me faz retom.N_a V!TI dos períodos maís férteis 
da minha vida militar, quando conheci, ainda 
cadete, o Major Humberto de Alencar Castello 
Branco (palmas), e foi este hOmem que, pelo 
seu taleJl.jp militar, exerceu a Chef~a do Estado
Maior da_ Força EXpedictoilária_BrasilEiira. A 
ele,. como _cearense e _como brãSileiro tam
bém, o tributo da noSsa homeniig-éri1. · · - · 

O Sr. João Menezes - Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pedi· 
ria apenas que V_ 'Ex' aguardasse um segundo, 
queria concluir esta parte, não para falar da
quilo que os nossos prezados visitantes, aque
les que combateram sob o céu da Itália, fize
ram muito melhor, porque fizeram a ação -
nós somos ·apenas os leitores desta ação -
mas gostaria de concluir que ainda recente
mente eu via, em um joma1, uma fotografia 
de Nels_on de MeDo, Coronel, recebendo a ren
dição de uma-divisão de infantaria alemã. Era 
ele quem negociava, naquele instante, como 
coronel. 

E a-Fo"rÇã Expedkioná!'ia Brasileira fez com 
que, no ftm brilhante de sua tafefa no solo 
da Itália, nós tivéssemos ainda, como resul
tado f111aJ de 9peração_ tática-rnilitar, dado a 
impressão de_que éramos muito mais do que 
na verdade éramos e _com isso levado à rendi
ção um expressivo contingente 9~'-!ma d_i0são 
alemã e de uma divisão italiana. 

Esté foi o trabalhO -que nós, brasileiros, tive: 
mos, realizado por aqueles que nos represen
tam em terras eStrangeiras.- o- papel tático, 
o papel -estratégico da Força Expedicionária 
Brasileira nãó- podem ser minimizados, não 

podem ser diminu[dos por quem não teve a 
~aragem, nem •a dignidade, nem sequer a 
oportunidade -de lutar lado a la~o COl!J ess~ 
homens. 

Ouço, com prazer, o nobre Senador João 
Menezes. 

O-Sr~ João M~nez:eS :__ Eri1 no~ e do 
Governo, quero solidarizar-me com V. Ex' pelo 
discurso que faz nesta data, muito bem de~ig
nado pela Mesa, nesta homenagem aos praci
nhas. Os tempos passaram. O povo, às vezes, 
tem memória fraca. mas esses_ lodos que se 
encontram nas galerias certamente. estão-se 
lembrando dos momentos históricos por que 
passaram; dificuldades tremendas, a despe
dida da família, a partida de casa, o embarque, 
a hora da luta, a hora do fogo cerrado e a 
alegria da volta. Isso, se para muitos passou, 
para eles fica, está gravado na memória e no 
coração. E neste fato tqdo, eu qu~ sou_lá 4o 
Pará, tenho certeza de_que V_ EX' incluirá neste 
díscurso uma figura nossa que foi um expoen
te, o Expedicio_nário que foi Oéo Bernardo 
de Macambira Braga; era um idealista, foi para 
o campo de luta com outros paraenses que 
para lá também foram. Portanto, quando falo 
neste assunto, me recordo daquelas épocas 
e -ficO com a emcição _da intr~ilqi.lilidade dos 
mOffientos de incerteza, não ·só que o Brasil 
viveu, mas que o Mundq_inteiro viveu. Portanto, 
eminente Senador Jarbas Passarinho, V. Ex!' 
faz muito bem em rememorar estã data, reme~ 
morar estes fatos, porque eles precisam estar 
sempre marcãdos na História do nosso País._ 
(Palmas.) 

O SR. JARBAS PASSARJI'IffO - Agra. 
deço a V. Ex',- SenadOr João Menezes, pelo 
aparte. que me deu e que tanto me honra. 

-EU era já Um prlmefro-tenente, estava sedia
do no Grupo de Obuses de São Cristóvão, 
no Rio de Janeiro, quando tive a alegria de 
ser designado para, na Avenida Rio Branco, 
formar ·com a tropa qUe reCeberia o Primeiro 
Escalão de volta ao Brasil, e ainda tenho, hoje, 
praticamente a lembrança intacta do frlsson 
que correu por minha espinha na hora em 
que vi aquela tropa chegando e começando 
a desfilar sQb os aplausos do povo. E quando 
os saudei, coo-lo fàzíambs na npssa saudação 
de oficial, eu sabia que estava, naquele instan~ 
te, tributando a homenagem maiS prOfunda 
que algum oficia] na minha condi_ção poderia 
prestar exatamente àqueles que tinhanl cor
rido o risco de vida em defesa de wn ideaJ 
democrático. --

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. 
Ex' um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARll'IHO- Ouço 
o nobre Senador Marcondes Gadelha. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Se
nador Jarbas Passarinho, quero ~ssociar:-me 
a V. EX' nesta homenagem aos nossos praci
nhas e trazer também o preito de reverência 
de to~ a minha Bancada do Partido da Frente 
Liberal. Não- sei o que passava na alma, na 

, imaginação desses homens quando, deixando 
tudo atrás de si- o lar, a família, os amigos. 
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a terra natal-, saíam para a guerra, em terra 
estranha. Não sei que fogo aquecia a alma 
desses homens, que, ante o perigo, ante a 
iminência de perda da própria vida, se mani
festavam com redobrada esperança e com 
mais entusiasmo. Como partiam para a guerra 
com vibração é_ um mistérlo, nobre Senador 
Jarbas Passarinho, para mim até hoje inson
dável, para mim até hoje inescrutável. Mas 
uma coisa eu sei, eles mudaram o curso da 
História;· uma coisa eu s_ei, eles aplainaram 
os caminhos das gerações seguintes, inclusive 
a minha geração. O que sei é que, pOr conta 
do seu sacrificio, por conta daquele ardor que 
ninguém sabia de onde brotava, hoje o Mundo 
fala em liberdade como um bem natural aces
sível a todos. Eles eram jovens e descuidados 
da própria sorte quando partiram: eles pensa
vam na Pátria, eles pensavam em um conjunto 
de valores que os arrastava e os atraía para 
a luta e os fazia mais fortes e mais bravos, 
e muitos ficaram por lá. Corno V. Ex' bem 
disse, hoje voltam de cabelos brancos, alque
brados pelo tempo, já não ouvem o som dis
tante de tambores, o ronco dos canhões, já 
não vêm na névoa o fogo do bivaque. Mas, 
nobre Senador Jarbas Passarinho, no coração 
da Pátria o tempo não passou. Por isso,- a 
nossa gratidão não tem fim; por Isso, a nossa 
gratidão é eterna; por isso, este momento de 
hoje é o momento em que eles iniciaram e 
terminaram a sua luta. O tempo não passa 
em nossa homenagem, nobre Senador Jarbas 
Passarinho, e eu me congratulo com V. EX' 
peJa maneira brilhante com que retrata este 
episódio Comovente da História brasileira. Nós 
esperamos que nunca mais outros tenham 
que partir, esperamos que nunca mafs guerras 
aconteçam por este Mundo afora. Esperamos, 
em última análise, que o sacriffciO deles não 
tenha sido em vão e que tenha seiVido para 
encerrar todo um período na vida da Huma
nidade. 

O SR. JARBAS PASSARINHO-Sena
dor Marcondes Gadelha, V. EX' se referiu, ainda 
há pouco, a respeito da nossa eterna gratidão, 
e eu gostaria de lembrar um episódio muito 
recente, quando votávamos como Constituin
tes - eu no meu Partido, o Partido Demo
crático Social, e V. Exi', já como Uder ou Vice
Uder da Frente Liberal- e houve um mo
mento em que eu pre~idia a Comissão de 
Sistematização, quando votávamos esta maté
ria, e nós acostumados a ver, aqui, o Senado 
e a Câmara, tomados de a,ssalto por loblstas 
de toda categoria, com vi:oJência, com uma 
forma de intimldação nítida sobre nós, e o 
que vimos, naquele dia, quando votávamos 
uma pequena vantagem para a Força Expedi
cionária Brasileira, que estava ali representada 
por um pugilo de veteranos, nós caracteri
zamos a conduta deles inteiramente diferen
ciada; silendos_os, respeitosos, fazendo a sau
dação como deveriam fazer, respeitando o 
Congresso Nacional que s.e dobrava também, 
num mesmo tributo, em relação a eles. (Pal
mas.) . 

O Sr. Lourival Baptista- Permite V. EX' 
um aparte, nobre Senador? 

OSR. JARBAS PASSARINHO- Ouço 
o nobre Senador Lourival Baptista. 

O 81'. Lowivai Baptista- Eminente Se~ 
nadar Jarbas Passarinho, o nosso Uder, Sena
dor Marcondes Gadelha disse muito bem 
quando falou da alegria dos soldados brasi
leiros, dos pracinhas que embarcavam para 
a luta. No Rio de Janeiro eu estava quando 
eles embarcaram e assisti às comemorações 
do "Dia da Vitória", já em Sergipe.· Não fui 
pracinha, mas, após formar-me __ em ~edicifta 
em 1943, inscrevi-me, ein SalvadOr, no 59 Gru
po de Artilharia de Dorso, para prestar serviço 
como médico. E me recordo, emin~nte Sena: . 
dor Jarbas PassarinfP, ·dos nayÍos que foram _ 
torpedeados rias éostas da Bahia e Sergipe 
- "Baependr', "Araraquara", "Itagiba", "Aní
bal Benévolo" e "Arará". Quero dizer a V. Ex'!' 
da tristeza na oportunidade daqueles torpe
deamentos. Andamos pelas ruas de Salvador, 
algumas v.ezeS, solidários com aqueles nossos 
patrídos torpedeados e, depois, quando Go
vernador do Estado, fomos daqueles que fize
ram com que aquele cemitério que existe na 
praia da Ata1aia, onde foram sepultados mui
tos náufragos, foss_e preservado. E, nesta hora, 
em _que V. ~presta esta homenagem ao 
pracinha, eu _digo: foi com alegria também 
que eu me incorporei ao 5o Gfupo de Artilharia 
de Dorso, em Salvador, para dar o meu traba
lho, o que pudess_e fazer como médico recém
formado prestando serviços àqueles que so
freram as agruras da guerra, pronto para as 
missões que, porventura, me fossem desig_
nadas. Felidto V. E'Jr, elninente Senador Jar-:. 
bas Passarinho pelo brilhante discurso que es
tá pronunciando. As minhas fel1citações_ pelo 
"Dia da Vitória" aos heróis da Pátria que tom
baram, muitos que lá ficaram e a esses que 
aqui estãO para dizer que cumpriram o seu 
dever. (Palmas.) 

6SR. JARBAs PASSARINHO-Sena
dor Lourival Baptista, muito grato a V. Ex' 

O Sr. Ney Maranhão - Permita-me V. 
Ex' um aparte. 

OSR- JARBAS PASSARINHO- Com 
J!!Uito_p_razer, nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Jarbas 
Passarinho, ninguém melhor do que V. EX', 
nesta Casa, para homenagear os nossos he
róis, os nossos pradnhas que, nos campos 
da ltá1ia - nas epopéias de Monte Castelo, 
de Montese -, deram a prova de heroísmo 
em defesa da liberdade e da democracia. Eu 
não podia deixar de também citar um desses 
companheiros, um desses heróis nacionais, 

O SR- JARBAS PASSARINHO -Muito 
obrigado, Senador Ney Maranhão. Quando V~ 
Ex!' cita o então General COfdéiro de Faria, 
fala exatamente naquele que foi um dos sím
bolos ·da minha Anna, a Arblharia. E me lem
bro com muito carinho de ter lido depois, que 
foi o General que fez talvez o que naquela 
ocasião fosse_ algo inédito - se não inédito, 
pouco comum -, que era o relacionamento 
admirável que ele tinha não apenas com ofi
ciais, mas com sua tropa como um iodo. V. 
~ presta uma grande homenagem, e eu me 
associo a este preito de saudade, como oficial 
de Artilharia que fui, àquele que foi também 
o símbolo da nossa Arma no soJa da Itália. 

Haveremos de fal~ também em alguém, 
gaúcho -que seja, ou brasileiro em geral, em 
Mascarenhas de Moraes .. (Palmas.) 

Eu assistia, Srs. Senadores, a uma cerimô
nia pouco depois da chegada da tropa expedi
cionária ao Brasil, no Rio de Janeiro, tão bem 
representado aqui pelo eminente Senador, 
nosso Presidente Nelson Carneiro, eu estava 
à paisana, e vi um homem um pouco mais 
idoso, tendo pela mão um adolescente .. Quan
do terminou a cerimônia, passava por nós o 
General Mascarenhas de Moraes- ainda não 
era o Marechal que o Congresso farla,·aepois. 
Vi que aquele homem ao meu lado estava 
com os olhos marejados, e o filho lhe pergun
tou: "por que, meu pai? Quem é esse que 
passa w7" E ele respondeu, apenas: ·"este é 
um homem". 

E este homem era Mascarenhas de Moraes, 
que poderia ter voltado ao Brasil com preten
sões políticas, porque era um General vitoriosO 
que chegava a um País que era cçntradjtório 
em relação àquilo que ele havia representado 
na Europa: era um Pais sob ditadura total. 

Quantas vezes ouço aqui falar em ditadur~ 
dos últimos 20 ou 21 anos. Aquela ditadura 
que eu vivi, como outros viveram aqui, e mui
tos fizeram sua carreira política, como Nelson 
Carneiro, cavando na rocha da ditadura a sua 
afirmação, nessa não havia eleição nem para 
miss, quanto mais para Vereador, Deputado 
e Senador. (Palmas.) _ 

E foi essa ditadura que não poderia sobre:
viver depois que a Força Expedicionária voltou 

, ao Brasil. Lembra um pouco o que aconteceu 
com a F91'@ Expedjcion_ária Brasileira, o Exér
cito brasileiro quando foi ao Paraguai com
bater: combatia contra um país que, na verda
de, não era escravagista! E, quando voltamos, 
era impossível manter o sistema de escrava
gismo·no Brasil, depois das vitórias conquis
tadas naqueles duros combates e batalhas, 
nos rios e nas terra;; elo Paraguai. 

A Bandeira, que era a do Império, pouco 
·diferente da Bandeira_ da República hoje, se 
cobriu de glórici. naquelas paragens! Naquelas 
paragens, no chaco, nas ações de tomadas 
deHumaitá, de Pequlred, de Lamas Va1entinas 

o Capitão, na época, Cordeiro de Faria, da 
Força Expedicionária Brasileira. (Palmas.) Se~ 
nadar Jarbas Passarinho, relembro neste ins
tanre, as palavras históricas daquele grande 
g~neral romano que, quando voltava vitorioso 
com seus exércitos, atravessando o Rubicão, 
disse aquelas célebres palavras: veni, vidi, vici 

- e, ao fma1 a conquista do próprio Paraguai 
como um todo. 

A Força Expedicionária Brasileira voltou ao 
solo pátrio repetindo aquelas mesmas pala
vras de Júlio César. Vim, vi e venci pela demo
cracia e pelo Brasil. (Palmas.) 

Essa mesma Bandeira tremulOu no -céu· da 
Itália, garantida e homenageada sistematica
mente pelo sangue dos que ficaram em Pistóia 
e pela bravura daqueles que estão de pé até 
hoje. (Palmas.) 
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O Sr. Alulzlo Bezena - Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, V. Ex' me concede um 
aparte? 

O SR. JARBAS PAS8ARII'IHO -Ouço 
V. Ext com todo o prazer. 

O Sr. Aluizio Bezerra - Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, associo-me às homena
gens que, de maneira muito sábia e cOmpé
tente, faz V. Ex' à Força Expecllcionária Brasi
leira que combateu na Europa, num dos mo
mentos mais dificeis Ílão s6 para Brasi1 como 
para todo o Mundo. Atravessávamos uma das· 
encruzilhadas para toda a Humanidade. E é 
linportantíssimo o fato de que, naquele mo
mento histórico, o nosso Pais tenha assumido 
a posição do progresso da História. Há muitos 
que dizem que na luta dos contrários preva1ece 
sempre o melhor, preva1ece o progresso sobre 
o mal. Nessa virada da Hist6ria; foi indiscuti
velmente acertada a posição do nosso Pais 
ao assumir a luta contra o nazi-fascismo. De 
maneira extraordinária, as forças expedicio
nárias que se fizeram presentes, pela sua mais 
elevada expressão em prol da liberdade, da 
democracia e do progresso, combinaram for· 
ças nessa batalha que se travou nos campos 
e que teve urna decisão militar. Embora dos 
aeus esforços tenha participado toda Humani· 
clade. é importante que esta homenagem que 
llqie fazemos, espedalmente porque marcam 
nossas Forças Armadas um dos momentos 
mais eJevados da sua História, pois cumpriam, 
na luta contra o nazi-fascismo, uma função 
11>ert6ria nao somente em nome do nosso 
Pás. como em nome de toda a Humanidade. 
Definia-se oi a iulll pelo progresso da Humani· 
dade, que significava a derrota do nazi-fas
dsmo. para que pudesse sobreviver o pro· 
gresso com liberdade, através dos instrumen· 
"?' democráticos e das naçPes que, àquela 
epoca, somavam todos os seus esforços. Por
tanto, associo-me, e não poderia deixar de 
fazê-lo nesta oportunidade, ao pronunciamen
to de V. Ex', que, como sempre, o faz com 
brilhantismo, inteligência e com muita compe
tênci~. especialmente no que diz respeito à 
maté.ria em foco, na qual V. Ex' é grande mes
tre, e também porque sabemos dos sentimen
tos nacionalistas e democráticos de V. &, 
como o são também os nossos. E, ao cOme
morarmos a vitória de 8 âe maio, -estamos 
revivendo-a hoje na reconstituição demo-crá
tica do nosso País, Portanto, a presença de 
nossas Forças Armadas na luta contra o nazi
fascismo, a vitória de nossas Forças Armadas 
é para nós também o mais alto galardão de
mocrático. Queremos sempre ter a certeza de 
que com as Forças Armadas caminhamos 
juntos com o povo brasileiro, a cada dia, a 
cada hora, construindo o nosso progresso 
com liberdades democráticas. Como disse V. 
Ext muito bem, o resultado vitorioso nos cam
pos de batalha, na ltá1ia, teve como repercus
são imediata a restauração da democracia no 
r diferente. Por isso, a função libertária de nos
sas Forças Armadas está intimamente ligada 
à vocaçãq, democrática do povo brasileiro. 
Com este aparte me associo ao pronuncia
mento que faz V. Ext, da mais justa home-

nagem àqueles pracinhas que cumpriram, 
90"1 muita_ dignidade, com grande heroísmo, 
en:_J nome~ ~o o povo brasileiro, em nome 
da Hwnanid8de, o seu papel na luta que trava~ 
raro vitoriosa, na Itália, pelo progresso e pela 
defesa democr6tica não somente no País, co~ 
.mo de toda a Humanidade. (Palmas.) 

OSR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado Senador Aluizio Bezerra 

_OSr.AureoMeno-SenadorJarbàsPas-
sarinho, pem'lite um aparte? -

OSR. JARBAS PASSARINHO -Ouço 
V. Ex', Senador Aureo Mello. 

O Sr. Aureo MeDo- Sr. Sénador Jarbas 
Passarinho, nesta ocasião em que todos os 
representantes dos E:stados_brasileiros se ma
nifestam, expendendo o seu regozijo à luta 
heróica dos nossos compatrícios nos campos 
de batalha da Itália contra o nazi-fascismo, 
não vou deter~me nos nomes extraordinários 
daqueles i-epresentanteS da Amazônia que 
também deram o seu sacrifício, sua inteligên
cia, seu esforço, para a consecução da grande 
vitória fmal que foi obtida pelos aliados, em 
relação às ~opas da ditadura. Falarei apenas 
em ~izeno S~entO, amazoriense ilustre, que 
foi um dos comandantes dãqtielas tropas e 
que também teve, em Monte Castelo, um pa
pel destacado, que V. Ex" conhece bem. Recor~ 
do a figura romântica de aeo Bernardo Ma~ 

,cambira Braga, que se alistou voluntariámen
te, representando a mocidade do Pará. Lem
bro-me da_tentativa de alistamento de jovens 
que ainda não tinham nem idade para com
bater, lá em Manaus, tendo à frente Samuel 
Benchimol, Agnelo Bittencourt Filho, que fo
ram recusados, porque eram muito garotos. 
E esse grupo, realmente, era a fina flor da 
juventude intelectua1 daquela época. Lembro, 
sem dúvida, de todos episódios e do esforço 
brasileiro, em todos os Estados, em favor da 
Vitória deste País. Mas desejo sublinhar e enfa
tizar o papel desempenhado pelos "soldados 
da borracha", que foram os nordestinos, ama
zonenses, paraenses e acreanos, assim como 
todos aqueles que se embre_nhafam nas selvas 
amazónicas para colaborar no esforço ·de 
guerra, produzindo, como um SilenCioso exér
c:it~ d_~ntro da mata, aquela matérla~prima im
prescindível para a vit6ria das forças interna
cionais que lutavam contra aqueles adversá
rios que postu1avam um domínio bastante vio
lento e, quiçá, irracional do Mundo inteiro. Ti~ 
vemos oportunidade, ao ensejo da Constituin
te, de apresentar, cOm o apofo dos Srs. Sena
dores e Deputados da Amazônia, como AlWzio 
Bezerra, Nabor Júnior e outros, emenda esta
~lecendo, também, a pensão, qUe hoje está 
tnserida na Constituição, para aqueles que, no 
âmago ·da selva, embora não .estivessem sob 
O estrldor da metra1ha, colaboravam nas for· 
ças de retaguarda para que as tropas brasi
leiras pudessem avançar e, galgando as serra· 
nias, os montes da Itália, viessem a colaborar 
para que ·a Bandeira deste País fosse fincada 
~ topo do morro e ali tremulasse como um 
atestado de que esta Pátria, formada por povos 
de todas as raças e de todas as origens, afir-

masse cada vez mais, pela bravura, pelo esfot
ço e pela capacidade de seus fdhos. Presta·se, 
ao ensejo do discurso de V. Ex", especia1 ho
menagem aos "soldados da borracha", alguns 
dos quais pobres, miseráveis, encanecidos, 
que_ precisam ser assistidos cada vez mais, 
para que tenham a recompensa adequada pe
lo seu esforço e pela sua luta na grande batalha 
brasileira. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado, Senador Aureo MeDo, pelo aparte 
deV.Ex' __ 

Senhoi:es Senadore_s da Repúblfce:, estamos 
num dia de comemoraç:ão muito espedal, 
muito diferenciada Raramente tenho visto es
ta galeria como a vejo, hoje, e dev~mos ter 
o orgu]ho de representar os noss_os Estados 
num plenário que s_e vê respeitado e, ao mes· 
mo. tempo, tributa, com a maior comoção, 
maiS que a homenagem, o resp~ito; mais que 
o respeito, a devoção àqueles que, com tanto 
risco da própria vida, correspondendo ao seu 
juramento, quando fizeram o ingresso na vida 
militar, lutaram para que a Humanidade fosse 
um pouco melhor e para que não estivés
semos hoje sob o suposto e temido regime 
hitlerista de mil anos de _conquista. 

Eu imaginO, Sr. Presidente, a r;9moção des
sas pessoas, desses combatentes. desses ve
teranos, quando se lembram no dia de hoje, 
há 44 anos, aquilo que sentiram _nas terras. 
distantes; imagino quando os canhões silen
ciaram, as metralhadoras foram postas de la
do, os fuzis foram baixados, os aviões pousa· 
ram e foram para os seus hangares recolhidos; 
imagino a comoção_des_ses homens pensan· 
do, já agora, na voha ao seu País, na chegada 
ao Brasil. 

O errUnente Senador Octávio Mangabeira. 
e creio que Nelson __ Carneiro foi testemunha 
do fato, ao saudar a presença no Brasil do 
Genera1 Eisenhower, beijou-lhe as mãos ao 
término do discurso; gesto absolutamente iné
dito e considerado por muitos como fora de 
propósito. Hoje, o Senador Pompeu de Sousa. 
cearense~brasiliense, ~:epresentando Brasilia 
neste Sen_adQ, b_eijou a mão de todas as senho
rasque aí se encontram. Talvez fosse o fecho 
do meu discurso e devesse fazê-lo também, 
mas eu "prefiro, Sr. Presidente, neste instarte 
em que encerro a missão que V. Ex' me come
teu, dizer que estes homens, acima de tudo. 
confirmaram a nobreza e a grandeza ~ 
juramento_ militar, que diz: "jame:is desembai
nhe a espada sem razão e nunCll. a embainhe 
sem honra". Eles tiveram razão e preservaram 
a horua do Brasil (Muito bem! Palmas prolon
gadas. O orador é efu~ivamente cumprimen
tado.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O Senado Federal, pela palavra do emi
nente Senador Jarbas Passarinho, já traduziu 
o sentimento de todo o Poder ~gislativo. E, 
a essa palavra brilhante do ilustre Represen
tante do Pará, se somaram outros depoimen
tos que enriquecerão os Anais da CaSà. 

Ao agradecer a presença desses comba
tentes da democracia, hoje encaneddos. e da
queles que lembram. os que já não estão entre 
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nós. a Mesa recorda que a Assembléia Nacio
nal Constituinte atendeu unanimemente ao 
seu apelo, e lhes assegurou direitos que lhes 
tinham sido negados até então. 

Neste momento, esta Presidência espera 
que o que está escrito na Constituição s_eja, 
afinal, cumprido. E os que hoje aqui compa
recem e os que não puderam comparecer 
recebam da Nação a gratidão e o testemunho 
que merecem. E nunca mais sejamos nós, 
os brasileiros, convocados para lutar em ou
tras terras em defesa dos ideals da Uberdade. 

Confio e espero que o Poder Executivo tome 
rea1idade o reconhecimento nacional, ~res
so na Constituição de 1988. Chegou a hora 
de fazer justiça aos que lutaram pelo novo 
Brasil, pelo Brasil da democracia e da liberda
de. (Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADo· 
RES: -

Mário Maia- Carlos D'Carli - Aureo MeDo 
- Almir Gabriei-Jarbas Passarinho -C ar~ 
los Patrocínio -_João Castelo- Hugo Napo~ 
leão -Afonso Sancho-_Cid Sabóia de Car~ 
valho - Mauro Benevides - Marcondes Ga~ 
delha - Raimundo Lira - Marco Maciel -
Ney Maranhão - Nelson Carneiro - Ronan 
Tito - Fernando Henrique Cardoso - Mau~ 
ricio COrrêa - Meira Filho -Márcio Lacerda 
- Mendes Cana1e - Jorge Bomhausen -
Nelson Wedekin -José Paulo Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em sessão anterior foi lido o Requerimento 
ft'l' 234, de 1989, de autoria do nobre Senador 
Louremberg Nunes Rocha e outros Srs. Sena~ 
dores, solicitando, nos termos regimentais, a 
prorrogaç6o do prozo. por 60 dias. da Cernis· 
sio Especial destinada a apresentar propo
siçio legislativa regulando a competência pri
vativa do Senado Federal cfisposta no art. 52, 
Incisos V, W, Wl e IX da Constitutção Federal. 
O requerimento deixou de ser votado naquela 
oportunidade por falta de quorum. 

Passa-se, portanto, à votação do requeri
mento. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
é{ueiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em sessão anterior, foi tido o Requerimento 
01' 235, de 1989, de autoria do nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso e outros Srs. Se
nado~s, solicitando, nos termos regimentais, 
a prorrogação do prazo, por 60 dias, da Comis
são Especial destinada a examinar a questão 
da dívida externa brasileira e avaliar as razões 
que levaram o Governo brasileiro a suspender 
o pagamento dos encargos financeiros dela 
decorrentes, no plano externo e interno. 

O requerimento deixou de ser votado, na· 
quela oportunidade, por falta de quoJllm. 

Passa-se, portanto,-à votação do requeri
mento. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do plenário. 

O SR. PRESmENTE (Nelson Came~o) 
-Em sessão anterior foi lido o Requerimento 
n9 2.36~ de 1989, de autoria do nobre Senador 
Carlos Alberto e outros Srs. Senadores, nÇ,S 
seguintes termos: 

"Solicitamos, nos termos regimentais, 
a prorrogação do prazo, por 60 dias, da 
Comissão Especial do Senado Federal, 
destinada a estudar a questão das perdas 
salariais dos trabalhadores e servidores 
"públicos ocorridas nos 10 anos por força 
de _diversas metodologias e políticas de 
reajustes salariais adotadas." 

O requerimento deixou de ser votado na
quela oporturrldade por falta de quorum 

Passa-se à votação do requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ __ _ 
Será cumprida a delibefação do plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameii-o) 
-Passa-se à ' 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em tumo único, do veto par
cial aposto ao Projeto de Lei do DF n9 

5, de 1988, que dispõe __ sobre o venci
mentos dos conselheiros, auditores e 
membros do Ministério Público do Tribu
nal de Contas do Distrito Federal. 

Parte vetada: art. 49 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidénte, 
peço a pa1avra pela ordem. 

O SR. PRESmENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a:· palavra ào nObre Senador Mau
ro BenevideS. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE~ Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, requeiro a V. EXI' o acfiamento 
da votação do (tem 1, pelas razões tantas vezes 
invocadas, agora com mais oportunidade, 
porcjue, como o previsto, amanhã o Congres
so Nacional deverá estar decidindo conclusi
vamente sobre esta matéria. 

O SR. PRESmENTE (Nelson Carneiro) 
-Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
com o pedido de adiamento queiram perma
necer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica adiada a 

apreciação da matéria. 

O SR. PRESmENTE (Nelson Carneiro) 
-Está eSgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Coricedo a palawa ao nobre Senador Mauro 

Benevides. 

O SR. MAURO BEI'IEVIDES (PMDB
CE. Pronuncia õ seguinte discurso. Sem revi· 
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sernsdo
res. já tive o portunldade de al>ordar. nesta 
mesma tribuna, o angustiante drama vivido 
por milharés de ~ adinte do rigor do . 

inverno de 89, atingindo cruelmente inúmeras 
cidades, notadamente as que se situam na 
região jaguaribana. 

Embora destacando o enorme esforço as· 
sistencial levado a efeito pelo Governo Tasso 
Jereissati, encareci o indispensável apoio do 
Poder Central, através, notadamente, do Minis
tério do Interior, com os órgãos a ele vincula
dos, como a SUDENE e a LBA. 

Se é certo que, a ação conjugada dos Exe
cutivos Federal e Estadual tem-se feito sentir 
nas áreas mais seriamente alcançadas pela 
_calamidade, os danos ampliam-se assustado-
ramente, representados pelo desabrigo de fa
milias, a derrubada de moradias, a devastação 
das plantações e a carência inevitáver de ali
mentos. 

Ontem, a televisão exibiu, para conheci· 
rnênto da opinião pública nacional, uma das 
_ç_idad~ mais inundadas - no caso ltaiçaba 
-espelhando um quadro pungente, que deve 
ter sensibilizado o coração de quantos assis
tiram ao noticioso da 1V Globo. 

_ Ao deixar Fortaleza, ontem, constatei a preo
cupação do GovemadorTassoJereissati e das 
lideranças políticas, ernpresaria:is e comuni· 

· táriaS - todas desejosas de ver superadas 
as imensas cfifiCUJdades que atormentam o 
Estado e parte ponderável de sua populaçio. 

Cogita-se, inclusive, de proporcionar aos 
agricultores, tão logo baixem mais acentua .. 
damente as águas do rio Jaguaribe, nova 
oportunidade de plantio, através da distribui
ção de sementes de feijão, milho e a1godio, 
numa tentativa de recuperação pardal daque
las culturas. 

Por outro lado, já sugeri ao Presidente do 
BNB. Dr. José Pereira e Silva, a abertura de 
crédito emergencial para os produtores preju-
dicados pelas enchentes. a exemplo do que 
Já ocorreu em oportunidades assemelhadas. 

No_s relatórios do Grupo de Defesa CMI, 
registra-se a constante solicitação de gêneros 
alimentícios, bem assim de ajudas para a pr6 .. 
xima recuperação das casas destruídas, numa 
tarefa de reconstrução que exigirá o dispêndio 
c;ie recursos apreciáveis. 

Ao próprio Ministro João Alves, que perco r~ 
reu a zona mais afetada, fu: um relato minu
.cioso das reivindicações, reenfatizando a ne
cessidade de o Governo Federal continuar 
emprestando o seu apoio às vítimas da intem
périe. 

É de esperar, também, que a própria solida~ 
riedade dos· brasileiros seja despertada espon
taneamente, gerando um movimento de 
maior ressonância, com a participação da so
ciedade no socorro às famíli~s d~sabrigadas. 

O Sr. Afonso Sancho - Permite
me V. EX" um aparte? 

OSR.MACROBEI'IEVIDES-Concedo 
o aparte ao nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. MÕ_mw Sancho - P_ela segunda 
-vez. V. EJtf traz este_ assunto ao plenário do 
Senado Federal, porque, reaJmente, trata-se 
de um assunto muito importante.lnfelizmente, 
nobre Senador Mawo Benevides - e nisto 
n6o vai nenhum desejo de oposição ao gover-
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nadar Tasso Jere_issati- infelisffiente1 diga~ se 
de passagem, o tratamento que_ estâ Sendo 
dado a essa situação, que já ocórreuem Outras 
épo-cas, não tem sido aquele que o povo cea· 
rense está acostumado a assistir. Faço, "daqui, 
um apelo para que o Govema_dorTassoJereis· 
sati arregace as mangas e faça o atendimentO 
necessârio àqueles nos~os _conterrâneos que 
estão sofrendo as agruras do excesso-de chu
va. Conforme sabe V. ~. aó Ceará foram al
guns ministros, e não por trabãlho feito .Pelo 
governador, e sim pela bancada, tendo à frente 
o Presidente da Câmara Paes de Anàfade. O 
meu desejo coincide com o d'e V. Ext, -mas 
esse trabalho tem que ter um comandànte 
e este não pode deixar de ser_ Q governador, 
já solicitando dos Ministros, aqueles auxílios 
que outros estados estão rece_bendo, já solici
tando do setor financejro_ do governo os em
préstimos de emergênc:ia- como V. Ex• bem 
citou - e já solicitou do Banco do Nordeste; 
já solicitando outras providências cfue ·pred~ 
sam ser tomadas, porque o que está ocor
rendo não é passageiro, vai continuar. Então, 
há necessidade de uma persistência çlo gover
no do estado no trato deste--ª~unto, que é 
muito importante e não deve ser tratadO, as
sim, en passant, como está sendo feito no 
Ceará e como pude sentir, tanto através de 
amigos com quem conversei como através 
de informações na_ redação do jornal. Senador 
Mauro Benevides, me congratulo <:om V. Ex" 
pela sua preocupação, pela sua insistência, 
no sentido de _que sejam atendidos os nossos 
conterràne®~ €$-pecialmente no Bªixo Jagua
ribe. Era este o aparte que eu gostaria de dar 
a V. f:x1' neste momento. 

O SR. MAORO BEI'IEVIDES - Muito 
grato a V. Ex~. nobre SenadQr Afonso Sancho, 
que, tendo retomado do Ceará, oferece a esta 
Casa o testemunho de quanto é grave e dra
mático_ o quadro vivido ali por cerca de 100 
mil coestaduanos nossos, que foram cruel
mente atingidos pala avalanche das águas no 
inverno de 1989. 

Eu_diria, porém, a V. Ex' que, desde o primei
ro momento, o Governador Tasso Jereissati 
tem-se empenhado, percorrendo _de aviões, 
de helicoptero, as zonas inundadas, descendo 
naqueles pontos considerados realmente ne· 
vrálgicos, e diligenciando, com a sua ação di
nâmica e profiCiente, a assistência àqueles que 
foram castigados pela intempérie das quedas 
plUviométricas deste ano. _ 

Veja V. Ex' que todas as forças vivas estão 
mobilizadas pelo governo. A própria primeira 
dama do estado também se engajou nessa 
luta: ela própria, ocupando os canais de televi
são, para apelar a todos os segmentos da so· 
dedade cearense no senti.do de ·que colabo· 
rem para minorar o sofrimento dos nOssos 
Irmãos. 

Tenho certeza de que o Govema.dor Tasso 
Jereissati,_longe de ficar Çlmis~Q.~~!'Tl sido pre
sente, reclamando do governo federal essa 
conjugação de esforçÇ>S que, no- pronuncia
mento de hq"e, fiz questão de considerar-como 
imprescind[vel, indispensável mesmo, para 
que o governo estadual e o governo federal, 
de mãos dadas, possam socorrer a todos os 

cearenses que neeyt:e momento estão alcan
Çados -pelo rifior do inverno de 1989. 

Fica, _portimtõ~-aqui, Sr. Presidente, Senador 
Pompeu de Sousa, o nosso apelo, já agora 
endossado pelo Senador JoséAfo~o Sancho, 
no sentido de que o governo federal acuda 
-o- EieCUtívo do estado, compareça, atravês 
dos órgãos de mais expressão - a Sudene, 

-a LBA, enfirri, o Ministério do Interior - e 
hêi.fií uincl mobilização de forças para socorrer 

""OS cearenses em- mais ~sta dolorosa calami
-dade que est.arilos ã enfrentar _no estado. 

Com esfaS _cOnsiderações, Sr. Presidente, 
damo em fàv"o_r_ dos 1 ao ml1 conterrâneos, 
a braços com a avalancha das águas desde 
abril do corrente ano. 
· I:: o apelo veemente e patético que transmito 
da tribuna do Senado_Federal! 

(Muito bem!) 

(Durii7te-~ó-:-díSCUiSo -&,-Sr. Senador 
.Mauro Benevides o Sr. Senador Nelson 
Carneíro, p;esideilte deixa a cadeira da 
Presfdênci11 que é OCllpada pelo Sr. Sena
dor Pompeu de Sousa, 3" Secretário.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedp a -palavra ao nobre Senador (ta
mar Franco. 

O Sr .Itamar Franco ( - MG. Pronunda 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, há 100 anos no dia 22 de abril, 
nascia, no Rio-de Janeiro, uma das figuras 
mais importantes no campo da tecnologia 
avançada do Brasil: o Almirante Álvaro Alberto. 
Retomemos um pouco no tempo para que 
possamos narrar algumas passagens da-vida 
deste grande brasileiro. 

Aos 16 ~ii.os, ingressou l"l~ Escõla Naval 
-·e;- grciçãii"ã' suà aplicação aos eStudos durante 
o curso, cons~gufu conquf"star o prêmio Gre
nhalgh. Fonnou-se Guarda-Marinha em 1909. 
Desde cedo, Sêt.iS dotes científicos ficaram pa
tentes e, em 1916, -aos 27 anos, foi nomeãdo 
professor_ de química e eJq>losivos_ do corpo 
docente da Escola, qi.ie, poucos anos atrás, 
havia freqüentado na condição de aluno. 

__ Rapidainente, seu renome extrapolou os li
-mites do âmbito nava1, sendo em 1921, eleito 
membro titular da Academia Brasileira de 
Oêndas, onde, sucessivamente,_ exerceu os 

- -cargos de se-cretário, secretário-geral, vice· 
}>residente e, por dois períodos, presidente. 

Incansável na busca do saber, Alvaro Alberto 
produziu um grande número de inventos, tra
ba1hos experimentaiS e monografias especia
lizadas nos campos da ffsica e da química. 
Em sua luta para que o País alcanÇasse está
gios tecnológicos mais avan.çados, fundou a 
Soc::iedade Brasileira de Química, da qual foi 
também presidente e particip-ou da criação 
da Escola Nacional de Quíniicá Valendo-se 
de sua condição de representante do Brasil 
na União Internacional de Química Pura e Apli
càda e devido a muito esforço-, conseguiu que 

-c;:- Brasil sediasse, em 1937, o III Congresso 
Sul~Americantl de Química 
- Com ~o têímiho da Segunda Guerra Mundial, 
~m 1946, o então Capitão•de-Mar-e-Guerra 
Alvaro _Albe~ foi designado representante do 
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Brasil na Comissão de Energia Atômica da 
Organização das Nações Unidas. No cUrso de 
1947, surgiu a tentativa de controle das reser
vas minerais raclloativas, proposta pela delega
ção dos Estados Unjdos no âmbito da referida 
comissão; foi o chanlado Plano Baruch. _o 
objetivo era estabelecer uma supervisão inter
nacional em todos os paises produtores de 
minerais atômii:os e ~obre o uso da energi_a 
atômica, tudo em nome da segurança mun· 
dia!. 

Na defesa de na&sos int~resses, Alvaro Al
berto levantou a questão das compensações.. 
ou seja, preço remunerador, cotas preferen
--c::iais de energia. instalação em território nacio· 
na! de reatares primários de combu_stíve:is 
(urânio 233 e plutônio) e reatares secundários 
para produzir eletricidade. As discussões. na 
-corpissão, estenderam-se até 1 !148, quando, 
devido a um impasse entre seus In~mbros, 
o plano foi abandonado. 

Em 1949, as posições antagônicas, entre 
o Conselho de Segurança Nadonal e o Jtama~ 
raty, eram demais visíveis, pois o primeiro que~ 
ria impor condicionamentos à exportação de 
minérios, para obter, em troca, compensações 
que ~abilizassem a execução de um programa 
nuclear; e o segundo buscava, em Washing
ton, outras vântagens de natureza, político-eco
nômica. Foi então que o Presidente Outra 
compreendeu que era _chegado o momento 
para a definição de uma_ política nuclear. O 
Almirante Álvaro Alberto foi então convocado 
para estudar e propor medidas. Seu trabalho 
resultou na apresentação Qe anteprofeto de 
lei que, enviado ao Congresso, se transformou 
na Lei n9 1.310. Tal lei <:aracteriz.a-se funda
mentalmente pelo monopólio estatal na explo
ração de minérios radioativos e pela criação 
do Conselho J'jacional de P~sas (CNPq), 
que, mais tarde, desempenharia iinportante 
papel na política nuclear brasileira Em 1951, 

- foi implantado .o_CNPq, tendo sido o almirante 
Álvaro Alberto nomeado seu presidente. Neste 
mesmo ano, com a colaboração do Conselho 
de Segurança Nacional e do Emfa o 'CNPq 
consegue formular uma nova política ço_m ba
se em dois princípios, quais sejam: 

l-as compensações ~pec:::íficas; e 
2-a liberdade de reJaçõ_es com outros po

vos. 

Entretanto, em 1952, o Ministério das Rela
ções Exteriores assina um acordo de expor
tação de monazita e óxido do tório para os 
Estados Unidos, sem levar em consideração 
as compensações e~tabelecidas pelo CNPq. 
Co_mo estava previsto, os americanos não 
cumpriram sua parte no ac_Qrdo, então o CSN 
solidtou ao Almirante Álvaro Alberto um rela
tório e, com base nele, surgiu uma nova polí
tica nuclear no 6rasil, a dotada pelo Presidente 
Getúlio Vargas. -

A participação do almiranteJoi fundamental 
pois graças a ele foram ad_otadas os Sceguintes 
ponto~ que norteari_am a política nacional do 
setor de energia atómica, a saber: 

1 -completo dela de mineração, com re
curso à tecnologia norte-americana ou fr~n
cesa: 
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2- tratamento químico das· minérios nu
cleares, com tecnologia francesa; 
3-metalurgia de urânio nuclearmente pu

ro, com tecnologia e indústria francesas; 
4- produção de urânio enriquecido, com 

tecnologia e indústria a1emãs; 
5- reatores atómicos para fins de pesqui

sa, bem como produção de energia, com re
curso à tecnologia americana e alemã; 
6-ampliação das equipes de cientistas e 

tecnologistas, considerado problema funda
mental e cuja prioridade sobrelevava os de
mais, com o _apoio dos meios científicos e 
tecnol6gtcos dos Estados Unidos, França, Itá
lia, Inglaterra, Alemanha, Su1ç:a, Escandinávia, 
Holanda, Canadá, fndia e Japão. 

Sob a presidência de Álvaro Alberto no 
CNPq foram fundados: o Instituto de Matemá
tica Pura e Aplicada (lmpa), em 1952; o Insti
tuto Brasileiro Bibliográfico e de Documen
tação (IBBD), em 1954; o Instituto Nacional 
de Pesquisa da Amazônia, em 1952; e a Co
missão de Energia Atômka -em 1955. 

Além disso, cabe ressaltar que foi o Almi
rante Álvaro Alberto quem primeiro propôs 
que o Brasil deveria procurar chegar ao enri
quecimento do ur~nio peJo processo da ultra
centrifugação, tendo inclusive dado os primei
ros passos nesta direção. E apesar do GovernO 
Federal não ter levado em consideração suas 
proposições, a Marinha brasileira o fez a partir 
de 1979, alccmçando com êxito o domínio 
do ciclo do combust'IVel nuclear. 

Hoje estamos aqui para prestar nossas ho
menagens a este grande brasileiro e que sey 
exemplo nos sirva de paradigma para que pos
samos construir um Brasil melhor e aprenda
mos a lutar maispelo que é nosso assim como 
ele o fez. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (PompeU de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR- LOORIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.Pre
sidente, Srs. Senadores, o jornalista Gilberto 
Guimarães, secretário da Ordem dos Velhos 
Jornalistas, faleceu aos 77 anoS de fdade, de
pois de muitos anos de intensas atividades 
profissionais no A Tar&:, no Imparcial, e no 
Diário de Noticias, prestigiosos órgãos da ím
prensa baiana e, posteriormente, em O aJobo, 
no Rio de Janeiro, onde se fiXou durante quase 
40 anos. 

No Rio de Janeiro, Gilberto Guimarães, 
além de jornalista, desempenhou o cargo de 
Chefe do Cerimonial da Assembléia Legis1a
tiva. 

Nascido em Alogoinhas, na Bahia, Gilberto 
Guimarães era um dos meus .3migos de infân
cia, amizade fortalecida no Rio de Janeiro, 
quando exerci o mandato de deputado federa~ 
circunstância que me proporcionou a oportu~ 
nidade de freqilentes encontros com esse 
inesquecível, culto e excelente_ amigo. Ainda 
hoje, lêem-se com proveitos e alegria, as crê ni
cas publicadas pelo A Tarde, de Salvador, na 
sua festejada coluna que era muito lida e co
mentada. 

Escritor primoroso, publicou o livro "Castro 
Alves nas ruas do Rio", resultado d~ v6Jio.s 
anos de pesquisas, pUblicado em 1979: _

OS dois últimos anos de sua exixtência pas
sou-os, Gilberto Guiinarâes, em Salvador, on
de foi sepu1tado. 

Ao fazer este sucinto registro, associo-me 
à tríst~ e à saudade dos seus familiareS;_ e 
amigoS; de:ntre os quais, me incluo. 

Eram esids as breves considerações que 
eu desejava fazer nesta oportunidade, lamen
tando o desapar~cimento de ur:n. velho amigo 
e joni.alista que soube dignificar c a~ sua profis
~o e ~ ten:a em 9ue !:l~sceu. (Mlli,to b_em!) . 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sous~) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Prõriuncia o seguinte discurso.) ~sr. Pre
sidente,o ?rs. Senadore?, passq ª ler, para que 
conste dos Anais do Senado Federal, a nota 
de esclarecimento emitida pela Coger: 

Nota de Esclarecimento 
A corporação gerencial da Telesc (Co

ger) organismo que congrega õs gerenK 
t..es da empresa, preocupada com as fre
qüentes mudanças que vêm ocorrendo 
no seu nível diretivo por injunções estra
nhas à organização, traz ao conhecimen
to da comunidade catarinense que, em 
negociação atuaJmente em curso, cogi
tam de promover, mais uma vez ahera
ções na diretoria da Te! esc. 

Todos sabem que estas alterações en
tempestivas sem qualquer justificativa de 
ordem administrativa, não trazem bene
fícios à empresa ou à comunidade catari
nense. Ao contrário, apenas tumultuam 
e--entravam o processo organizacional, 
atrasando conseqüentemente os com
promissos que a empresa tem perante 
a sociedade 
_ _.._Estes entraves já se_ m_aterializ_arain em 
proble_mas de cong_estionamento do sis
tema, baixo atendimento da demanda e 
queda acentuada na qualidade dos servi
ços, _após sucessivos processos de troca 

_ ry_()_-~mando da organização. _ 
O:Uãlquer mudança no corpo diretivo 

nos levará f~talmente à situação anterior
mente vivida, proncipalmente neste mo
mento em que a empresa encontra-se 
em p_r~tesso de recuperação técnico-o
perac[onal e estabilidade_ económico-fi
nanceira. 

Entendendo a Coger que os interesses 
da comunidade devem estar adma das 
negOCiações de ordeffi político-partidá
rias, vem a público repudiar o loteamento 
de cargos na empresa, sob esta 6tica. 

Contando com o apoio da comunidade 
usuária dos serviços de telecomunica
ções, condama as pessoas e instituiçõe_s 
que estejam vivamente interessadas na 
preservação da instituição - 'f' eJesc - _ 
a se manifestarem junto às autoridades 
~ampetentes, no sentido de que os man-

datos estatutariamente ocupadOs sejam 
respeitadQS. 

Florian6Pofi5, 5 de mãio de 1989. -
Coger. 

Era o que tinha a dizei, Sr. Presidente. 

_ O SR. PRESIDENTE Pompeu de SOusa) 
~ Não há mais oradores inscritos. 

nada. mais havendo a tratar, -vou ericerra-r 
a presente sessão, designando para a sessão 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

--l-
Veto Parcial 

PROJETO DE LEfDO DF 
N•5, DE 1988 

(Art. 49, ln fine, da Resolução 
n' 157, de 1988) ~ 

Votação, em turno único, do veto parcial 
aposto ao Projeto de Lei do DF n<- 5, de 1988, 
que dispõe sobre os vencimentos dos conse
lheiros, auditores e membros do Ministério Pú
blico do Tribunal de Contas do Distríto Fe
deral. 

Parte Vetada: art. 49 
-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N; 28, DE 1987 

(EM REGIME DE URGtNC!A - AAT. 371, 
~< DO REGIMENTO INTERNO)_ 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n9.28, de f9"87, de autoria do Sena
dor Jamil Haddad, que define o crime de tortu
ra e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 15, de 1989, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidada

nia, favorável ao projeto com emenda que 
apresenta de n9 1 - CCJ. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania sobre a 
Emenda n" 2, de plenário.) 

-3-
REQUERIMENTO N• 200, DE 1989-

Votaç:ão, em turno únic_o, do Requerimento 
n" 200, í:le__ 1989, de autoria do_ Senador R o~ 
betto Campos, solfcitando, nos termos regi
mentais, informações ao presidente do Tribu~ 
na! de Contas da União- sobre os balanços 
da Companhia de Navegação Uoyd Brasileiro 
- Uoydbrás, nos últimos cinco anos, acomw 
panhadas dos respectivos pareceres das audi
torias que os examinaram. 

'-'-4-
REQUERIMENTO N• 217, DE !989 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n" 217, de 1989, do Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, s_olicitando tramitação conjunta para 
os Projetas de l,.ei do Senado n?S 102, de 1988 
~Complementar, des_uaautoria, 27, de 1989, 
do Senador Jarbas Passarinho, 88 __ e 92, de 
1989-Complementar, do S~nador João Me
nezes, regUlamentando o direito_ de greve. 
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-5-
Redação Final 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 15, DE 1985 

Discussão, em turno único, da redação fmal 
(oferecidada pela ComissãQ..Qiretora_~m seu 
Parecer n~ 26, de 1989); do Projeto de L~i 
Câmara n' 15 de 1985 (n' 4248-80, ria Casa 
de origem), que institui a Caderneta de Con
trole do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço (FGTS) e dá outras p[Õvidências. -

-6-
Redação Final 

EMENDA DO SENADO AO PROJETO 
DE LEI DA CÂMARA 

N• 17, DE !986 
Discussão, em turno único, da redação final 

(oferecida pela Comissão Diretora em seu Pa
recer n9 27, de 1989), da emenda do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara- no 11, de 1986_ 
(n? 6.692-85, na Casa de origem), que dispõe 
sobre as unidades orgânicas das _indústrias 
gráficas na administração federal e dá outras 
providências. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrad,a a sessãq. _ 

(Levanta-se a sess§o às 17 horas e 30 
minutos) 

DISCURSO PRON(f/'ICJADO PELO SR. 
AUREO JI!ELLO NA SESSÃO DE 
25-4-89 E QUE, E!fTliEOUEÃ REWMO 
DO ORADOR. SERIA P(JBllCADO POS-
7ERIORJI!ENTE. 

O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM. 
Para questão de ordem.) - Sr. Presidente, 
ainda acho que o nobre Relator do nosso Regi~ 
mente tem razão; e esse problema d~ herme· 
nêutica, que está sendo iffierpretado pela Ca
sa, me parece que o está de maneírª _que 
não condiz c:om o texto regimental. Entendo 
eu que quando fala "o requerente", no singu· 
lar, eie se refer ao autor do requerimento em 
si, e não àqueles que o apóiam, embora_ exigiry~ 
do-se o minimo de três apoiamen_~ e, estan· 
do presenteS esses três apoiadores, não se 
configura o caso mesmo nessa hermenêutica, 
nessa interpretação, nessa exegese- da inva
lidade do requerimento que foi Votado. Mas 
eu tenho a impressão - salvo o juízo doS 
doutos - de que se refere a um requerente 
só, ao re'l\.\erente em si. E nós temos tido, 
inclusive, precedentes, nesta Casa,-quando o 
autor do requerimento se retira e, imediata
mente, se aplica aquele prindpio latino do su
blata causa, toUibJreffectus, "removida a causa 
desaparece_ o efeito", e é como se não tivesse 
requerido. Não há implicação no grupo inteiro. 

De maneira que, às vezes, data venia, se 
me afigura até como se fosse um sofisma 
essa inte!pretação que quer ser dada por esse 
mestre do Regimento, nosso querido Senador 
Jutahy Magalhães, de que terão que estar pre· 
sentes todos os três. No meu modo de enten
der, é o requerente, no singular. E isso é -confir
mado depois no texto invocado pelo nobre 

Senador Mário Maia. Ele se refere a um reque
rente, isto é; o requerente- em Si. Os outros 
São apoiadores. Agora, um mínimo de três 
~;os três, ·ça,sua1mente estavam presentes na· 
quele momento. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
·JOÃO JI!ENUES NA SESSÃO D_E 
3-5-139 E Q(JE, E!fJliEOUE À REVISAO 
DO ORADOR, SERIA PUBI.lGIDO POS
TER/ORJI!E/Y7E 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Wladimir Ditch Lenine, disse 
-~-s~uinte: 

''Igualdade perante a vida não significa 
igualdade na vida. Não só perante a lei 
rTfas,-também, na vida, a mulher trabalha
dora tem que conquistar os mesmos di
reitos _que os homens possuem." 

A nossa- toristituiçãO; no seu art. 5?, I, diz 
o· seguinte:-· - ··- -

___ .:Iodos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantin
do-se aos brasil~iros e aos estrat)geiros 
residentes no País, a inviolabilidade do 
direito à 'Vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e· à propriedade, nos termos 
seguintes: _ . _ _ 
I- homens e mulheres são iguais em 

direitos e obrigações, nos termos desta 
_Çç)IIsti~Ção." -

Ora, Sr. Presidente e Sr's. Senadores, está 
hoje estabelecida,_ na Constituição, uma luta 
pela qual durarite mUito tempo nos empenha~ 
mos, que era ·aquela de conseguir fazer com 
que inexistisse essa diferenciação odiosa entre 
homens e mulheres em nosso País. 

Tivemos há alguns anos, a idéia de criar 
"_O Q@ Nacional da Mulher", e apresentamos 
o projeto que foi transformado n:a Lei n~ 6.791, 
de 9 de julho de 1980. Devo_ dizer que a luta 
(oi -ª.rdua. Na oportunidade, na Câmara dos 
Deputados, sofremos o maior combate, por
que se dizia que era mais um dla de comemo~ 
ração que se criava no País, quando nunca 
foi esta a nossa intenção. 

Quando pensamos e criamos "O Dia Nacio
nal da Mulher", não foi para criar um dia de 
lazer, e sim um dia em que_ elas pudessem, 
em todo o território nacional, não com festi~ 
nhas, discutir todos os assuntos qUe dizem 
respeito ao interesse da mulher como pessoa, 
en_:1 !_~ação ~o seu espírl~, em relação à sua 
alma, em relação ao seu corpo. Foi essa a 
grande flilalidade da apresentação da nossa 
lei e, se comemora~ a c<ida dia 30 de abril, 
em todo o território nacional, "O Dia Nacional 
da Mulher". 

Ein todos os lugares, nos mais re<:ônditos, 
fala-se e discute~se sobre o direito da mulher. 
E a mulher já conseguiu, em relação aos ho
q~ens, uma posição ao sol e um direito que 
lhe está assegurado na própria Constituição. 

Ano passado, estivemos no interior do Parã, 
num. lugar chamado Marituba, onde fiZemos 
uma grande reunião com mais de cem mulhe-

res e discutimos 'OS seus direitos, os seus deve~ 
res, as suas obrigações, as suas facilidades 
e as suas dificuldades. -

Não queremos e não desejamos, r1este nos~ 
so pronunciamento, repetir aquela forma cos
tumeira de falar na D. Jerônima Mesqulta, a 
grar'lâe impulsionadora ·do direito da mulher. 
Não queremos falar em Berta Lutz, que, em 
1922, criou a Federação Brasileira pelo Pro
gresso Feminimo. Tampouco falaremos em 
Juvenal Lamartine, que, em 1928. implantou 
o voto feminino - imaginem V. X' - no Rio 
Grã1tâe do Norte, antes da Revolução de 1 O. 
Não queremos falar na D~. Rôny Medeiros 
da Fonseca, essa grande mulher que, Com 
sua inteligência, vem há muitos anos m·an
tendo e movimentando o CohSelho Nacional 
.das Mulheres do BrasiJ> que temos a hoOra 
de apresentar no Con.gl'l!sSo Nacional. Não 
queremos, nesta oportunidade, levar à frente 
o problema das mulheres através do Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, que tem, co
mo comandante, a Dr" Jaqueltne Pitanguy, 
que, apesar das dificuldades enfrentadas no 
Mirilstédo c:la Justiça, vem presidindo aquele 
Conselho; ampliando, aprofundando as infor~ 
mas_ões sobre o -conhecimento da realídade 
da condição feminina, _levando à mulher à si
tuações condizentes, à uma condiç_ão de vida 
mais humana, sem violência, sem discrimi
nação e, sobretudo, com muita dignidade. 

Queremos nos referir à Ter~s;:t_Barroso,_que 
declarou: 

"O papel da mulher, no mundo, mo
demo, não é de competição com o ho
mem, em base de uma igualdade impos~ 
sivel, mas o de plena integração- consigo 
mesma, com a sua tipicidade genética, 
psicológica e cultural, que a faz ímpar 
e insubstituível nas funções que lhe cab~ 

--desempenhar na relação humana." 

ASsim: ciueremos-sair do diapasão_ comum 
de defesª dos direitos legais da mulher de 
igualdade coin os' homens, dã disPuta. de pOsi
ções em diversos ãsSUritOs onae as ml.J]he~ 
estão correlatadas com os homens. 

Nós examinamos os saltos qlJe têm dado 
as- mulheres, ocupando os mais altos cargos 
no Legislativo, no Executivo ou no Judici~rio. 

Vamos tratar, hoje, em comemoração ao 
"Dia Nacional da Mulher", de um ass1,.1nto que 
lhe diz respeito como pessoa fisica, no seu 
próprio relacionamento como pessoa hy.ma
na. 

Tem-se lutado muito pelos direitos da mu~ 
lher, mas o importante é cuidar de sua saúde, 
do direito sobre o seu, próprio corpo e das 
demais conseqüências. O direito da mulher, 
em todos os campos, é debatido e não se 
consegue chegar à realidade. A mulher con
corre com o homem, em igualdade de condi· 
ç6es, em quase todos os setores da vida públi
ca. Mas há um ponto crucial que precisamos, 
dentro das comemorações do "Dia Nacional 
da Mulher", trazer a público-; que é o que diz 
respelto à saúde, que é da maior importância; 
mais importante, talvez, do que a disputa pelos 
lugares, do que a disputa pelas posições, d? 
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que a disputa já vencida na igualdade do direi
to da pessoa humana. 

Ckn dos pontos fundamentais que hoje que
remos formular e_ declarar é aquele que diz 
respeito à saúde da mulher, porque _o direito 
da muJher em disputa com o homem já está 
ficando cediço, porque já alcançou e até ultra
passou, em vários setores, a capacidade do 
homem. 

Queremos tratar de um ponto fundaniental 
que está sempre encoberto e escondido, que 
diz respeito à saúde da mulher. Este será hoje, 
e daqui por diante, a nossa luta, como foi 
nossa luta a defesa da igualdade do direito_ 
da mulher. Daqui para adiante será a luta em 
defesa da saúde da mulher, porque sem isto 
não podemos progredir, e o País não poderá 
esperar melhores horizontes. 

Queremos dizer qUe a- mulher, entre 15 e 
49 anos, tem os maiores problemas, que se 
referem à sua vida sexual e à vida reproc:(utiva. 
Esses problemas estão es_condidos; estãO de~ 
baixo de um mosquiteiro que temos de tirar 
e trazer para onde o debate da opinião pública, 
como trouxemos, da mesma forma, a disputa 
do direito da mulher em relação ao homem. 

Assjm, vemos que as mortes obstétricas da 
mulher podem ser diretas ou indiretas. São 
diretas quando há complicações na gravidez, 
no parto e no puerpério, e são indiretas quan
do existem doenças anteriores ou que se de
senrolam durante a gravidez. 

Este é um assunto crucial e da maior impor
tânda. Como índice, se temos para cada gru
po de 1 O mil mulheres 1 O mortes, o índice 
é tido como baixo:- se temos para cada 1 O 
mil mulheres 1 O a 20 mortes, o índiCe é mode
rado; se temos acima de 20 mOrtes, o índice_ 
é considerado alto. Todos esses dados foram 
retirados da Organização Mundial de Saúde, 
das Nações Unidas. 

Podemos ver, através de percentual, a rnor
taJidade materna por 100 mil nascidos vivos, 
verificamos que o Brasil se apresenta com 
um dos mais altos índices: tem 100 mulheres 
sacrificadas por 100-rriif riãscidos vivos. Mais 
do que ·o Brasil só temos o Equador, o Para
guai, a Bolívia. O Canadá tem 6; EStãdos "Uni~ 
dos tem 1 O; Porto Rico 8; Cuba 40 e por aí 
afora. Vejam corno é alto o nosso índice de 
morta1idade. ~ um problema que precisa ser 
discutido _e enfrentado com seriedade, se é 
que queremos cuidar realmente dos grandes 
problemas brasileiros. 

Temos, por exemplo, outro dado assom
broso: é óbito das mulheres ocasionado nos 
partos ou por complicações dele advindas. Es
te assunto está escondido, ninguém fala; nin
guém discute. Não é só_ o direito da mulher 
que queremos igual ao do homem. Queremos 
que seja saudável, queremos proteger a mu~ 
lher. O governo, os homens e a sodedade 
têm obrigação de protegê~la. 

Vemos, por exemplo, o número de óbitos 
estimados por complicações da gravidez do 
parto e do puerpério. No Norte, temos 701 
mortes represent;ando 14,7%; no Nordeste, te~ 
mos 1.643, representando 7,1%; no Sudeste, 
temos 877; no Sul, 369; nO-Centro-Oeste, 

2274, totalizando no Brasil, 3.864 mulher.es 
sacrificadas pelo parto e pelo puerpério. · 

Em relação às demais causas, temos mais 
66.215 mulheres sacrificadas; o- Que nos -dá 
um total de 70.079 mulheres sacrificadas. ' 

Nisso ning1,1ém fala. A bandeira da saúde 
das mulheres iremos desfraldar, de hoje em 
_diante, tendo como marco " O Dia Nadonal 
da Mulher". Este fato é_ dé) maior importância 
e da miar gravidade. 

- O Sr. Márlo Maia - PermiteKme V. EX!' 
um aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES '- Muito me 
honra o aparte _de V. EX' · 

--O Sr. Mário Maia- Nobre Senador JoãÓ 
Menezes, interfiro no seu discurso em nome 
do meu Partido, o PDT, e também do PDS, 
a pedido do nobre Uder Senador Jarbas Pas
sarinho, que pede_ que a manifestação seja 
em nome dos peqLiehos partidos, neste mow 
mente em que V. ~ fala de "O Dia Nacional 
da Mulher", que ocorreu exatamente no último 
domingo, dia 3ü, e que hoje esta sessão, nesta 
primeira hora, oferece a oportunidade para 
se falar desta que é a complementação da 
vida do ser humano, a outra metade da doce 
laranja da vida - a mulher. Nós queremos 
aqui hipotecar solidariedade às palavras justas, 
amáveis carinhosas e fraternas que V. Ex" traz 
para exaltar o nome deste outro _lado da vida 
tão significativo para a perpetuaÇão da inteli
gência e da presença de Del)s neste planeta, 
que é a culminância do ser viVo, da inteligência 
no planeta Terra. Na nossa concepção, não 
apenas ftlosófica, mas também científica da 
evolução dos seres humanos, ternos a convic
ção de que a mulher é o ser vivo mais perfeito 
existente sobre a Terra, como obra da criação 
de Deus, porque ela é que carrega em sua 
natureza corporal, na sua natureza anatõmica 
e fisiológica os percalços que se integram para 
fazer a reprodução da vida e da inteligência 
humana, inclusive a própria anatomia de seu 
corpo é rnars evoluída do que a natureza ana
tômlca do homem, posto que a sua intimi
dade, que é o estojo onde está alojado o esteio 
da vida está mais evoluldo do que as particula
ridades anatómicas do_ homem. Neste mo
mento, em nome do PDT, do PDS, e creio 
que dos pequenos partidos, congratulo-me 
com V. EX' quando presta homenagem à nos
sa companheira, à mulher, a todas as mulhe
res do Mundo, por que o" que seria de nós, 
homens, se não existissem as mulheres na 
facé da: Terra. Muito obrigado. 

. OSR.JOÁO MENEZES-EminenteSe
mldor,-agradeço muii:O--a V. EJcl' a intervenção, 
não só pela capacidade de senador, como 
também j)ela capacidade de médico e com 
sua veia de poeta. 

Realmente, o que seria de nós, o que seria 
do Mundo se não fossem as mulheres, e o 
que seria _9~ ~~m_'!C) ~-!lão fo~em os homens. 

Esti!:iriOs- fugindo do diagrama da defesa 
do direito da mulher e passando frontalmente 
à defesa_ M saúde da mulher. E essa defesa 
se faz_ principalmente poique ela está sendo 
abai:ldOnada, ela não está sendo cuid8.da, ela-

não está sendo olhada. Enquanto se discutem 
todos os outros assuntos, a saúde da mulher 
está relegada a segundo plano, conforme vi
mos nessas estatísticas _arrasadoras que aca
bamos de demonstrar. 
- A par disso, temos outro ponto importante 

a examinar n' "O Dia Nacional da Mulher": 
é o que diz respeito à criança. Sém ã criança, 
o que poderemos ter no futuro? Sem a criança, 
o que podemos fazer? Como as crianças Po
dem crescer sem a creche? Não existem cre
ches J10 País. Apesar do trabalho exaustivo __ 
da Legião Brasileira de Assistência, as creches 
estabelecidas ainda são ínfimas em relação 
àquilo de que necessitamos. 

O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

_O SR. JOÃO MENEZES--Ouço o·aparw 
te do nobre Senador Ronan Tito, 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senãdor João 
Menezes, V. Ex", em boa hora, requereu que 
o tempo destinado aos oradores do Expedien
te desta sessão fosse dedicadO à comemo
ração d' ''O Dia Nacional da Mulher", e V. 
Ex- faz essa homenagem com -proficiência, 
com competência e com sensibilidade. O 
PMDB associa~se a esta homenagem- que V. 
E;(' presta à mulher, e o faz destacando duas 
qualidades da mulher que nem sempre ressal
tamos. Quã.se sempre, quando se fala da- mu
lher, ressaltamos sua intuição e sua sensibi~ 
!idade. Vou ressaltar, agora, duas qualidades 
inerentes à mulher e de que muitas vezes es
quecemos: a corãgem e a disposiÇão para 
o trabalho. A mulher é sempre, e sem dúvida 
nenhuma, bem mais laboriosa do que o ho
mem. o homem pode ter até arroubos de 
entusiasmo para o trabalho, mas a mulher 
tem o permanente entusiasmo e energia para 
o trabalho. É difícil assistirmos a uma mulher 
sentada em lazer numa casa. Ela trabalha per~ 
manentemente. Ressalto mais, neste momen
to, esta qualidade: a _coragem da mulher. A 
mulher é coragem, essendalmente coragem. 
Podemos verificar, através de capítulos da His
tória, em determinados momentos, a coragem 
da mulher. Aos pés da cruz de CriStO havia 
várias mulheres e um rapaz, dizem que irnber~ 
be, que talvez nem soub_esse muito bem o 
que estava fazendo ali. Já na sua peregrinação 
para a cruz, Cristo foi aCudido por uma mulher, 
Verônica, que lhe enxugou o rosto. Durante 
a História da humanidade, nas guerras temos 
várfas para ressaltar-Joana D'Arc, Anita Ga
ribaldi. Não quero falar, rieste moniento, dBs 
mulheres_ do passado, quero __ ressaltar agora 
as mulheres dO presente: as mulheres brasi
leiras da anistia. -Quando os homens se accr. 
vardaram, muitas vezes porque os seus fllhos 
tinham sido presos, torturados, exilados, elas 
estavam à frente da luta, do trabalho repre~ 
sentado por essa -rtrulher brasileira - Tereza 
Zerbini, um encantO de mulher, pela sua cora
gem principalmente. Nós nos lembramos 
também de um episódio recente da História 
Universal, que é a presença da mulher na Plaza 
de Mayo, em B_uenos Aires. ""As locas de la 
Plaza deMayo". Loucas, porque tinham a cora-
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gem de naquele momento enfrentar os gene
rais carrancudos e, chorando, clamarem pelos 
filhos e pelos maridos - 30 mil, que tinham 
desaparecido na guerra suja. De maneira que, 
a este discurso sério_ que V. Ex' faz, e muito 
merecido, de homenagem à mulher, aduzo 
essas duas yirtudes que muitas vezes são es
quecidas quando nos lembramos da mulher. 
Faço-o em nome do meu partido, e o faço 
scurso que V. Ex' profere homenageando a 
mulher. Agradeço a V. Ex' a oportunidade. 

O SR.JOÁO MENEZES-Eminente Se
nador e nobre Líder Ronan Tito, fic:amos muito 
gratos a V. Ex' pelo aparte, que enriquece o 
nosso pronunciamento, __ e traz, sobretudo, fa
tos da História, e traz também um pedaço 
de seu coração de mineiro que é sempre tra
d~ido como base fundamental da família bra
sileira. Os mineiros são tidos como os donos 
das grandes familias, a famí1ia mineira é tradi
cional e V. Ex!, quando comparece ao nosso 
discurso, nos dá esse alent_Qda d_e_fesa daquilo 
que estamos procurando expor nesta hora 
~arcante da vida brasileira. __ . 

A mulher é fundamental. Não adianta só 
tennos escrito na Constituição esses disposi
tivos, dizendo que a mulher é iguãl ao homem, 
se não cuidarmos da saúde da mulher_. _se 
não dern1os à mulher o condicionamento para 
que possa ter os seus filhos_. para que possa 
cuidar da criança.. 

E a criança também está aqui defendida 
na Constituição, no art. 227, que diz: 

"É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adoles
cerU, com absoluta prioridade, o direito 
~ vida, ~ saúde, à alimentação, á educa· 
çio. ao lazer, à profissionalização, à cultu
ra, l clsJlidade, ao respeito, à ljberdade 
e à convivência familiar e comunitária, 
além de colo<:á.-los a salvo de toQa fonnq 
de negligência, discriminação, explora· 
ção, violência, crueldade e opressão."· · 

Não basta estar escrito na ConstitJ,IiÇ~'?- To r..: 
na-se ne.ces~o que medidas se totnel"!l a 
fim de que não continuem escondidos\debai· 
xo dos panos esses problemas gravíssimoss. 
que afligem a saúde da mulher brasileira e; 
sobretudo, o condicion~ento d_a criança. 

Podemos verific~-ar, por exemplo, que temos 
mais de 25: milhões de crianças de O a 6 anos 
das quais apenas 10% recebem .;lfgum 'tipo 
de assistência. Agora isso, são abandonadaS~ 
acompanham os home_ns ou as mulhereá a6 
trabalho, ficando sem a minima assistência 
necessária para sua fonnação, ~u c_onçlklo
namento, sua vickt!, sua saúde, sua educ:a~ã.o, 
para que amanhã possam tornélr-~ os granM 
des defensores deste nosso imenso País. 

A lei está at esta aÍ Õ- art. 227 da COrt_s:t(_. 
tuição, mas o que temos feito? Onde e5;tãb 
as nossas creches para receber a_ç:ri_ª-._nça d~ 
mulher que vai ao trabaJho? Onde estão qos
sas creches para dar aleitamento, para dar 
condição 8:e vida a esses milhares e mil~r~s 
de compatriotas nossos que estão nascendç, 
estão_ dispersando, que estão na idade mínima 
e ficam, muitas vezes, abandonados na casa, 

porqi.ie a mulher tem que ir para o trabalho, 
ou, então, ficam entregues em maos de t'er· 
c.eiros? ·- -- · 

Esta é a realidade brasileira. E é dentro desta 
realidade que estamos aproveitando " O Dia 
Nacional da Mulher" para levantar mais esta 
bandetra de proteção à criança. O nascimento 
da _criança,_ iffiporta na existência de creches, 
para quem precisa. 

É importaflle verificarmos o que ocorre ern 
todoS os países do mundo. Na França, por 
exemplo, já no final do século XVIII, eram cria
das as garderies~ para abrigar as crianças du
rante o período de trabalfto das mães. Na Itália, 
em Turim, em 1827 foram fundados os asili 
infantffi, SemelhatifeS ãsgarderies. Na Bélgica, 
no mesmo ano;- surgiram· as écoles gardie-. 
nnes. Nos Estados Unidos, o atendimento às 
crianças em idade ·pré-escolar tomouMse uma 
preocupação crescente em meados do sécu1o 
passado. A primeira day nursery de que se 
tem notícia foi aberta em 1854, em Nova York, 
para atender os ffihos dos trabalhadores po· 
bres. 

Verificamo,s que este ass.unto __ é c1..1idado e,o
mo prioridade um na grande parte dos países 
do mundo. E por que nós, que somos um 
país de grande potencial, somos um país d-e 
gen~ de grande inteligência, de grande acui
dade mental e de grande riquezas no solo 
e no nosso subsolo, não vamos preparar a 
mulher, não vamos preparar a criança para 
o dia de amanhã? Não entendo, não com
preendo. 

Não basta estar escrito na Constituição, e 
- nada se fazer, é preciso que se realize o m.íni

mo· daquilo. que se pode. Não adianta o ho
mem do <:.arnpo, não adianta o homem do 
subúrbio, não adianta o homem da favela ou 
a mulher do campo no subúrbio ou na favela 
ler esse artigo da Constituição, que lhe dá to
dos os direitos, se n~o pode valer-se deles, 
por<iue o Estado não tem concliçõ_es de aten
dê-lo, em toda a sua plenitude! 

- É essa: desigualdade, é esse desencontro, 
como outros problemas que estamos levan
tando des1clti1õuna do Senado, que espera
mos vá ter a repeícussão necessária no seio 
das associações de mulheres, para que elas 
continuem o trabalho que vêm executando, 
daqui por diante tendo como prioridade não 
só o cuidado da çriança, o cuidado do menor, 
como o cuidado_,da saúde da própria mulher. 
Isso_ será fundamental para a nossa vida, e 
indispensável para o progresso do País. 

O SR. Ney Maranhão - Pennite V. E){f 
um aparte, nobre· SenadO'!' João Menezes? 

-.O SR. joAo MENEzes- Com prazer, 
ouço V. Ex'; nobre Senador Ney Maranhão. 

()"Sr. NeY Maranhão - Nobre Senador 
· · ._ré;>ã.O f1eriezes, em nome do Partido Munlcl

paUsta Brasileiro, congratWo-me com V. EX' 
n_este momento em que pediu essa sessão 
eSpecial âõ"Seilado para homenaoear a mU
lher. Todos sabemos que a mulher é nossa 
li-iãe,-é~ Poder-inõderador, é quem aconselha. 
Como muitO bem disse o Uder do PMDB, 
Senador Ronan Tito, a mulher é forte. Na His-

t6ria, temos o exemplo de Joana D'Arc; temos 
o exemplo, no Brasil, de Anita Garibaldi; temos 
o exemplo das mulheres de Tejucopapo, na 
luta peJa independência do n()sso País, na In
vasão Holanâesa, ern me~.,t ~do de!em~
buco; temos a Ana N~ri, temos agora, neste 
século uma Margaret Tha~cher; te~os a Pri
meira-Ministra, que foi assassinadà na fnd.ia, 
Indira Gandhi, e tantas outras mulheres pro
vando a sua Lnteligência e a sua capacidade 
de derigir os povos. Portanto, Senador JOao
Menezes, ou me congrª"tulo com V. Ex' e~ 
todas as mu1heres deste País, nesta data que 
ninguém pode· esquecer. Parabéns, nobre Se
nador. 

O SR- JOÃO MENEZES - Obrigado, 
nobre Senador Ney Maranhão. V. fr. que é 
um homem do agreste, V. ~ que· conhece 
a dificuldade da mu1her do No_rqest~ •. alegra
me muito a sua i_nterferência, porque temos 
_certeza de que também vai, conosco, desfral· 
dar essa !;>ande Ira., que é a do recOnhecimento 
_que precisa ser efetua.do quanto à saúde da 
mulh_er e da criança, ~ não ficarmos a conti
nuar nessa história, nessa luta de igualdade 

. de direitos, pois isso as mu1heres já conse
guiram. A igualdade de direitos, em matéria 
jurfdica, as mull)eres j~ obtiveram e agora é 
só a disputa pela vida, para ver quem pode 
mais, a mulher ou o home_m. Quanto à saúde 
da mulher, quanto à vida da criança. quanto 
a vida da pessoa que nasc.e, estamos ainda 
muito atrasados. e _somente se pudermos re
clamar, se pudermos le~ar aos diversos qua
drantes do País essa bandeiro?~, é que iremos 
conseguir uma melhoria ao sofrimento, sobre· 
tudo daquela mulher que não tem recursos, 
rtem inteligência, nem educaÇão para cuidar 
da sua saúde da saúde de seus filhos. E por 
isso que esse dia é para mim da maior impor· 
tância e da maior emoção, porque vimos 
acompanhando esse trabalho em defesa da 
mu1her brasileira há muitos anos. Temos sofri
-do talvez pelo nosso atO" iinPeri.Sado, talvez 
pelo nosso direito de querer acertar as maiores 
restrições. sobretudo eni. Um Estado pequeno, 
Como o ine.u, ci Pará. 

Lernbro~me de alguns anos atrás, quando 
:apresentei pela primeira vez Uma errienda 
constitucional, a- fim de permitir as mulheres 
participarem das Forças Aml.adas, o qlie sofri. 
E agora vejo, com alegria, as mulheres ingres
sarem na_Marinha. Fui à formatura da primeira 
tUrma, 300 mUlheres Oficiais, Sargentos da 
Marinha. no Rio de Janeiro. Que coisa bela! 
Tocou;me o coração e a almal Com-o Vejo 
as mulheres nas outras Forças Armadas, vejo 
as mulheres dirigindo o trânsito nas ruas, mas 
custoul Custou, mas não custou tanto quanto 
vái custar a nossa luta para fazermos com 
que os govemantes, os políticos, enfim todos 
que se interessãJri pelo Pais, desfraldem a ban
deira da defesa da saúde da mulher e da crian
ça. Esta bandeira não pode ser esquecida, não 
pOde fiCar para trás, ela tem que ser vanguarda 
na nossaluta, tem que ser vanguarda na eam
panha que· encetamos. 

Quando falamos em mulher, verificamos 
que o amor é fundamental em tU~o - como 
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já disse o Senador do PDT, falando em nome 
da Uderança e de outros pequenos Partidos. 
Sem o amor nada existe! Sem O ahior a vida 
perde a graça, todo o encanto, perde toda 
a sutileza. Ternos que amar· as niulhefeS, amar 
as flores, amar o mundo, amar os cidadãos, 
amar o trabalho, amar a vida, e só assim pode
remos trazer alegria para quem quer viver 
bem. 

Mas, em se tratando ainda do "Dia Nacional 
da Mulher", há um grande objetivo que deve
mos alcançar. é aquele que diz respeito ao 
uso do corpo da mu1her. Isto é fundamental. 
A luta é muito grande para se saber até onde 
a mulher pode usar o seu corpo. Este é- o 
debate do século. É a luta da inc-ompreensão 
ou da compreensão? Não sabemos. O fato 
é que a luta está aí e vai continuar. Esta é 
outra bandeira que será desfraldada pelas mu
lheres, que é aquela que diz respeitõ ao uso 
do seu corpo. E1a é que tem que determinar 
o que vai fazer com ·a seu corpo. É muito 
bom falarmos em amor, em carinho, mas os 
problemas aí estão. Os ptbblemas_surgem e, 
de repente, a mulher pergunta: "Como é, vou 
procriar? Vou ter filhos? Posso ou não ter fi
lhos? A sociedade vai ou não aceitá-Jos?-Não 
tenho· condições financeiras para tê-los. O 
conglomerado, onde vivo, não os aceita". Tu
do isso sáo problemas que precisamos deba
ter, para que a mulher Possa, na realidade, 
ser a dona do seu corpo e dar o destino que 
bem entender e como achar conveniente para 
a sua vida em sociedade. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me 
V. Ex".;m aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES - Com muita 
honra, eminente líder. 

O Sr. Marcondes GadeDta- Nobre Se
nador João Menezes, V. EX' presta uma home
nagem ao "Dia Nacional da Mulher". Todos 
nós nos associamos aos seus conceitos, às 
palavras que V. Ex-venha proferir e às opiniões 
expendldas. Tudo que se disser a respeito da 
mulher, no seu dia, em termos de_ louvação, 
de encorajamento, de apoio à luta da mulher 
pela sua afirmação ainda será pouco, nobre 
Senador. Mesmo porque um dia é pouco para 
homenagearmos a mulher. Acho que todo dia 
é dia da mulher - da mulher operária, da 
mulher mãe de família, da mulher educadora, 
da mulher mestra da vida. T Odes os dias a 
mulher ~e doa por inteiro ao seu mister, mais 
do que humano. E V. EX' fez um levantamento 
de toda a luta emancipacionista da mulher, 
todo o empenho da mulher em uma socie
dade que, h!storicamente, lhe tem sido adver
sa, tem-se esmerado em lhe negar direitos, 
até os dias atuais, em que, afinal de contas, 
ela encontrou o seu lugar na sociedade, a res
peitabilidade que lhe é devida, o s_eu papel 
como sócia do homem na tarefa da mudança 
social, da mudança do nosso ambiente convi
vial. Agora, nobre Senador, já ao final de seu 
discurso, V. Ex!' suscita urri tema extremamen
te polêmico quando fala do direito que a mu
lher tem ao uso de seu próprio corpo como 
bem lhe aprouver. V. Ex' tem razão. A mulher 

tem O direito -de eSColher quando deve engra- -
vidar, a mulher tem o direito de determinar 
quantos filhos deve ter e o espaçamento entre 
os nasdmentos. Esta é uma bata1hajá vencida 
contra todos os preconceitoS, nobre Senador 
João Menezes, esta é uma h.Jta onde o direito 
da_ mulher trinfou sobre o obscurantismo, so
bre toda a forma de enfoque me-dieval da 
questão que, lamentavelmente, perdurou até 
muito recentemente. Quero crer que o seu 
r~dpcínio se encaminhava para outra direção, 
num campo onde V. Ex• tem sido um dos 
campeões da causa que é o problema do 
aborto. E ·aí temos que- colocar o problema 
em termoS adequados, nobre Senador. Quan
do V. EX' diz C[ue a mulher tem o direito de 
usar do seu corpo corno lhe for conveniente, 
como lhe aprouver, V. EX' te"m toda a razão, 
s6 não pode esquecer que quando se trata 
de aborto, a decisão também implica sobre 
o corpo de outrem e não apenas sobre o corpo 
da própria mulher, mas sobre o ç_orpo de outro 
ser vivo, que lhe é consubstancial, que a ela 
está aderido e solidário, que lhe deve a vida 
e que lhe retribui, também, de alguma foima, 
que tem expectativa de direito que não lhe 
podem ser negados, também, sem qualquer 
defesa. Este é um tema extremamente delica
do. ainda sujeito à controvérsia; um tema so
bre o qual não temos em toda a humanidade 
um denominador comum, um ponto de vista 
uniforme, e niesmo sociedades que já avança
ram muito neste_terreno, neste momento, vol
tam a questionar. Há o caso, por exemplo, 
dos Estados Unidos, onde o aborto está nova
mente na ordem do dia. V. Ex'! deve ter visto 
pela mídia eletrônica passeatas enormes em 
frente à CQrte _SUprema, levantando de novo 
a questão do abortamento, num pafs onde 
se pensava que __ este tema já estava defmido 
e absol~mente insusceptfvel de qualquer ob
jeção. Volta com toda a força o tema do aborto 
nos Estados Unidos, e não apenas nos Esta
dos Unido_s, como também na Europa. Prova 
de que estamos certos, nós não temos, ainda, 
um ponto de vista definido, seja ele médico, 
seja ele filoJ;;ófico, seja ele ético, seja moral, 
seja de que natureza for. Esta é, ainda, uma 
questão em aberto. Não podemos avançar, 
nobre Senador, sem tentar discernir para onde 
nos encaminha a ciência, para onde nos enca
minham as modificaçõ_es nos valores mais bá
sicos da sociedade, para onde nos encaminha 
este direito ab~oluto .e. total para discernir não 
apenas sobre o corpo da mulher, como tam
bém sobre a vida que está no _seu interior. 
forma de conspiração. Uma conspiração <:en
tra um ser absolutamente indefeso e, por Isso 
mesmo, com este agravante: pai, mãe, enfer
meira, médico, um conciliábulo s_e reúne para 
decidir a vida de um.se( que não tem nenhum 
direito 9~ defesa. Este é um ponto a refletir, 
nobre Senador João Menezes, com estas ob
servações, para que não avancemos muito 
ainda neste ponto sem uma avaliação mais 
aprofundada, sem um acompanhamento so
bre os novos questionamentos que, neste mo
mento, afloram em todas as partes do mundo; 
não avançamos ainda dem~iado neste terre
no. Afora isto, tem V. Ex" todos os ecômios, 

todO -o nosso louvor, todo o noSsO- aPlaUso 
por este pronunciamento fecundo, por este 
pronunciamento" importante com que brinda 
o Senado Federal nesta tarde, em homena
gem à mulher. 

O SR. JOÃO MENEZES- Eminente lí
der, muito grato pelo aparte, que entrou num 
caminho no qual realmente não tínhamos 
chegado. Este tema é da maior trnportância, 
envolvendo o aborto. Estávamos falando no 
direito que a mulher deve ter sobre o corpo. 
E é esse direito que continuamos a defender 
aqui e esperamos que essa bandeira vá em 
frente, p-orque o amor é a base de tudo. E 
perguntamos: ter ou não ter filhos~ c_orno resul
tado do amor, é uma escolha que todas as 
pessoas adultas podem fazer? E a pergunta 
que fica no ar. É uma_ pergunta simples, que 
se pode fazer a gualquer momento, mas difícil 
de responder. E tão difícil de responder que 
V. Ex', eminente líder, como um dos médicos 
mais abalizados, pela sua cultura, pela sua in
teligência, sabe que hoje a juventude anda 
com pílulas dentro da bolsa. M mulhe(es, em 
grande parte, estão ligando as trompas; os 
homens estão_ fazendo vase<::_tomia. Outros 
processos são usados, como-o_Diu, SÇJbretudo 
no inte:rior b(gsJleiro. l$so o que é? E a prova 
de que ou a mulher come_ça n ter o direito 
sobre o seu corpo, ou é a negação. Ficamos, 
filosoficamente, perguntando qual é _o certo 
e qual é o errado. O fato é que isSo existe, 
e negar que isso existe é querer enganar a 
Humanidade, é querer- enganar o Mundo. O 
fato está presente. 

Falou V. EX' em aborto. É, realmente, um 
assunto muito controvertido, pelo qual já sofri 
muito. 

Imagine V. Ex~ o· direito de a mulher ter 
o ftlho. se_ são feitos, dandestinamente, no 
País, quatro milhões_de abortos por ano. Clan
destinos! Oandestinos! Sou contra o aborto. 
E pergunto onde está_ o direito da mulher? 
Onde_ está o direito de a mulher escolher, de 
fazer aquilo que deseja, de ter ou não ter? 
É um assunto muito complicado, muito difícil. 
É por isso que aqui estamos usando um prin
cípio que a mulher brasileira, nas suas reu
niôes, nas suas conferências, nas suas con
venções, vem debatendo muito: o_uso do direi
to do corpo. A mulher já está usando esse 
direito, e já está usando porque usa a pílula, 
quer dizer,, ela usa a pílula porque acha qu_e _ 
não pode usar, naquele momento, o direito 
da procriação, ela usa o Diu porque_ acha que 
() seu corpo não_ está em condições_ de ter 
filho naquela ocasião. E1a liga as trompas por
que acha que não pode mais ter filhos pela 
condição social, econômica ou qualquer outra 
que seja. Então, é o problema que está aí. 
E o problelna daquele direito que a mulher 
deve ter de usar o seu corpo. 

Não quero entrar nesse outro aspecto que 
V. Ex' levantou, porque, realmente, é um as
pecto mundial. Já fiz palestras em Roma, já 
fiz palestras em Londres sobre este assunto 
e ê, na verdade, por demais debatido, por de
mais inseguro·e por demais incerto. 
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Realmente, não podemos saber o que é cer
to ou o que é _incerto, o que é correto ou 
o que é incorreto, ·a que __ é- _bom ou o que 
é ruim quanto a -este tema. O fato --é ·que o 
assunto é polêmico e esta_mos em dificulda
des. 

É preciso que a mulher seja dona do seu 
corpo; que a mulher possa usá-lo,_ porque é 
seu; possa transportá-lo, porque é seu; possa, 
em todas as circunstâncias, fcU:er ci ·que real
mente julga que é melhor. Não quer dizer qué 
vá fazer aborto, porque, quando ·ela usa esses 
outros métodos, que V. Ext, c:OrhO médico, 
conhe_ce, já está usando um direitp que ela 
pensa que lhe cabe; ela está usando já de. 
uma forma de garantir o uso·da· seu corpo; 
porque, se ela não quisesse garantir o seu 
corpo, ela não usaria esses _méto.do~. esses 
princípios que estão por aí a fora e que são 
públicos e espalhados em todo o t«::rrlt6r~q na~ 
dona1: a Capital, no interior, nos _vilarejos e 
em qualquer outro lugar. 

Portanto, ··o Dia Nacional da Mulher", o 
dia da mu1her brasileira, lavantaffios esta tese. 
Não é mais o direito de_ igualdade, porque 
este já o tem; não é i.Qual ao direito de disputa: 

Levantamos aqui o direitO que a mulhe"rlem 
de exigir do Estado métodos para conservar 
a sua saúde, o direito que tem de exigir do 
Estado rnétodQs para criar os seus filhos, n:té
todos para proteger a sua- fãmí!ia-. 

É isso que estamos debatendo neste mo-
menta; ê esta bandeira que queremos deiXar 
finc:ada no Senado, na c:;:ert~?1. de que enr;on
traremos a repercussão e enc:ontraremo~ se-__ 
guidores, porque todos _sabem, _não estamos 
dizendo nenhuma novidade, estamos apenas
falando de fatos que estão escondidos, que 
não se tocam, que on ne passe pas, com 
dizem os franceses, mas são _fatos que nos 
estão atordoando, que nos es.tão incomodan
do. que precisamos trazer à tona, em lugar-· 
de estarmos discutindo coisas que não inte
ressam em nada ao País, em nada á melhoria 
da nossa raça e de nossas melhores condições
de vida. 

Sr. Presidente e Srs. Senªdores, quero f~er 
um pequeno parêntese, para deiXar i-egiStri:l.da 
mais uma conquista das mulheres. Hoje é "O 
Dia dos Taquígrafos". Queremos deixar tam~ 
bém expresso o nosso Braço e a nossa felicita
ção a todas as taquigrafas do BraSil, a 'cOmeçar -
pelo Congresso, porque foi um lugar que elas 
conquistaram já na disputa da -igualdade de 
direito, que c:onquistaram na luta, da mesma 
forma com que vamos conquistar o direito 
pela saúde da mulher e pela saúde da criança 

Vamos terminar, para não estar mais a é!rra· 
nhar este assunto, que às vezes incomoda, 
porque ninguém gosta de falar da vérdade 
do que existe, mas quer ficar embaixo do _p,9no. 

E vamos terminar mandando uma mensa· 
gero à mu1her brasileira, uma mensagem a 
todas as mulheres da Capital e do interior: 
não queremos que a cria_nç:a seja o filho da 
mãe. Não, a criança não pode ser mais o filho 
da mãe, a criança tem que ser o fllho da mãe, 
tem que o ser f.tJho elo pai, tem que ser o 
filho do Estado: E, nesta nossa_ mensagem 

nossa final, queremos que todas as mulheres 
iluminem ~ ,sua in~li~ência. i1uminem a sua 
cor&gem, iluminem o seu Poder de Iuta, para 
que, usando aquele poder qué DeUs Jhe deu, 
que ê o direito_ c;Ie procriar, possam sadias, 
criar filhos sadios para o progresso_da Nação 
e felicidade de todos nós. 

Muito obri~ado, (Muito bem! Palmas.) 

ATAS DE COMISSÕES 

-COMISSÃO PARi.AMErfrAR 
DE INQCIÉRfiO 

_ Criada através d.a Resolução n? -22, de 
- ,1988, destinada a investig~r em profun~ 

dk/at}e as denúncias de irregualridades, 
inc!U$lve carrupção na Adminlsiração Pú
blica. ü/tjmamente tomádas tão notórias 
pelos meios de comunlcação.-

30' Reunião, reallzada 
em 17 de maio de 1988 

ADs dezessete _días do mês de maio do ano 
de mil noveq_entos e oitenta e oito, às dez horas 
e trinta minutos, na Sala da Comissão d~?- Fi.
nanças, presentes os Senhores Senadores lta-. 
mar Franco (Viç_e-Presidente no exercido 4a 
Presidência), Carlos Chiarelli (Relator}, Mau
rício COrreá, Chagãs Rodrigues, Mendes Cana
le, José Paulo Biso), Mansueto de Lavor, Affon~ 
so Camargõ, Jutahy Magalhães, Cid Sabóia 
de CarvalhO e ~reandes Gadelha, reúneRse 
a Comissão_ Parlamentar de Inquérito, desti- _ 
nada a investigar em profundidade as denúnR . 
das de irregularidades, inclusive: c.orrups;ão na 
Administração Pública, ultimamente tornadas 
tão __ notórias pelos meios de c:oml,JQicação .. 

Presentes, ainda, Os Senhores Senadores 
Alexandre Costa, Edtson Lobao e a Sei-thÕra 
Deputada Dirce Tutu-Quadros. Deooi.m de 
comparecer, por motivo justificado os serihoR 
res Senadores José lgnácio Ferreira, Severo 
Gomes Agripino Maia. . 

Havendo número regimental, o Senhor PreR 
sidente declara abertos os trabalhOs da comis
são e solicita seja dispensada a leitura da Ata 
da renunião anterior que, logo após, foi cánSi- -
derada aprovada. 

A seguir, designa o senhor Senador José 
Paulo Biso], para funcionar como Relator ad 
hoc. -

Corri a palavra, o SenhOr Affonso Camargó, 
profere parecer sobre as denúcias de corrup
çãO_ e irregularidades formuladas ·contra a dire
ção e funcionários da Fundação Nacional do 
lndi~ Funai, encaminhadas à CPI pelo Cen

_tro de_ Asse$0ramento às Populações Indíge
nas Eiã:Slleiras. Sugere, ainda, que seja enca
minhado expediente à Funai solicitando docu
mentOs, conforme relação no referido parecer. 

Coiil ·a palavra, o senhor Senador Carlos 
Chiarem, sugere_-que a matéria, na hipótese 
de não ser apreciada pela CPI, seja encami
nhada, em termos globais, à Comissão de Fis· _ 
calização _e Controle. 

Com a palavra, o senhor Senador Maurício 
C:orrea, procede leitura do relatório sobre a 

- Viagem empreendida a67V\unicípio de Pinheiro 

(MA), concluindo pela solicitação do envio da 
dcx:umentaç:ãO ao Ministério PúPlico. 

Usam da palavra para discutir a matéria, 
os senhores Senadores Carlos Chiarelli, Mar
condes GadeJha, Alexandre Costa, José Paulo 
Bisai, Jutahy Maga.Jhães, Chagas-Rodrigues, 
Mansueto de Lavor e Od Sabóia de Carvalho. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerr~ os trabalhos da comissão às 
treze horas e dez minutos e, para constar, eu, 
José_AYgusto Panisset Santana, assistente da 
cOmisSão, lavrei ·a preSente Ãtã~-que lida e 
apioVãda, será aSSinada pelo Senhor P:resi
dente e irá à publicaçãO juntamente com o 
apanhamento taquigrãfico. 

ANEXO A ATA DA 30< REUNIÁO DA 
CVMfS.s;.fO PARlAMENTAR DE tr/Q(JÉ
RfTO, CRIADA A TRA 1-fs DA RESOW
ÇiÍO N' 22, DE 1988. DESTINADA A IN
VES77GAR EM PROFUNDIDADE AS DE
NÚNCIAS DE IRREGULARIDADES. IN
CLUSIVE CORRilPÇiÍO NA ADMINIS
TRAç.fO PÚBLICA,, (]LTIMAMENTE 
TORNADAS TÃO NOTÓRIAS PELOS 
MEIOS DE COMl!NICAÇiÍO; DES77NA-
DA A APREaAÇiÍO DOS~P~CERES 
DOS SENHORES SE/'IADORES AF
FONSO QIMARGO; NA DENÚNCIA 
CONTRA A F(JNA! EMA(!R[C/OCORREA 
REFERENTEA VVIG.É)\1 EMPREENDIDA 
AOMUNICiPIODE P!NfiEJR~ QUE 
SE f(}BUCA CO"{ A DEVIDA ÍliJTVRl
z.\ÇiÍO DO SENHOR PRESIDENTE DA 
COMIS$ÃQ'. . 

Presidente: Sen~dor José Jgnádo Ferreira 
Relator: Senador Carlos Chi~~!li 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Ha
vendo núm.ero i'egiri1entãl, declaro abertos os 
nossos trabalhos. Consulto os Srs. Senadores 
se dispEinsareniOs à leitura das atas das Ses
sões dci oritem e de hoje. (Pausa) 

Dispensada.. - - _ _ _ 
"SenadOr AffonSó Camargo, antes de dar a 

pal_avra a V. E:ic", cOnvidO o Senador José Paulo _ 
BiSol para substituir o nobre Relator, Senador 
·cartas Chiarelli. 

Era nosso propósito, de acordo com O Regi
mento e quero -deixar bastante claro isto à 
Comissão e oS $iS.- jomaUstas, se estivesse 
presente o Senadoi Marcondes Gadelha, sertã 
o relator convidado para substituir o Senádor 
Carlos Chiarem. Não se encontrando presente 
nenhum Senador do Partido da Frente Liberal, 
o Seriador José Paulo Biso! será o relator subs
tituto. 

Concedo a palavra ao nobre-Setlãdor Affon
soCamarg?. 

O SR. N':FONSO CAMARGO - Consulto 
a V. Ex' se eu poderia ler o meu parecer que 
é _çurto, sobre admissibilidade do poder dos 
índices, que foi trazido naquela ocasião, antes 
do Senador Maurício Corrêa ler o dele. Queria 
saber se V. EX' pennite. 

O SR. PRESIDENTE (ltamar Franco) -
Com mutto prazer. -

Tem a palavra V. Ex'. 
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O SR. AFFONSO CAMARGO - CAPIB-
Centro de AssessOramcnto às Populações In
dígenas Brasileiras- e Mário Juruna encami
nharam a esta Comissão_de Inquérito. instruí
das por farta documentação, denúncias ver
sando sobre corrupção e irregularidades prati
cadas pela Fundação Nacional do fndio
Funai. 

As denúncias prendem-se a: 
I- lrregularidades, inclusive fraude e cor

rupção, do "Plano Emergencial de Saúde Ya
nomani", executado pela Funai com recursos 
e sob a supervisão do projeto Calha fiorte, 
que atestam "a intenção genocida do órgão"; 

H-corrupção de fundonários da Funai na 
administração de contratos frrmados pela Fu
nai com madeireiras, para exploração de ma
deiras nobres_em reseiVêl:s indígenas; e 

m-má administração do órgão. 

2.-- Constituída pela Resolução n~22/88 do 
Senado Federal, esta CPl tem, Como pressu
posto de validade, a: investigaÇão do fato deter
mfnado·de que trata o art. 37 da COnStituição 
Federai e que, na hipótese, ê o referido no 
art. ]9 da aludida Resolução, qual seja:" ... in
vestigar, em profundidade, as denúncias de 
irregularidades. inclusive cortupção, na Admi
nistração Pública: ... " - -

Face à necessidade de ordenar seus traba
lhos, à vista do caráter amplo do fato a inves
tigar, toma-se necessária a adoção de critérios 
rigidos na determinação da admissibilidade 
de denúncias envolvendo irregularidades em 
órgãos da administração pública. 

3. as denúncias em exame, gravíssimas 
e acompanhadas, como ressaJtado anterior
mente, por farta documentação, não nos pare
cem passíveis, todas elas, de exame por esta 
Comissão. 

4. Efetivamente, no que tange ao Plano 
Emergencial de Saúde, embora o material 
anexo demonstre o descaso das aUtoridades 
competentes com a saúde da população indí
gena, nã_o encontramos elementos para opi
nar sobre a ocorrência de irreQularidade na 
administração do órgão público ou na aplica
ção de reCJ.Jrsos públicos que justificassem 
uma investigação por esta CCiinissão de Inqué
rito- instituição não permanente e que care
ce de especialistas na matéria, posto que não 
tem por objetivo específicO inquirir sobre pro
blemas relacionados com saúde pública. 

No caso, dada a exís~ên_c;:ia de C:Qmissão 
Permanente especializada, parece-nos mais 
apropriado que a esta sejam remetidos os do
cumentos relacionados no ítem 2 da denún
cia, constantes de dois volumes. 

5. Já as denúncias de ~ri1,1pção e irregu
laridades administrativas, formuladªs _contra 
funcionários e contra a attial -ªdmin!gtração 
da Funai, por outio lado, a nosso ver, mere
cem ser investigadas por esta CP!, de vez que 
se adequam, à perfeição, ao escopo da Reso
lução n"'?t:2/88, desta Casa L.egisl~va. 

Com efeito, há indfclos de que fundonários 
da Funai teriam tentado praticar o crime de 
extorsão contra empresas madeireiras esta
blecidas no Estado de Rondônia. 

Da mesma forma, há indícioS de que a dire
ção do 6rgãO firmôu cóntrã.tos sem cumprir 
a exigência de licitação. 

O fato, aliás, juntamente com diversas irre
gu]aridades em contas de servidores da Funa~ 
foi apontado pelo Tribunal de Contas déi 
União. · -

6. Em face do exposto, no tocante às irre
gularidades denunciadas no "Plano Emergen
cial de Saúde Yanomani", Opinamos no sen
tido da remessa de cópia da deniíilcia e dos 
documentos listados em seu item 2 à Comis
são de Saúde _dp _Se~cjo Fed,eraJ, para que 
a mesma se pronunçili! .soQre .a. sua compe
tência para examiná-las ou, se for o caso, s~ 
bre a conveniência de ser criada Comissão 
de Inquérito específica para apurá-las. 

7. No que toca às irregularidades que te
riam sido praticadas P!'!IOS administradores da 
Funai, bem como·-às denúnda_s de tentativa 
de_extorsão e de outras condutas delituosas. 
entendemos que as mesmas devam ser objeto 
de investigação por parte desta Comissão de 
Inquérito. -

Com vistas a facilitar tal investigação, sugeri
mos seja dirigido oficio à Fundação Nadonal 
do fndio requerendo a remessa dos Processos
n~ 28.870.000A59/84 e 1.393/8_6, bem como 
informações sobre as providêncais tomadas 
pelo órgão em virtude das deCisões proferidas 
pelo Tribunal de Contas da União nos proces
sos: TC-.Cl1254 7186-7 ( 1'-12-87); 
TC-014.737186-8 (de 9-3-88); TC 7.723184-9 
(de 2-12-87); TC 82218'1-6 (de 7-7-87); TC 
020:276184-2; TC 013437184-4 e TC 
006-262/84-9 (de 30-7-87). 

Este O -nosso-parecer, qUe submetemos à 
consideração dos nobres SrS. Senadores. 

O SR. !'RESIDENTE (Itamar Franco)- V. 
~poderia encaminhar a Mesa o seu parecer? 

O nobre Senador Carlos- Chiar-em ·pede a
palavra. 

Tem ·a palavra V. ~ 

O SR. RElATOR (Carlos ChiareUi) -"Sr. 
Presidente e Sr. Senador Affonso Carrnargo, 
a sugestão referente às questões administra
tivaS seria no sentido da apuraç_ão pela CPI 
ou pela Corrii:Ssão de Fiscalização e Controle 
da Casa? -- -

O SR. AFFONSO CAMARGO - Pela CPI. 
Acredito que, de acordo com o roteiro que 
está sendo programado, porque vai haver um 
momento que' remeterá, e eu não sei se já 
ficou defmido isto - vamos ter que decidir 
se remeteremos à Camisão de Realização e 
Controle ou se ficará na CPI. 

O SR. RELA.TOR -(<:arios Chiarem) - Seria 
neste sentido, quer dizer, a apuração pela CPI 
na medida que esta tivesse um prazo tão largo 
em que pudesse ir apreciando outros assun~ 
tos. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Como há 
q_utros ~ssuntos que estão pendentes aqui po
de _ser que a CP! não vá examinar. 

O SR. r<EI.:ATOR (Carlos Chjarelli) - Ou 
o encaminhamento à Comissão de Fiscali
zação e COntrole. 

O SR. AFFONSO CAMARQO -Perfeita
mente. 

"O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -
Apenas quero esclarecer ao Senador Affonso 
Camargo que nós temos um prazo regimental 
e o relator pretende apresentar o seu parecer 
que a Comissão examinará e envi:ará ao Plená
rio do Senado, e a(Juilo que julgarmos conve
niente, encaminharemos, se _o Plenário assim 
entender, à Camisão de Fis.calização _e Con· 
trole. É claro -que dáremos seqüência aos fra._ 
balhos, tanto na Ordem do Dia, ap6s o proble_
ma da intermediação de verbas, o aspecto 
da Marinha Mercante. Recebemos da Marinha 

- Mercante um telex, e os SfS. Senadores vão 
receber cópia. 

"Atendendo solicitação e comentando 
telex da Assodação Brasileira de Arma· 
dores Ihtema:cionais espedã1izaaos, que
remos informar o seguinte: preliminar
mente, o nOsso telex não é de autoria 
do presidente da Federação Nacional dos 
TrabaJhadores em Transportes Marftimos 
e Fluviais - eu chamo a atenção do Se
nador Maurício Correa- mas sim cc-as
sinado por todos os presidentes de sindi· 
cates marítimos, representados na nave
gação de longo curso." 

Este telex vem assinado pelo Sr. Maurício 
Monteiro Santana, Presidente da Federação 
Nacional dos Trabalhadores de Transprotes 
Marítimos e FluVlais. - - -

O SR RELATOR (CaflóS Chiarelli)- Eu 
perguntaria a V. Ex~ o seguinte~ com relação 
ao parecer oferecido pelo Senador Affonso 
Camargo acoJ!le-se a sugestão de_encaminha~ 
menta_ à Ccimissão de $a(lde, _obviament~? _ 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) ....:.. 
Sim, não tendo havido manifestação da co
missão. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E a 
segundei fiCa na expectativa da definiÇão desta 
comissão de prazos existentes a examinar, in
terna corporis, ou não defmif para a Corrlissão 
de Fiscalização. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -· 
Dentro do critério que a comissão estabele
ceu, foi exatam-ente ·o cronograma a ser esta
beleCido por ela ... 

O SR. AFFONSO CAMARGO"'- Sr. Presi
dente, s6 para ficar bem claro: há pessoas 
interessadas nesse problema, que é grave, nós 
sugerimos encaminhar à Comissão de Saúde, 
que não está funcionando _no momento, em 
virtude da ConStituinte, ou se criar uma nova • 
COmissão Parlamentar de Inquérito para exa~ 
minar o problema da saúde indígena. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar franco) -
Exatamente, e foi assim que a Presidência en~ 
tendeU. -- -- -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sugi
ro, não só com o intuito de ganhar tempo 
mas para que as coisas fundo nem de maneira 
mais operativa, que aO inyés de aguardarmos 
o final dos trabalhos para definir esta matéria 
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-e eu não quero puxar a brasa para a sardi
nha porque tanto faz aqui como lá -, acho 
que é muito mais pertinente se o Relator con
cordasse que, ouvido parecer, acolhidas e 
anotadas as sugestões, fossem estas encami
nhadas de pronto à Comissão de Fiscaliza'ç:ão 
e COútrole porque elas poderão ser despa
chadas. Escolhido o relator, o assunto começ" 
a tramitar, e se nós esperarmos até o dia 28 
de julho, vamos retardar o processo e lá pode
rá ser examinado o problema de saúde. De
pois do parecer do relator _seria esta a minha 
sugestão. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Con-
cedo_a palavra a V. EX'. --

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Se é que 
eu entendi o relatório do nobre'Sehildor Affpn
so Camargo, S. Ex" julga admissível por uma 
comissão do Seriado a matéria cjue foi apre~ 
sentada por representantes .de comunidades 
e nações indígenas contra FUNAI. S. Ex:' apon
tou duas trilhas de inveStigação: a primeira, 
os problemas adminsitrativos e as acusações 
de corrupções existentes no orgão; segunda 
os prejuízos causados à saúde das comuni
dades indígenas por _essa atuação da própria 
FUNAE, em pennitindo a incursão de grupos, 
de iri.vasores de mineradoreS ele. 

Crejo que deva ser registrada a importância 
dessa denúncia dos representantes dos índios 
e também da gravidade da situação adminis
trativa por que passa a FLina-i, rieste-irioiue_nlO~ 
Não se _encontra um representante de comu
nidade indígena que não faça severas criticas 
à atual administração da Funai, e a do pasSadO 
também. Neste caso, a questão que se propõe, 
e o nobre Senador Affonso Camargo colocou 
aqui, é o envio da matéria, em parte, à Comis
são de Fiscalização _Financeira e a Comissão 
de Saúde. 

Gostaria de concordar com o relator, vez 
que esse dano, essa ameaça à saúde dos ín
dios faz parte de um contexto, ela não é isolada__ 
especificamente no seto_r de saúde. Neste sen
tido, entendo que a comissão de Saúde não 
seria tão habilitada como esta comissão ou 
a de Controle Fméinceiro. _56 após essa análise 
por· uma Coniissão que olhasse globalmente 
os aspectos administrativos da Funai, é que 
se poderia remeter para essa comissão espe
cífica, que é a Comissão de Saúde do Senado. 

Então, voto a favor do parecer do Senador 
Affonso Camargo com a ressalva feita pelo 
relator, isto é, de que havendo tempo se ana
lise a matéria nesta CPI, caso contrário, mas 
em razão do prazo, se remeta à Comissão 
de Fiscaliz,as:ão do Senado._ .. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Se
nador Mansueto de Lavor, a presidência tam
bém entendeu assim. 

O Senador Affonso Camargo diz o seguinte, 
entre outras coisas: "As denúncias de corrup
ção e irregularidades administrativas formu
ladas contra funcionários e contra a atual ad
mirllstração da Funai, por oufro lado, a nosso 

ver, merecem ser· investigados por esta CPI. 
"Esta é uma das conclusões dele. 

O SR. MANSUENTO DE 11\VOR '- Ein te
se. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Fmnco) -Evi
dentemente, dentro do nosso cronograma, e 
havendo tempo, vamos fazer essa apuração 
deSejada peta senador Affonso CamargO. 

Em seguida S. Ex" disse: "Em faCe do ex
posto e no tocante às irregularidades denun
ciadas no plano emergencial de saúde Yano
mami, opinamos no sentido da remessa de 
cópias da· denúncia dO docuinento listado no 
seu item à. CcimiSs.ão de- Sãúde do _Senado 
Federal, Que não está funcionando no mo-
mento".- - - - - -

O ri.obre relator lembrou, se esta comissão 
não tiver tempo para exafriiiii:u; ()(:Ji.ie sugere 
o Senador Af(onso Camargo no s_eu parecer, 
nós enviaremos, então, ao Senado da Repú
blica para que mande _ou não; à Comissão 
de Fiscalização e Controle. O rtobre relator 
quer inveter, S. EX já quer que se mande de 
vez,_ salvo melhor _entendimento, por nossa 
parte que se remeta esse parecer do _Senador 
Affonso Camargo de pronto à Comissão de 
Fiscalização e Controle. 

Então, a comissão terá que defmir se nós 
mandaremos esse parecer à Comissão de Fis
calização_ e Con_trqle de pronto ou. se_ varnos 
aguardar dentrç> dQS nossos tr?balhos, dentro 
do nosso cronograma a ação s__olidtada aqui 
pelo Senador Affonso Camargo. 

Tomo aqui as coisas bem claras. O Senador 
Mansueto de Lavor já exprtmu o- seU pensa
mento no sentido de que deva ser apurado, 
se houver tempo-, por esta comissão, ao que 
se refere o parecer de V. Ex', SenadOr Affonso 
Camargo. 
- V. EX" quer aduzir alguma coisa? 

O SR. AFFONSO_ CAMARGO - Não; eu 
quero ver Ser chegamos a uma racionalização 
do que estamos pensando em fazer agora. 
Parece-me- que a prOpOsta fEiita peJO senador 
Carlos Chiarelli seria viáveJ já se tomando por 
princípio qUe não vamos pedir nova prorro
gação. 

o· SR.--PRESJDENTE (Itamar Franco) -
Beatamente. 

O SR. AFFONSO CAMARGO --Já teria 
sido praticamente decidido. Nós vamos che
gar ao final e aquilo que não pader ser apurado 
será remetido à Comissão de Fiscalização e 
COhtiole. -

Acho que é mais uma detisão que podemos 
até tomar daqui para a frinte, para não ficar
mos esperando até julho, quando a comissão 
de fiscalização começará a examinar. 

Já estamos· partindo do princípio de que 
nem tudo vai poder ser examinado por esta 
CPI. Entendo que não devemos perder tempo
porque o meu receio é exatamente que esses 
grupos indígenas achem que estamos poster
gando um problema que eles consideram da 
maior seriedade. 

-0 SR: RElATOR (Carlos Chiarelli)- Eu 
proponho no sentido de não delibenlrinos so;. 

bre isso neste momento; que esse assunto 
seja pauta de uma reunião interna da Comis~ 
são, que delibere quais os assuntos que seriam 
encaminhados e qual seria a diretriz no Senti
do, da prorrogação oU nãó, quantO ao mérito 
do relatóriO que -não está senâo votadO, está 
sendo apenas apreciado. 

O SR. PRESIDENTE (ltam.3r Franco)......: Co
locaremos, então, numa próxima reunião, a 
decisão: se enviaremos à Comissão de FiscaJi
zação e Controle, se examinaremos nesta Co
missão se o cronograma permitirá ou não. 
A Dependência da prorrogação dos nossos 
trabalhos, é claro, vai depender da assinatura 
de 113 se f9r necessário_ ou do própriO Plenário 
do SenadO-da- República. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES Sr. Presidente, 
não vou discutir o assunto, que já está encami
nhado. Mas apenas, queria ponderar que o 
fato de encaminharmos à _çomiss;io de fiscaliw 
zação não implicaria, necessariamente, na im~ 
possibüidade de_tomannos, também, conhe
cimento. Poderiamos, até, oportunamente, se 
fosse o caso, tomar conhecimento, já com 
subsídios vindo daquela Conifss'ão. 

b:SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- E vi-_ 
dente. 

Senador Maurício Corrêia, V. E:<!' está com 
a palavra para apresentar o seu Relatório sobre 
a viagem que fez à cidade de Pinheiro. 

O SR. MAUR(CIO CORJ<tA - Srs. Presi
dente, Srs. Sehador_es, 
no exercício das atribuições com que me hon
rou a nobre ComisSão Parlamentar d.e lnquéw 
rito, procedi in loco, à investigação sobre a 
aplicação de recursos que a Secretária de Pla
nejamento da Prestdêilcia da RepúbUcã (festi
nou à admistração municipal de Pinheiro, no 
Estado do Maranhão. 

A circunstância de se tratar de verba federal, 
liberada e alocada a seu nuto, e de se apro
veitar, com tais recursos, coincidentemente, 
à terra natal e a correligionários ostensivos 
do Excelentíssimo Senhor Pr_esidente José 
Sarney, nem direta nem _obliquamEmté, como 
é curial, interferiu na disposição da impertur
bável imparcialidade e sereno rigor que ine
rem à atividade desta Comissão. 

Toda a Nação é testemunha de que taJs 
são os parâmetros do serviço que nos propu
semos a prestar-lhe, e não seria um Senador
COnstituinte,. prOfissionalmente formado no _ 
espírito de cega e inquebrantável reverência 
aos postulados do Direito e da Justiça, que 
viria a ousar desencantá-la. 

Vali-me do concurso de três assessores para 
o exame de ampla documentação que nos 
fez franquear a prefeitura municipal de Pinhei
ro, por ordem de seu titt,IIar, Dr. Pedro de Sou
za Lobato, cujo material propiciou o êxito al
cançado no inicío das investigações. 

A partir daqueles documentos foi que se 
percebeu o intrincado jogo de repasse de_ver
bas federais, cujos quantitativos se tornam 
mais surpreendentes à medida que se paten
teia a extranvagãncia_dos valores_carregados 
para um único MuniCípio.__ - -
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Com efeito, recursos de t,rês fontes destintas 
desaguaram em Pinheiro, no ano de 1987. 

Inicialmente, Cz$ 32.985.000,00_ (trinta _e 
dois milhões, novecentos e oitenta e .cjnco 
mil cruzados) à conta da Reserva do_ Fundo 
Especial, de 27 de abril a 5 de janeiro, no 
espaço de 39 dias e em três parcelas: 

a) a primeira parcela, no valor de Cz$ 
485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco 
mil cruzados) creditada pela ordem bancária 
n" 37, de 27 de abril, visou à Escola Comerciã1 
da Acrep- sigla pela qual se identifica a asso
ciação CUltural, Recreativa e Educacional de 
Pinheiro. -

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) ~ 
Desculpe, V. Ex'!' o nobre Relator teve que se 
retirar. 

De acordo com o Regimento, convido o 
Senador Marcondes Gadelha, que é o repre
sentante do Partido da Frente Liberal, hoje, 
pela auSência do Senador José Agripino, 
Membro .Titular do Partido, que, por favor 
substitua o nobre Relator. (Pausa.) 

o SR. MAURfcio cói<RtA _:: A prÓpósrro, 
provar-se-á que as obras da Escola,_ a_inda que 
sem serem concluídas, já haviam sido pagas, 
com mais de quatro meses de antecipação. 

b) a segunda parcela, de Cz$ 2:SOO.OOO,OO 
(dois milhões e quinhentos mil crusados) ... 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Pre
sidente, declino· da posiçãO de ocupar :o luga~ 
do Senador Carlos Otiarel_l_i~ aqui, uma vez que 
já estoú substituindo o Senador José Agripino, 
que também é do meu partido. . 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -
Q.Jero deixar bem dare a V. Ex' que hoje sen
do efetivo, porque está substituindo o Senador 
José_ Agripino, cabe-me como Presidente, 
obedecer o Regimento que manda que o Rela
tor seja substituído pelo representante do Par
tido a que pertence o Relator. 

S_e V. Ex!' declina, não temos nada a opor. 

O SR. MARCONDES_ GADELHA- V. Ex' 
pode ler o Regimento, a parte que trata desse 
ponto? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -
Creio que V. Ex" é um entendido no Regi
mento, mas o lerei com muito prazer. Já que 
V. Ex• quer uma exPlicação regimental, lhe 
darei com muito prazer, apesar de saber que 
não precisaria fazê-lo porque os seus conheci
mentos regimentais são excelentes. Quando 
cheguei ao Senado da República, SenadClr 
Marcondes Gadelha, percebi que as Comis
sões Parlamentares de Inquéritos não tinham 
relatores que pudessem substituir a ausência 
do Relator efetivo e as comissões,. então, te
riam que paralisar os seus trabalhos. Propus 
um projeto de resolução que foi aprovado, 
mas sempre entendendo que o Relator deveria 
ser substituído na sua eventual ausência por 
um membro do mesmo partido. E aqui está 
escrito e lerei para V. EX' se quiser anotar, 
por favor - a _Resolução n<~ 55n9, que diz 
o seguinte: 

"Não estando o relator presente a qual
quer ato-do inquérito, poderá o Presidente 
da Comissão designar um substituto para 

- -- ~aocasião, mantida a escolha na mesma 
representação partidária." 

Creio-que V. EJCil e o Senador Carlos Chiarelli, 
a não ser que tenham mudado de partido, 
p~rtenc~m .. ao mesmo partido. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Indago 
a V. ~ se o Senador Carlos Chiarem assinou 
o livro de presença? 

O SR. PR.ESJOENTE (Itamar Franco) -As
sinou. Mas -o Senador Carlos Chi.3n~Ui, como 
V. EX' e tantos~ de nós às vezes temos que _ 
nos auser{tar por esse ou aquele motivo, pe
diu-me para ausentar, por alguns minutos, 
desta reunião. 

O SR. MARCONDES GAD_ELHA - Sabe 
V.- Ex1' que tenho um compromisso público 
com a minha Bancada. com esta Comissão, 
com a opinião- pública do meu País de em 
nenhum momento interferir, por substituição 
ou mod.i_fiçaç_ã.Q, a qualquer ato, a meu talante, 
os trabalhos do Relator desta Comissão, Sena
dor Carlos Chiarelli. 

Se S. Ex" se ausentou por alguns instantes, 
se assinou o livro, se consta a sua presença, 
acho de bom a1vltre aguardar o seu retomo. 
Se S. Ex' não vai mais voltar, e é isso que 
pergunto ao Presidente, eu designaria, então, 
o Senador Alexandre Costa para essa função; 

O_SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Pri
meiro, V. f:xl' não tem que designar niguém, 
quem designa é o Presidente. Designei V. Ex!' 
na ausência, por alguns minutos, assim me 
disse, do Seilã.dor Carlos Chiarem. 

Agora, primeiro, a quem cabe dirigir a reu~ 
nião _sou eu, eu quem convido. Convidei 
V. Ex' se V, Ex' não quer assumir é outro pro· 
blema. Eu não vou Suspender a reunião até 
o Senador Carlos Chiarem voltou porque S. 
Ex' disse que j)óde demorar 5 minutos, pode 
demorar duas horas. Portanto, se V. Ex' dedi· 
nau, eu convido o Senador Chagas Rodrigues 
para ser o Relator da Comissão. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presi
dente, queria lembrar, se me permite o nobre 
Uder Marcondes Gadelha, que neste momen
toS. Ex' é titular da Comissão porque é suplen
te, e faltando um da sua Bancada, S. Ex' se 
investe plenamente. De modo que pode exer
cer a função na plenitude porque é membro 
da Comissão. Sou membro da Comissão tam
bém como suplente neste momento porque 
alguns companheiros da minha Bancada tam
bém não vieram. 

O Sil. -PmO$lDENTE (Itamar Franco -
V. Ex" está substituindo o Senador Severo Go
me~,, 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - De modo 
que S. Ex• está na plenitude e nós respeitamos 
os seus sentimentos, mas tem pleno direito 
de assumir as funções de Relator. 

O SR PRESIDENTE -(Itamar Franco)- Se
nador Chagas Rodrigues, fiz o convite, mas 

se há o declínio não tenho que insistir com 
o Senador, e convido V. ~ para substituir 
o Senador Carlos Chiarelli,_ 

O SR MANSUETÓ DE lAVOR _:__ Peço a 
palavra para uma questão de ordem, Sr. Presi
dente. Creio que, na realidade, V. Ext invoca 
o Regiment9, mas a questão não é regimenta], 
pelo que me parece é claro que o Senador 
Marcbndes Gadelha não é obrigado a aceitar, 
não é uma imposição-, é um -convite. Mas 
V. Ex' segue o Regimento e todqs sabem que 
pelo mesmo Regimento a CPI não pode fun
cionar um instante sequer sem a presença 
de Um Relator." Todos sabem ainda que pela 
lei da proporcionalidade se não houvesse um 

-dispOsitivo que V. ~ oporttil-lamente cita, é 
importante manter a proporcionalidade, e 
manter o acordo de composição da Mesa dos 
trabalhos desta CPI. E esse acordo foi desde 
o início estabelecido de que a Presidência e 
·a -Vici:-=-Pres-id€:nCia competii:úTI ao PMDB e a 
Relato ria ao PFL Então, estando aqui presente 
no momento um ilustre integrante da Bancada 
do PFL, que- é Suplente, mas ·se torna titUlar 
pela ausência do titular, o Senador José Agri
pino, não vejO por· que se -íri.vocar questões 
regimentais para· recusa de S. Ex~, o ilobre 
e ilustre Senador Marcondes Gadelha. O pro
blema de S. Ex!' é político e não aceita por 
questões políticas. E para caracterizar, exata
mente, não aceitando o papel de Relator ad 
hoc, e todos nós devemos aceitar a indicação 
de V. fr.-coin inuito prazer: S. -EJc!' não quer 
participar para dizei que eXistem dois PFL. 
um PFL da oposição e outro do Governo, e 
ainda maís, .-para caracteriZar esta CP! como 
órgão meramente de oposição e de inquisi
ção, como vem figurando em todos Os orga
nismos oficiais. A questão é política. S. EX' 
não aceita por questões políticas e jamais por 
questões regimentais, porque não quer dar 
a entender à opinião pública, como sempre 
vem dando a entender, que aqui há onze inqui
sidores e não uma Comissão _interpartidária 
visando a apuração de fatos e verdades esta
belecidos. E isso que gostaria de -dizer. 

O SR. MAR CONDES GADELHA- Sr. f'l:e-_ 
sidente, peço a palavra. 

O-SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -A 
Presidência já definiu regimentalmente e já 
propôs a substituição. A Presidência enten_d.el.1 
de cumprir o regimento, e se o no_bre repre
sentante âã Frente !Jberal não quer ser o Rela
tor ad hoc, por alguns minutos, eu convido 
e insisto, Sen_açlqr Chagas Rodrigues, para que 
V. ~. a não sef que não" queira, participe 
conosco da Mesa. 

Concedo a palavra, então ao Senador Mar
condes Gadelha. 

- O SR. MAR CONDES GADELHA- Sr. Pre
sidente, tenho a imprenssão de que o Sencidor 
Mansueto de Lavor percutiu uma tecla muito_ 
importante e extremamente significativa. Acho 
que S. Br foi ao âmago da questão. E eu 
aceitaria Q repto de assumir circunstancial
mente, provisoriamente, a relataria, desde que, 
Sr. Presidente, fossem corrigidos os vícios que 
aponto na condução dos trabalhos desta CPL 
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Tenho dito e insistO que eu e o Sen_ador_Ale
}(ID)dre Costa iloS ericoD:tramos aqui inferiori
zados numericamente em termos de titulari
dade. Não temos o-direito a voto, é preciso 
que a opinião pública saiba disso, não somos_ 
convocados para reuniões secretas ou reu
niões internas, como acabou de assinalar o 
Relator ainda há pouco, não temos o direito 
de_ interferir sobre o-cronograma dos traba
lhos e nem temos nenhuma sugestão de de
poentes aceita, até este.momentp, por esta 
comíSsão. No momento em que assumisse_ 
essa relatoria, estaria exatamente fazendo o 
papel político que o Senador Man_sueto de La
vor está querendo que eu faça, de coonestar 
com um comportamento que considero, na 
melhor das hipóteses, exdusivistã.- Não cha
mei jamais de inquisidorc::s os membros desta 
Cõfuissão, mas· digo que esta Comissão __ se 
transformou efetivamente numa espécie de 
clube fechado, de clube dos onze, inteiramen
te impermeável à versão _alternativa, inteira
mente refratáda ao c_ontraditório e_inteiramen
te infensa a qualquer oplnião divergente. Nós 
podemos eventualmente falar _ç:omo aqui esta
mos falando, mas não temos nenhur:na força. 
conosco, não temos nenhum rnecantsmo que 
nos dê direitos reais _e __ e_f~tivos aqui, nesta_ Co· 
missão._ E eu poderia Jembrar a Vc._Ex' __ que 
pedi insistentemente, encarecid_~ente, que 
convocassem o Sr, Consuhor-Gera] da Repú
blica, Saulo Ramos. Esta Comissão "cozi
nhou", "empurrou com a barriga_" _até que o 
homem adoeceu e foi operado e até hoje não 
se conseguiu uma audiência pública do Con
suhor Saulo Ramos, que é citado como o _a,_utor 
dos supostos dec[etos ilegais._R_equeri a con
vocação do Sr. Deputado Luiz Roberto Ponte 
e não tive nenhuma resposta desta Comissão. 

Sr. Presidente, acho que o _Senador Man
sueto de Lavor está cobertp_de razão quando 
aponta para este fato importante. I::. preciso 
que haja um equilíbrio, para que nos smtamos 
efetivamente participes e responsáveis pelas 
apuraçôes desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- As 
observações de V. Ex" forain devidamente 
anotadas. Só queria lembrar a V. Ex~ e aos 
que aqui estão, particularmente a imprensa, 
que V. EW é suplente e, hoje, estft efetiva?o
no cargo pela ausência do seu companheiro 
de Partido. 

Como suplente, e mesmo que não o fosse, 
qualquer Senador poderá particip.:rr de qual
quer reunião. Agora, evidentemente, n~ hora 
de apurar votos, só os e_fetivos, V. EX' está 
cansado de saber disso, porque isso é do Regi
mento. 

Então, o problema não é parti prís com 
v. Ex', que no momento, ~ --~etiv~do pela 
ausência do Senador José Agripino._ E mesmo 
sem estar efetivado, tem todo 9 _direito, nãq_ 
só sob a mlnha Pres_idência, mas também sob 
a do efetivo, Senador José [gnácio Fe-treifa, 
de usar a palavra quando, onde e como de
sejar. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. Presi
dente, até porque a Cernis_~ não pode tratar 

c_om facções de partido, porque o Partido da 
Frente Uberal tem representação na Comis
são! inclusive o Relator da COmissão e as reu
niões ditas fechadas· são feitas com a partici
-pação de dois elementos do ~çutido d~ F tente 
Uberal. De modo que acho que está tudo per~ 
feito. -

-O SR. PRESIDENTE (lt.amarFranco)- Evi
dente, Senador Affonso Camargo. Achei tão 
desnecessáriQ dar esta explicação porque tem 
dois representantes do Partido da Frente l.Jbe
ral nas tats reuniõeS fechadas, que o problema 
interna corporis não é da COmissão. 

--- Mas, Senador Maurício Corrêa, V. EX"- está 
com a palavra para continuar o relatório. 

O SR JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presi
deilte, anteS do Siriãdor -MaU_rtc_iõ_ Corrêa con
tinuar, poSSo fazer uma inanifestaÇão? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -
Com prazer, Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JGTAHY MAGALHÃES - Gostaria 
de falar mais corria 19 Secretári_o do Senado 
Federal até do que coino Senador. U o pro
nunciamento feito Ontem, pelo Uder do PFL 
na Câmara dos Deputados, Deputado JQSé 
Lourenço, e quero afirmar aqui, p~rante os 
membros desta Comissão, perante a impren
sa, que o Senado não está despendendo um 
Centavo sequer para pagar o Dr. Faoro .. 

Portanto foi mais urna acusação leviana da
queles "pal~dinos" do Presidente da Repúblic~ 
que querem ·se apresentar para prestar sem
ços e -estão prestando maus setviços à Sua 
EXcelência. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -
Anotamos ~observações de v. cr, também, 
Senador JUtãhy Magalhães: · 

- Senador Maurício Corrêa, V, Ex"' tará, por 
certo, adora, a oportunidade de, se aChar im~ 
portante, reiniciar o seu relatório ou partir de 
onde achar melhor. 

O SR. MAURÍCIO CORR~ - Vou pros
seguir. 

Vali-me. do concurso de três assessores para 
c~n~xarrre da ampla documentação que nos 
fez franquear a Prefeitura Municipal de Pinhei
ro, por ordem de seu titular, Dr. Pedro de Sou
sa Lobato, cujo material propiciou o êxito al
cançado no início das investigações. 
·:A"· partir daqueles documentos foi que se. 
percebeu õ intrincado jogo de repasse de ver
bas federais, cujos quantitativos se tomam 
mais surpreendentes à medida que se paten
teia a extravagância dos valores carreados pa
ra um único Munidpio. 

Com efeito, recursos de três fontes Qistintas 
desaguaram em Pinheiro, no ano de 1987. 

Inicialmente, Cz$ 32.985.000,00 (trinta e 
dois milhões, novecentos e oitenta e cinco 
mil cruzados), à conta da Reserva do Fundo 
ESpecial, de 27 de abril a 5 de janeiro, no 
espaço de 39 dias e em três parcelas: 
·-a) a primeira parc"ela, no valor de Cz$ 

485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco 
m~ __ cruzados) creditada pela ordem bancária 
n• 37, de 27 d_e abril, visou à Escola Comercial 

da ACREP - -sigla pela qual se identifica a 
ASSOciação CulturaJ, Recreativa e Educacional 
de Pinheiro. 

A propósito,· provar-se-á qUe as obras ~a 
Escola, ainda que sem_ serem conduíd~s, Já 
haviam sido pagas, com mais de quatro meseS 
de antecipação._ 

b) a segunda parcela, de Cz$ 2500.009,00 
(dois milhões e quinhentos mil cruzados), cre
ditada pela ordem bancária n9 067, de 14 d~ 
maio, objetivou a edificação da Câmara Mum
cipal. 

A aplicação da segunda parcela vincuf_a·se 
a uma estranhável licitação, aparentemente 
imputada à Câmara, mas, em verdade, paga 
pela prefeitura do município, coin a agravante 
de que a licitante vitorioSa foi constituída So
mente depo!s da liberação dos respectivos re
cursos. .. O relatçl que se particularizará, a res
peito, irá consignar a participação do sócio 
majoritário da construtora !'10 mist~r oficial de 
aplicar e fiscalizar a integralidade da verba de 
dois m~hões e quinhentos mil cruzados. 

· 3-Aterceka parceia-Cz$ 30.000.000,00 
(trinta- milhões de cruzados), creditados pela 

- ordem bancária nç 11 O, de 5 de maio, desti
nou~se a obras de restaUração urbana. 

Tais foram os "recursos à conta da ReseJVa 
do Fundo Especial. 

À conta da rubrica Encargos Gerais da 
União, novos recursos se transferiram ao mu
nfcíplo de Pinheiro. O_ valor dessa segunda 
remessa alcançou a casa dos Cz$ 
200.000.000,00 (duzentos milhões de .cruza
dos). Datada de 5 de junho, a ordem bancária 
pela qual se fez a transferêrida- de infdativã 
da Seplan ganhOu o ~o 819. 

A destinação de tais recursos se resume 
na construção de obras de infra-estrutura. O 
processo--de aplicação dos recursos prove
nientes dessa rubrica fica expostO- no curso 
deste relatório, com a indicação necessária 
da inversão da sistemática de licitação e verda
deiros beneficiáriOS do descumprimento legal, 
nós dois aspectos a _configurar incídência _de 
preceitos penais. 

Por fim, ver-se-á a rubrica pjn-Proterra, à 
sõítlbra da qual se propiciaram recursos de 
Cz$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cru
zados), para obras de pavimentação e eletrifi
cação no município. A ordem bancária que 
ensejou a transferência é a de no 853, datada 
de_30 de outubro de 1987. 

1-Dos recursos bansferidos 
Durante o exercido financeiro de 1987, por

tanto, foram repassados à Prefeitura Municipal 
de Pinheiro Q$ 282.985.000,00 (duzentos e 
oitenta, e dois milhões, novecentos e oitenta 
e cinco mil cruzados), através da Secretaria 
de Pl;:Jnejamento da Presidência da República 

. (Seplan-PR). . 
Desse quantitativo,_ Cz$ 280.0.00.000,00 

(duzentos e oitenta milhões de cruzados) fo
ram aplicados diretamente pela prefeitura, 
sendo que os Cz$ 2.985.000,00 (dois_milhões, 
novecentos e oitenta e. cinco mU CJ:Ugdqs) 
restantes tiveram sua aplicação_ feita pela As
sociação Cultural, Recreativa e Educacional 
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de Pinheiro (Acrep), Cz~ 485.000,00 (quatro
centos e oitenu,. e cinco mil cruzados) ~ con
trução de um pavt1hão da-reSPectiva Escolà. _ 
Comercial.e pela Câmara Municipal, à qual 
foram repassados pela Prefeitura os Cz$ 
2.500.000,00 (dois milhões e _quinhentos mil 
cruzados) recebidos para construção do pré
dio-sede daquele LegislatiVo Municipal. 

No mesmo exercício, fez~se tamb(:m repas
se de Cz$ 164.QOQ.OOO,OO {cento e sess.enta 
e quatro milhões de cruzadps) ao comando 
Aéreo Regional do MinistériQ da AerOnáutica 
no Estado do Maranhão, para construção de 
um aeródromo igualmente em Pinheiro, obra 
orçada, segundo Plano de Aplicação apresen
tado, em Cz$ 224.000.000,00 (duzentos e vin
te e quatro milhões_de __ cruzados). 

Ora, o _orçamento do município para 1987 
estimava uma receíta de apenas Cz$ 
44.985.550,00 (quarenta e quatro milhões, 
novecentos e oitenta e cinco mil e quinhentos 
e cinquenta cruzados). _ 

Daí se infere, de pronto, o proveito ilfdto 
de que foi beneficiária a municipalidade, a iro
pôr, por conseguinte, <:orno necessidade_ im
postergável, a criação, pelo Congresso Nacio
nal, de mecanismos capazes de impedir práti
cas de tão indesejável favoritismo e fisioJo.:. 
gismo politico, só possível, atualmente, graças 
à discrlcionariedade _que se reconhec;e ao Po
der Executivo na alocação de recu,_rsqs públi
cos a "fun_® perdido". 

H -Das Obras realizadas em Pinheiro 
Entre março de 1986 e de?:emb_ro de 1987, 

isto é, em 21 meses, o Sistema de AbasteCi~
menta de Água de Pinheiro foi reformado e 
ampliado. -

Tal reforma e ampliação compreendeu não 
só a completa reestruturação do s!ste.m~ cap
tação de água bruta e respectiva estação de 
tratamento, como também a construção de 
reservatórios e a ampliação da rede de abaste
cimento, que hoje. atende, com água tratada, 
a quase totalidade da população da cidade, 
após instalados, segundo estimativa, 51.442 
metros lineares de tubulações .. 

Foi implantada, tambêm, no mesmo perío
do, uma rede de esgotos dimensionada para 
o atendimento de quase toda a população ur
bana do município, mediante o assentamento, 
aproximadamente, de 50.502 metros de tubu
lações. 

Na parte da cidade que mais sofria com 
inundações, foi implantada uma rede de dre
n_agem, composta de canal em gabiões e gale
nas em tubos de concreto, numa ~xtenção 
de aproximadamente 3.800 metroS, nos quais 
foram construídos, também, poços de visita, 
"baças de lobo", etc. 

Ainda na cidade, foram pavimentados, apro
ximadamente, 10.000 metrOs de vias, com 
massa asfáltica, e construídos 6.600 metros 
de sarjeta e meio-fio. . _ 

Relativamente à urban~a_ção do município, 
foram restauradas as Praças José Samey, São 
Benedito e São José, nas quais foram realiza
das obras de calçamento, iluminação e ajardi
namento. 

Rem_pdelou-~ 9 Parqu~ do Bab.açu, que 
recebeu pistas d,e dança e de ciclismo, um 
cor~to,: instalações -sanitár~as,. re~urantes, 
play grouncl bancos, mes~ d~ jogos e uma 
quadra de esportes. 

Q Sistema de Energia Elétrica foi igualmen
te rémOdela:dO e ·ampliado, corri a ConStrução 
de umi'J Subestação e de um alimentador com 
6.500-metrbS, e a implantação de 600 (seis
centos) postes e 1.110(wn mil e cem)lwniná
ri~, aproximadamente. 

Por fim, verificou-se a con~ção do prédio 
da Prefeitura Municipal. que agora c:onta com 
instalações _adequadas ao porte da cidade, do 
prédio-sede da Câmara de Vereadores e de 
um-pavilhão -com duas salas de aula, uma 
cantina e dois banheiros - na sede da Asso
dação Cultural, Recreativa e Educativa de Pi
nheiro (Acrep ). 

JH- Do "Plano de Clrbanlzação do Mu
nidpio" e da "Udtação" destinada a Im-
planta-lo ~ 

Parece-nos curial_ q~e para a execuçao d~ 
um ''Plimo de Urbanização" é impresdndível, 
antes de tudo, a prêviá: existêricia desse mes-
mo PianO. 

A administração do município, porém, de
satenta a essa comezinha e elementar verda
de, realizou, ainda em 1985, a Concorrência 
n1> 1, daquele ano,_objetivando-. segundo cons
ta d()-edital (doe. _n9 01), "a implantação do 
Piano de Urbanização do Muni_dpia, que con
siste, não se limitçsndo, na execução d,e servi
~ e_obrás de implantações e melhorias no 
setor ct.e saneamento, sistE:nia viário, equipa-:. 
menteS êOrnunitárlOs e demais obras de infra
estrutura e paisagismo" (sic). 

Occirre que a concorrência, além de visar 
à execução _de um "Plano de_ Urbanização" 
sequer existente, ainda foi realizada com fiaM 
grante desrespeito a vários dispositivos da Lei 
n• 4.066, de 6 de julho de 1979, do Estado 
do Maranhão- diploma legal que, àtendendo 
às prescrições c;la Lei no 5.4_5Ô, _âe 1968, edita
da pela União, disciplina a aplicação, a nível 
local, dos princípios estatuídos pelo Decre
to-_Lei n9 200, de 1967, relativamente às licita~ 
ções. 

E as infrações perpetradas contra a mendo
nada Lei n~ 4.066 são de tal ordem que, como 
se ve._tá, çfprocedimento lidtatório em questão 
findou irremediavelmente contaminado. 

_com efeito, nos termOs dessa lei (art. 39), 
"nenhuma obra ou serviço será licitado ou _ 
contratado, ~esmo quando dispensável a Uci
tação, sem prévia alocação de recursos finan
ceiros e projeto básico aprovado pela autori
dade competente, sob pena de nulidade dos 
atas e de responsabDidade de quem lhes deu 
causa". 

Nem urna, nem outra dessas exigências le
gais foi observada pela administração do mu
niCípio, que,- alêm, de não haver destacado, 
na Lei Orçamentária anual, os recursos que 
deveriam destinar-se à execução das obras 
e servi_ços lid~dos, sequer Se preocupou, con
soante já assinalamos, em previamente elabo
rar o seu almejado "Plano de Urbanização". 

Outro vício igualmente sério é o_ que diz 
respeito a pouca ou quase nenhuma publici
dade por época da realização do ato licitatório. 

Q_ art_ 87 da Lei n9 4.066 - já citada -
estabelece que ''nas concorrências e tomae,1as 
de preços realizadas diretamente pelo muni
cípio, o edital respectivo pode_rá ser publicado, 
em resumo, em jornal local ou em jornal Diário 
da Capital, sem prejuízo da obrigatoriedade 
da publicação no Diário Oficial do Estado~ du-
rante três dias consecutivos". . 

O Exe~utivo municipal, porém, des_atenden· 
do visceralmente o a1udido preceito legal, pu
blicou o aviso de licitação somente no Diário 
Oficial do Estac;l._o - e apenas wna única ~ 
(v. doe. n~ 02). 

Ora, essa enunciada falta de adequada_pu
blicidade à licitação igualmente toma passível 
de invalídação o procedimento. 

A propósito, atente-se para a abalizada opi
nião de festejado administrativista. in verbis: 

"A administração poderá usar de todos 
os meios de informaçã9 ao seu alcance 
para rriãiOr divulgação da concorrênci~. · 

Visando a ampliar a área de_ competição. 
O qu"e não poder~ é deSatender ao míni
mo de publicidade, consistente na convo
cação dos inter_essados pelo_ órgão oficial 
e pela imprensa particular da localidade 
ou da região, nem s_onegar o edital_ com
pleto, o projeto, as especificaçôeS e ae
mais elementos que defmem o objeto da 
concorrência, corno também não lhe é 
lícito estabelecer discriminações ou priVi
légios entre interessados na obtenção de _ 
tais elementos. Se reduzir a publicidade, 
sonegar informações ou agir com discri- _ 
minação entre os candidatos, a adminis
tração exporá à invalidação o procedi
mento !icttat6rio ~ o contrato subseqüen
te" (Hely l,ppes Meiretles, in licitação e 
Contrato Administrativo, 7• Edição, págs. 
5213). 

Ainda com relação à publicidade, importa
salientar que tampouco se observou o prazo 
de antecedência mínima de 15 (quinze) dias 
para convoc:açãp_dos interessados em parti
cipar do certame Ucitatório (art. 25, !fi, da Lei 
n"' 4.066, dt), pois o aviso de licitação somente 
foi publicado no Diário 0/ici'al do dia 2 (dois) 
de dezembro, para a apresentação de propos
tas a 12 (doze) do mesmo mês (confira-se 
na fotocópia ~ doe. nç 02). Portanto, 1 O dias 
apenas. 

Máculas menos sérias ainda poderiam ser 
apontadas, como, por exemplo, a falta de pre
cisa definição do objeto da concorrência, en
sejada pela inexistência de projeto básico pre
viamente elaborado. 

Umitar-nos-emos, contudo, em ben~?fido 
da objetMaade que aqui se requer, a apontar 
apenas os atas que constituem irregularidades 
e, portanto, passíveis de nulidade, medidas es
sas que ao (mal serão propostas nas conclu
sões deste relatório. 

E por esse ângulo, notadamente em face 
da apontada falta de adequada publicidade, 
já é possível concluir que licitação, efetivamen-
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te, não houve. Existiu, isto sim, a mera tentativa 
de formalização de um procedimento de con
corrência públic~. com o claro qbjetivo de 
mascarar a contratação da execução das 
obras e serviços com a empreiteira adrede
mente escolhida. 

TaÍlto isso é verdade que, não-obstante ou
tras grandes empreiteiras estivessem, à época, 
executando obras no estado - é o -çaso da 
Mendes Júnior, por exemplo, contra_tada pela 
Codenna -, somente_ acudiu à convocação 
da Prefeitura a Construtora Andrade-Gutierrez 
SI A. "Ucltante única" à qual adjudicado, obvia
mente, o objeto-da licitação (doe. n~ 03). 

Para a consecução~.d_e_sse obj~_tivo, ist~ é, 
a entrega das obras à Andrade Gutierrez por 
meio de verdâ.deira contrafação, não só atua
ram o Prefeito e seu engenheiro de obras e_ 
eventualmente outros, senão a própria empre· 
sa beneficiada. 

De fato, examinanclo-se, com acuidade, to
do o aceNo documental relativo à Concor
rência n9 01/85, facilmente se conclUirá, dado 
o volume e a complexidade do edita] e dos 
cadernos que o integram (does. n"' 0_1,04 e 
05), que uma Prefeitura de porte modesto co
mo a de Pinheiro jamais teria <:Qnc;_iições, de 
sozinha elaborá-los, haja vista que não s6 não 
contratou pessoal especializado para esse_frn, 
como também não contava, em seus quadros, 
com servidor que ostentasse qualificação téc
nica para tanto. 

É certo que a Administração Municipal dis
punha de um engenheiro- Dr. Filadeifo Men
des Neto, cWlhado do Prefeito-, m~ àquele, 
inegavelmente, faltavam conhecimentos e ex
periência, por exemplo, para minutar o exten
so e minucioso· contrato incluso no Edital e 
posteriormente firmado com a adjudkatária 
(doe. n• 06). · 

Até mesmo a planilha de preços (do_c. n9 

01), destinada a servir à_e base ao julgamento 
das propostas, n6o resiste a um isento e crite
rioso exame; porquanto_s__e_quer foi elaborada 
à vista das indispensáveis composições de 
custos unitários. =--

Aliás, segundo informação do aludido enge-_ 
nheiro (vê depotmento no doe, n~' 7), a planilha 
em questão teve como referência os preços 
unitários praticados por órgãos e empresas 
púbUcas locais, tais corno a FSESP, a Caerqa, 
a Cemar, etc., assinalando-se que as compo
sições de custos que se vê no soe. n>? 98 _so~ 
mente nos chegaram às mãos após nosso 
retomo a esta Capital. 

Da análise desses fatos_, conclui-se que a. 
concorrência levada a gfe_ito nos seus aspectos 
aparentemente formai_s, na verdade~joi reali~ 
zada c:om as cartas marcadas, com o escopo 
indisfarçável de entregar as obras do (v\uni~ 
cíplo de Pinheiro à Construtora Andrade-Gu~ 
tierret SA, operando, para que es:se intento 
se consumasse, as facilidades criadas pelo 
Prefeito Municipal, Dr. Pedro de Sousa Lobato, 
por outros _agentes do poder executiyo local 
e, evidentemente, com o conluio de represen~ 
tantes da própria empresa "vencedora" da lici~ 
tação, cujo enquadramento penal deverá me~ 
rec_er, na oportunidade apropriada, o acurado 

exame do órgão competente do Ministério Pú-
blico. -- --

Ê- çle _s~~~erguiliar Qual a razâo que teria 
conduzldo a Construtora Andrade-Gutierrez S. 
A a ge~s de _extrema e iiiusitada magnani
midade com a coisa PúbliCa áu a iriUsUais 
comportamentos de indiScutível generosidade 
para com o pobre e carente Pinheiro, iniciando 
_gl>r2! para a qual não havia alocações de recur
sos, a um ano e cínco "ineses _da primeira re
messa da Seplan para aquele fim. Seria um 
gesto de reverência à terra natal do.Pres_idente? 

Ou uma· forma de exercício socialista, en
quanto as faturas não tinham sido apresen
tadas cc;>m a chegada da primeira remessa? 

Resulta_induvidQSa a necessária declaração 
da nulidade dÕ ato licitatório e de todos os 
outros Qele conseqüentes, inclusive pela com
provada falta de adequada publicidade e a ex
~~ cominaç:ãQ_nessc:_ sentido estabelecida 
pelO ·art. 3~' da já cltada lei Estadual __ !1~' 4.066, 
de 6 de julho de 1979. 

,A tudo isso junte-se, ainda, outro dado não 
menos grave, de que expressiva parte das 
obras, com dispêndios de vultosa sorna de 
recursos, foi realizada sema a indispensável 
licitação. 

··--a·asta vefificar, a propósito, que as obras 
de construção de 6,5 qUilômetros de rede elé
tric~~-de uma subestação, em que foram des
pérididós Cz$ z:3330.000,00 (vinte e três mi
lhões- e trezentoS e trinta mil_ cruzados) e a 
reforma e ampliação da Estação de Tratamen
to de Água, que absorveu gastos adicionais 
de Cz$ 12.859.088,00 (da<e milhões, oitocen
tos de cinqüenta e -nove--inlf e-oitenta e oito 
cruzados),- sequer foram induídas entre as 
obras e serviços objeto da malsinada Concor
rência n" 01/85 (cf. Planilha elaborada pela 
própria Construtora Andr~de-Gutierrez ·s;A, 
doe. n' 09). 

IV - nã aplicação dos 1-ec::ursos repas~ 
sados a terceiro 

Conforme assinalou-se em tópico anterior 
ao cuidar-Se dos recursos transferidoS pela 
Seplan-PR ao município, a Prefeitura de Pi
nheiro repassou a terceiro Cz$ 2.965.000,QO 
(dois milhões, novecentçv.>_ e oitenta e cinco 
mil cruzados), sendo Cz$ 485.000,00 (c:iúatro
cintos e oitenta e cinco mil cruzados), à Asso
ciação Cuhural; Recreativa· e Eclucac::ioriã.i de 
Pinh®"_ó _......;... ACREP, para cOnstrução de um 
paVilhão--em sua Escola Comercial, e Cz$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhen.tos mil 
cruzados) à Câmara Municipal, para constru
ção de seu respectivo prédio-sede. 

_A_ ACREP é pessoa jurídic-a de direito priva
do; Senl~fifts-lucrativos, com objetivos civis,. 
culturais e assistenciais, reconhecida de utili
dade pública por lei municipal e lei esU,dual 
(Leis-n~Z4f/61 e 2240/62,-respectivaménte), 
tendo O seu presidente. Sr. JoSé Reinaldo Soa
res, .na· qualidade de _ordenador de despesas, 
encaminhado a correspondente prestação de 
contas. à Prefeitura de Pinheiro, conforme Ofí
do n~ 27/88, acompanhada de balancete- de 
receita ~ despeSa, relação discriminativa dos 
comproVanteS das despesas realizadas e rela-

tório, cujas peças estão datadas de 30 de no-
vembro de f987 (doe. de nç 10)~ --

Coffi -relação à aplicação dOs Cz$ 
4e5:aoo.ou (quatioCentõS e- oitenta- e- çinco _ 
mil cruzados), quase ·nada teni.os a: increpar, 
senão o fãto âe que as Ob(<;!s da Escola Comer
cial airida não haviam sido cOncluídas, não 
obstante'lQtalinente pagas há mais de 4 (qua-
tro) meses. . . . • 

QUanto- à aplicação" da quantia repassada 
à Cãinafu Municipal (Cz$ 2.500.000,00), cum-
pre obse(Var~se o _segU:ínte: _ _ 

·corh eleito, apóS creditada, na conta n9 

13.070-2, a importância em referência, alusiva 
à cbfitessão de apoio financeiro para constru
ção do prédio-sede da Câmara Munidpal, a 
Prefeitura de Pinheiro a repassou parcelada~ 
mente ao Legislativo loca], nas seguintes dãfus 
e valores: 

I) 23-7-87 
2). 8-9-87 
3) 23-1!-87 

c z $ 

1200.000,00 
898.!!6,30 
401.883,70 

2.500.00Q,OO 

Vale 1$Ciarecer que o custo total d_a <::onstru· 
ção da sede da Câmara M!J-ni~ipal foi de Cz$ 
2.996232,60 (dois milhões, novencentos e 
noventa e seis_ mil, duzentos e trinta e dois 
cruzadOs e ses~enta=- çen.ta_vos): S.ençiOCz$ 
2.500.000,00 (dois milhões e cjUinh_entos mil 
cruzados) oriundos_ da Seplan-PR e Cz$ 
49q,.232,60 (qtiatrocentQs e ooye-nta ~ seis_mi11 

duzentos e trinta e ··dois cruzadoS e -sessenta 
centavos) proveni-entes de recuiSos orçamen· 

_ tárfos da própria ?refeitura. . 
A 20 de julho de 1987, realizou-se a licita.Ção 

-tornada de preços - promovida pela pró
pria Câmara Municipal, dela participando 4 
(quatro) empresas, tendo sido dedarada ven· 
cedora a firma Pffi!CUMÃ J;;NGENHARIA LT
DA, que apresentou a proposta mais barata 
e se dispôs a exewtar a obra em prazo menor 
que o estipulado pelas c:onc::orrentes. 

No dia seguinte, isto é, a 21 de julho de 
1987, foi sancionada a Lei n~ 765, de iniciativa 
da Câmarã MuniciPal, autorizandO a abertura 
de crédito especial, no valor de Cz$ 
3.ooo;ooo,oo-(três ffiilhões de cruzados), -para 
_ii constrUção d~ seu -prédio-sede~ _ 

Nesse mesmo. dia, a C~m.ara Muriicip~ assi
nou com a empresa decla_rada vencedora -
Pericumã -~n.genharia Ltda- çontrato de em
pre.ítada global na importância de Ci$ 
2.996.232,60 (dois milhões, novenc:entos e 
noventa e seis mil, duzentos e trinta e dois 
cruzados e sessenta c~n~YO$), posteriormen
te _paga em parce_Jas~ a s_~ber: _ 

"Ci;$ 
1.20Cf.OOO,Oil 

89lf.lf6,30 
-, c40[S83,70 

4~.232,60 
-2:996-:23'2;60 

Em oficio -Ciatado de ~O -de_ dei~bi-0 de 
1987, o Presidente da Càmara Munidj:lal, Dr. 
José de Arimatéia Nunes, encaminhou ao Pre-

lf 24-3-87 
2) 8.9-a?.. 
3) 23-11-81 
4) 23-11-87 
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feito de Pinheiro, Dr. Pedro de Sousa Lobato, 
a prestação de contas dos recursos que lhe 
haviam sido repassados, através da qual se 
constata que os pagamentos efetuados à Peri
cumã engenharia L TDA. nas parcelas acima 
mencionadas, ocorreram mediante a entrega, 
diretamente àquela ern.presa, de c:heques emi
tidos não pela Câmara Munic;:ipal, mas pela 
própria Prefeitura, embora contra r~cibo em 
favor daquela, a saber (cf. doe. n? 11 ): 

I) cheque n' 463.401, de 24-07-87, no 
valor de Q$ 1200.000,00 (Hum milhão e du
zentos mil cruzados), referido na Nota de Em
penho n" 142/87, da Câmara Municipal, alusi
vo à 1' parcela, objeto da Nota Fiscal no 001, 
de 23-07-87, da Pericumã Engenharia LIDA; 

2) cheque n• 463.402, de 08-09-87, no 
valor de Cz$ 88.116.30 (ciiloCenfus e noventa 
e oito mil, cento e dezesseis CI'UZ3dos e trinta 
centavos), indicado na Nota de Empenho n9 
142/87, da Câmara Municipal, referente á 2f 
parcela, objeto da Nota Fiscal n~ 004, de 
08-09-87, também da Pericumã Engenharia 
LTDA; 

3) cheque n' 463.403, de 23-11-87, no 
valor de Cz$ 401.883,70 (quatrocentos .e um 
mil, oitocentos e oitenta e três cruzados e se
tenta centavos), mencionado na Nota de Em
penho n?191/87, da Câmara Municipal e refe
rente à 3~ parcela, objeto da Nota FlSC_al n<:> 
008, de 18-11-67, da mesma PERICUMA; e, 

4) cheque n 9 463.404, também de 
23-11-87,novalordeQ$ 496232,60 (quatro
centos e noventa e seis mil, d\lZentos e_ trinta 
e dois cruzados e sessenta c~tavos), referido 
na Nota de Empenho n" 192/87, da Câmara 
Municipal e alusivo à complementaç_ão da 3• 
parcela, consoante Nota _fiscal n" 009, tam
bém da Pericumã Engenharia Ltda. 

Evidencia-se, com isso, a forma disfarçada 
de licitar em nome da Câmara Municipal uma 
obra diretamente paga pela Prefeitura à em
presa Pericumã Engenharia Ltda. 

·Tal procedimento camuflado maliciosa
mente em sua origem, fica agora desvendado, 
na medida em que se consta que a empresa 
vencedora da licitação foi_ Constituídcúom-ente 
após a Sarem haver comunicado a liPeração 
dos recursos. Tanto assim é que o primeiro 
faturamento da Pericumã Engenharia llda foi 
efetuado por meio da Nota Fiscal de Setviços 
n? 001. para recebimento da 1~ parcela pela 
construção da sede da Câmara Municipal. 

Digno de registro pela estranheza e singula
ridade, é o fato de que o s6cio majoritário 
da empresa Pericumij Engenharia Ltda, deten
tornada menos, nada mais, do que 60% (ses
senta por cento) de seu capital social, além 
de possuir os poderes de. gerência nos_ negó
cios e demais atos de sua firma; era o en_ge~ 
nheiro encarregado do plano de aplicação e 
fiscalização das verbas que, com o prestígio 
direto com o Presidente da República, obteve 
o atual Prefeito de Pinheiro. 

O relato não ficaria correto se ~qil1 não se 
fizesse a referência de que o engenheiro -conK 
tratado e posto à disposição da Prefeitura pela 
Cohab-MA - Cooperativa Habitacional do 
Maranhão, com ônus para a repartição de ori-

gem e reçebendo da Prefeitura ~ diárias que 
ju1gava fazer jus, na __ sua funçã_9 de fiscal e 
assessor® Prefeitura deP!flheiro, é cunhado 
do atual Prefeito, ·que por sua vez é genro 
doei-prefeito e pai do Dr. Filadelfo, o Sr. Fila
delfo Mendes Filho. 

Nessa dupla e inusitada condição de fiscal 
e engenheiro de obras da Prefeitura, e gerente 
e s6do majoritáriO da Pericumã o Dr: Filadelfo 
compareceu pessaoalmente a licitação mon
tada para a construção no novo prédio da 
edilidade Pinh_eirense (Cf. os depoimentos 
prestados pelo Prefeito e pelo Engenheiro, em 
documentos anexos}. 

Corno é -sabido, a Lei n9 5.456, de_ 20 de 
junho de 1968, manda aplicar, aos Estados 
e Municípios, as normas relativas ~s li_citações 
para as compras, obras, serviços e alienações 
previstas nos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei 
n9 200, de 25 de feve~:eiro de 1967. 

Por Suã vez, o Decreto n? 73.140,-de 9 de 
novembro de 1973, que regulamenta as licita
ções e_õS c_ontratos relativos a obré!_s e setviç:os 
de engenharia, dispõeo em seus arts. 6~. VIl, 
92 e 9<4, o seguinte: - -

"Art._69 Na licitação serão sempre 
observadas as segUintes normas, inde
pendentemente de menção expressa no 
ato convocatório: 

VI- estará impedida de participar da 
licitaÇâo emPreSa ou consórcio .entre cu
jos dirigentes, gerentes, sócios detentores 
.de mais de 10% do capital social, respon
sáveis e técnicos, bem como entre os das 
respectivas subcontr;;ttadas. haja alguém 
que· seja diretor ou servidor do órgão ou 
entidade que prorriOva a licitação, ou que 
o tenha sido nos últimos 180 (cento e 
oitenta) cüas anteriores à data do ato con
vocatório;" 

........ -·-·--~-":"·--·----· 
"Art. 92_. (3:esponderão civil, penal e 

adm_ini_~ativamente os agentes do Poder 
Público que, por ação oU omissão, c_on
trariarem o _regime legal das Jicifuções e 
dos contratos, considerando-se em cada 
caso, pata~ fiXação _das sanções, a natu
reza e a gravidade da infração, os danos 
causados e a posição hierárquica do res
ponsável." .. .................... ____ . ______ _ 

"Art. 94. Nostermosdo_artigoJ"do 
Ato Institucional n" 8, de 2 de abril de 
1969, e deis Leis n"" 5.456, de 20 -de junho 
de 1968, e 5.721, de 26 cte _outu.bro Qe 
1971.- aplicam-se -as disposlções deste 
Decreto aos Estados, Distrito. Federal, 
Munlclpios e suas autarquias." 

À luz d.e~_s_e_s_ dispositivos legais, não_ resta 
a menor dúvida de_ que há, na espécie, ocor
rência de vícios admiriistrativos insanáveis que 
estariam a justificar procedimento judicial, em 
nome -da lisura dos atos administrativos, além 
da existência_ da_ prática de delitos que enseja
riam a pronta interferência doMinistérió Públi
co, na_ sua função institucional de fiscal do 
cumprimento da Lei 

Para que essas irregularidades se verificas
sem em flagrante prejuízo para a_administra
ção púbUca, emprestando-lhes_ aparência de 
atas legíti_mos acobertados por artifícios dolo
sos, agiram em conluio o Dr. Pedro de Sousa 
Lobato, Prefeito Municipal, o Dr. José_ de Ari
matéia Nunes, Presidente_ da Câmara Muni
cipal de Pinheiro, e o Dr. Ftladelfo Mendes 
Neto, engenheiro assessor daquela Prefeitura 
e sócio majoritário da Pericumã Engenharia 
Ltda, ganhadora da licitação. -- · 

Está fora de dúvida que em tese, pelo me
nos, ocorreu o crime definido pelo art. 321 
do Código Penal. 

E ao ulitizar, indevidamente, em proveito 
alheio, renda proveniente de apoio financeiro 
concedido pela Seplan, sujeita-se, ainda, o 
Prefeito, às penas cominadas no art. 1", II, do 
Dec_reto-Lei n?201, de27 de fevereiro de 1967. 

V- Da Ex~cução do Contrato firm.ido -
com a Construtora Andrade - Gutierrez 
SI A, para implantação do ''Plano de ()rba
JÜ.",@çáo do Município. 

Ultimada, em 23 de dezembro, de 1985, 
a licitação promovida pela Prefeitura de Pinhei
ro-:- da qual resultou vencedora a Construtora 
Andrade-Gutierrez S/A (do.c. n~ 3) -, foi assi
nado, a 25 -de fevereiro do ano seguinte, o 
contrato para execução das obras do "Plano _ 
de Urbanização" do município (doe. n? 6). 
·o -Contrato, no valor -de Cr$· 

104.887.714.919,00 (cento e quatro bilhões, 
oitOcentoS -e oitenta e sete milhões. setec:entos 
e (iuator:ze m11 e novecent6$ e dezenove cruzei
ros), teve_ por base as quantidades e os preços 
e_stimados !}a planilha (v. doe. n"' 1) -da qual 
é cópia fiel, aliás, a PropOstã -comercial da 
ganhadora (dõc. n912) -, que_d_etalha preÇOs 
unitários PraticadOs ainda erri oUtUbrO de 
1965. 

Em 28 de_Íev~ei~ode ]986 __:-~};~nas _três 
dias, portanto, apôs a assinatura do çpntrato 
-, foi decretado o Plano Cruzado que, dentre 
outras providencias, instituiu moeda nova, 
sendo necessária assim, â conversãO do valor 
avençado no dia 25 anterior. _ 

Objetivarí.do essa _providêndã, foi assinado, 
a 21 de março seguinte, o T ertnO Aditivo (doe. 
n"' 13), que, alterando a daúsu1i:l vigésima se
gunda do contrato ínidal, fiXOU corno novo 
vaJor cl"a avença; feita à conve-rsãO, o mo_Dtahte 
d~_Cz$ 227.677.515,15 (duzentos e vinte e 
sete milhões,__seiscentos e setenta .e· sete rnil, 
quinhentos e quinze cruzados e quinze centa-
vos). -
- Por aí já se vê que o resultado da conversão 

foi um substancial incremento dos valores ini
cialmente contratados, da ordem, mais exata
mente, de 117% (cento .e.dezessete por cento). 

Realmente, cotejando os preços da Propos
ta Com-ercial (doe. o" 12) com oS valores. espe
lhados na nova planilha anexa ao Termo AdiK 
tive (doe. n9 _13), verificar-se-á que todos os 

-preçoS daquela foram uniformemente majora
dos no aludido percentual. 

A explicação dada para esse subsum_cial in~ 
cremento é!'l de que qs preços que serviram 
de base ao valor estipulado no contrato inidal 
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tinham como referência o mês de outubro 
de 1985. É como o contrato estipulava daü
sula de reajustamento, tal procedimento foi 
adotado antes de: efetivada a conversão. 

Ocorre, entretanto,-qlie, aplicando-se a fór
mula de reajustamento prevista na cláusula 
vigésima quinta do ihstrumelito contratual, e 
fazendo-se a conversão dos valores dos pre
çosurUtárlos com o uso do fator l.OOOO;con
sante determina o art. 9" do Decreto-Lei n9 
2284, de 1 O de março de 1986, chega-se 
a valores indicativos de um reajustamento 
apenas da ordem de 78,27% e não 1 17%, 
como consta na plani1ha anexa ao Termo Adi-
tivo (doe. n1 13, dt): · 

Senão vejamos. 
Com efeito, nos termos da menciori.ada 

cláusula contratual, os reajustamentos de pre
ços devem obedecer à aplicação da seguinte 
fórmUla: 

R= 0,95xi1-10 xV 
[o 

Onde 
R = valor do reajustamento procurado 
~ = índice de preço referente ao Z' mês 

anterior ao mês de referência do orçamento 
básico, 

~ = índice j;;Orrespondente ao 21 mês ante
rior ao mês previsto para o pagamento. 

V = valor da fatura a ser reajustada, 
E aplicando-se, à fórmula acima transcrita, 

o índice previsto no parágrafo primeiro da 
mesma cláusula vigésima quinta (!GP - Dis
ponibilidade Interna, Coluna 2 -da Revista Con
juntura Económico;~ publicada pela FGV), tem
se o seguinte resultado: 

R = 0,95 X 82,42 "45,19 X v 
45,19 

ou seja 
R = 0,7827 (ou 78,27%) x V 
Daí decorre que todas as faturas apresen

tadas à Prefeitura, por haverem sido calcu
ladas segundo valqres reajustados em 117%, 
contêm uma cobrança indevida de + 38,73%, 
o equivalente à diferençª _entre 117% e 
78,27%. -

Feitos os devidos cálculos, na. forma do De
monstrativo de fls. 38/42, criteriOsamente :ela
borado, chega-se à constatação de qUe dos 
Cz$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta mi
lhões de cruzados) já pagos à Construtora An
drade-Gutiertez S/ A, Cz$ 33.!24.616, 72 (trin
ta e três milhões cento e vinte e quatro mil, 
seiscentos e dezesseis cruzados e setenta e 
dois centavos) foram cobrados e pagos indevi
damente. 

Mas não se restringem apenas a isso o_s 
aspectos ruinosos detectados na execução Qo 
contrato firmado entre_ a Const{utora Andrade
Gutierrez ~A e a Prefeitura de Pinheiro. 

De fato, se nos detivermos no exame da 
Planilha, juntada por cópia como Doe. n? 09 
-elaborada pela própria emprelteira a pedido 
da Prefeitura, para viabilizar a liberação de 
mais recursos junto à Seplan -,verificaremos 
que, não satisfeita com o iildevido re~usta
mento dos preços unitários em + 38,73%, 
a ConstrutoraAndrade-Gutierrez S/ A ainda co
bra do município preços bem superiores 

àqueles indevidamente re~ustados em 117% 
na Planilha de março de r9si' 

É o -que se vê do Demonstrativo de fls. 44, 
montado a partir da já referida Planilha, onde 
fácil é perceber, por exemplo, que em serviços 
corno o de terraplenagem (item 2 - Doe. 
n9 13), para um total inicialmente previsto de_ 
117.180m3 de escavação (somatório dos 
quantitativos dos itens 22 a 2.6), cotados a 
preços unitários nunca superiores a Cz$ 39,99 
(trinta e nove cruzados e noventa e nove Genta
vos), a mencionada empreiteira tem cobrado 
Cz$ 88,33 (oitenta e oito cruzados e trinta e 
irês ceiltavos) por metro cúbico já escavado 
(confira-se dividindo o valor das obras "já exe-

~ c.utadas" pelo quantitativO registrado na colu
.na "quantitativos ~ealizados"). 

O mesmo ocorre, por outro lado, com serVi- . 
ços como drenagem (item 1 O da Planilha -
Doe. n9 13) e pavimentação (item 3.7 daquela 
Planilha), cujos preços cotados, respectiva
mente, a ez$ 782,89 (setecentos e oitenta e 
d9fS- cruzados e oitenta e nove centavos) e 
Cz$ 137,05 (cento e trinta e sete cruzados 
e cinco centavos), foram cobrados a Cz$ 
2.147,93 (dois mil cento e quarenta e sete 
cruzados) e noventa e três centavos) e Cz$ 
276,92 (duzentos e setenta e seis cruzados 
e noventa e dois centavos), nessa ordem. 

Outras irreg\.uaridacieS dependeriam, paêa 
comprovar-se, do espelho de medição dos 
serviços realizados em Pinheiro, documento 
que, não obstante os esforços de assessoria 
do Senado, foi negado tanto pela empreltelra, 
como pela Prefeitura, da qual recebemos a 
informação, via contato _telefónico mantido 
com o Engenheiro, Dr. Filadelfo Mendes Neto, 
de que recebera ordem, sem precisar de quem 
de "não deixar sair mais nenhum papel". 

A tudo o quanto foi acima apontado, adicio
ne-se, também, a constatação- de que os pre
ços cotados na Planilha que deveria servir de 
base ao julgamento das propostas (Doe. n9 
01) eram significativamente superiores aos 
preços praticados na região. 

Basta comparar, a Propóslto, os valores 
consigriãdoS para alguns itens no Quadro de 
fls. 43, onde postos, lado a lado, os preços 
cõtãdos em outubro de 1985 (cf. composi
ções de custos unitários enViãdas após retor
ti.aiTfiOSa-esta Capital- Doe. n" 08) e aqueles 
praticados, para esses mesmos Ditens, em ní
vel regional. 

RegiStre-se, também, por oportuno, que a 
instâhdas da própria Andrade-Gutierrez 5/A. 
foram mantidos dois con~dos, aqui no Sena
do, com técnicos dafluela empresa, cujas ex
plicações, não obstante o-denodado esforço 
erripre-E!"ildido, não lograrem modificar as con
clusões que este relatório resume. 
· Assim postos os fatos, forçoso é concluir, 
em suma, que tanto o contrato flfffiado em 
fevereiro de 1986, quanto a sua posterior exe
cução, foram extremamente ruinosos para o 
erário, o que, aliado à vasta gama de infrações 
e ilfcitos apontados ao longo do presente rela
tório, ainda mais sedimenta a convicção de 
que se toma imprescindível e inadiável que 
todos os atas relativos às aplicações das ver-

bas federais remetidas pela Seplan sejam sub
metidos ao exame do Poder Judiciário~ tanto 
no que se rêfere aos aspectos de reparação 
civil, como e principalmente pelas implicações 
de natureza delituosa. 

VI- Do BDI e a Taxa cobrada pela An
drade-Gutierrez S/A por obras e serviços 
sobre o regime de Administração tontra
tada 

Sobre as obras e serviço~_ cop.trados com 
Prefeitura de Pinheiro, a Construtora Andrade

Gutierrez S!A aplicou o elevado BDI (Bene
fícios e Despesas.lndiretas) de 45% (quarente 
e cinco por cento). 

O" mencionado percentual, áegulidO publi
cação patrocinada pela própria empreiteira 
(Jornal de Brasí1ia, edição de 31/03[88, pág. 
3), teria a seguinte estrutura: 
Administração local 
Administração Central 
Despesas financeiras 
Seguro 
LucrO e impostos 

9,9% 
5,4% 

12,9% 
0,6% 

16,2% 
45% 

Tais cálculos, não resistem ao exame mais 
supefffcial. 

Tome-se, por exemplo;-o item '"adminis
tração local", e logo se verá que o percentual 
a ele atribuído é extrerriamente elevado . 
(9,9%-), pois é inadmissível que apenas com 
engenheiros, mestres-de-obras, almoxarifes, 
etc., sejam Consumidos quase to% (dez por 
cento) do valor dos cu~os diretos de obras 
e seiviç:os (Jue estavam orçados, já em outubro 
de 1985, em mais de Cz$ 70.000.000.000,00 
(setenta bilhões de cruzeiros). _ 

O mesmo se diz do item "lucros e impos
tos", com o percentual de 16,2% (dezesseis 
e dois dédmos por cento), porque, como se 
vê das faturas emitidas pela própria emprei
teira, sequer lhe fora exigido o pagamento de 
fSS. Até o imposto de renda incidente sobre 
o lucro, portanto, cobrou-se da prefeitura. 
- Agora, ui-na rápida referêndã ao percentual 

cobracto pela execução de obras e serviços 
sob regime de administração contratada, da 
ordem de 30% (trinta por cento), segundo 
a cláusula vigésima quarta, parágrafo segun
do, do contrato (doc,_n? 06), 

Oportuno é esclarecer que são remunera
das, nesse percentual. as aquisições, por 
exemplo, de equipamentos e meteriais como 
bombas, peças, conexões, tubos, válvulas, etc., 
destinàdos à operação dos sistemas a serem 
montados. 

O mesmõ ocorre, por outro lado, com servi
ços realizados pof terceiro. 

Ora, evidentemente que se trata de ativida
des de mera intermediação, quase sem ne
nhum risco, insUscetfvéls- de justificar a co
brança do tão elevado percentual. 

· - VII- Das tratativas desenvol11idas pa
ra a obtenção dos recursos necessários 
à Implantação do "Plano de Urbanização" 
de Pinheiro e os devados custos desse 
plano para o municfpio. 

.Declãrações prestadas pelo própriO Prefeito 
de Pinheiro_ (doe. n9 14), são incisivas e ·pe-
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remptórias no sentido de que -todoS 6s enten
dimentos havidos para esse fim, isto é, a im
plantação do "Plano de Urbanização do Muni
<::ípio", foram feitos diretamente por ele com 
o Senhor Presidente da República, de quem, 
ao final, após várias audiências, obteve o com
promisso de que "iria einpei'ihar-Se para que 
os recursos fossem obviados". 

Afirma ele, ainda, em seguida, que "com 
base na segurança de que Pinheiro iria ter 
recursos suficientes para as obras planejadas, 
começou a preparar os itens prioritários que 
deveriam ser atacados, relatillOS à Qrenagem, 
água e esgoto, terraplenagem, pavimentação, 
aeroporto e cais, projetando as estimativas, 
àquela ocasião, para os_ seus custos, dando, 
pessoalmente, conhecimento desses valores 
ao Presidente da República". 

Baseado na palavra empenhada e do pró
prio eh e[ e da Nação, e_ -ª_inda segundo suas 
próprias palavras, "com a segurança dada so
bre os empréstimos" (sic), fez publicar no Diá
rio Oficial do EsWdo "o edital n<;> Olle5, com 
o escopo de selecionar empresas ou empresa 
que pudessem cumprir a agenda de trabalho", 
havendo comparecido uma única interessada 
em participar da licitação - a Construtora 
Andrade-Gutierrez 5.A. 

O Prefeito assim agira diante de certeza de 
que a palavra oficial do Presidente da Repú
blica seria cumprida e imediatamente os re
cursos seriam despachados para Pinheiro pa
ra cobrir os gastos decorrentes ~do <:ontrato 
que acabara de firmar,_ inclusive, em d,ia _qe 
festa comemorada no "Casino Pinheirense", 
tendo como testemunba_s __ dp _ _in_strumento o 
próprio Deputado José Samey Filho e seu ir
mão, Dr. Fernando Samey (doe. n9 06). 

Prosseguindo em seu depoimento, afirma 
o Dr. Pedro de So_uza Lobato que a Costrutora 
Andrade-Gutierrez SA~ ao participar da licita
ção, "já havia tomado conhecimento de que 
a Prefeitura não tinha dinheiro para o inído 
das_ obras, mas mesmo <!ISSim os seu!;' repre
sentantes legais confiaram no empenho presi
dencial a assinaram o contrato" (doe. n9 14). 

Essas declarações são inexoravelmente 
corretas e se ajustam ao que subseqüente
mente veio a acontecer, pois embo~a as obras 
houvessem se iniciado em março de 1986, 
a empreiteira s6 veio a receber a primeira par
cela, no montante de Cz$ 30.UOO:QOO~OOTtiiri::. 
ta milhões de cruzados), em julho de 1987. 
Financiou as obras, por conseguinte, ao longo 
de mais de um ano ... 

O desprendimento da empreiteira, se de um 
lado quis impltcar em ato de especial atenção 
e até de ínsólita generosidade para com a terra 
natal do Presidente da República, converteu
se, na verdade, em_expediente altamente lesivo 
e danoso à administração pública do muni
cípio-de Pinheiro e da anião, 

Defato, dos Cz$ 280.000.000,00 (duzentoS 
e oitenta milhões de cruzados), liberados e 
pagos à empreiteira, apenas Çz$ 
69.351.052,61 (sessenta- e -nove milhões, tre
zentos e cinqüenta e hum mil, cinqüenta e 
dois cruzados e sessenta e _urn_ centavos) se 
referem às obras e serviços efetivamente rea1i-

zados, ao passo que o restante no. aho valor 
de Cz$ 182.091.433,44 (cento e_ oitenta e dois 
milhões, noventa e hum mil, quatrocentos, e 
trinta e três cruzados e <Ju"arenta e quatro cen
tavos) foi despendido com correção mane~ 
tária e Cz$ 28.557 523,95 (vinte -é oito milhões, 
quinhentos e cin_qüenta e sete mil, quinhentOs 
e vinte e três cruzados e noventa e cinco centa
vos), com juros de mora, em função do atraso 
no pagamento das medições. 

O censurável nem seria em si o pagamento 
desses encargos, embora inusuais em contra
tos administrativos dessa _natureza, pois tais 
ônus foram preVistos tanto no edi"icil quant9 
no próprio cofitrato, como a contemplar exata
mente o que sucedeu, previsível em cláUsula 
fictícia que não ~e ~avia incorporado ao con· 
trato de empreitada. 

O que causa espécie, sem dúvida, no caso, 
são os gravíSsimos prejuízos e danos conse
qUentes que Se suêéderam aO compromísso 
do "empenho presidencial'", pois a demora 
ml liberação dos recursos prometidos não só 
oiiétou de modo excessivo os custos das 
obras e demáis selViços, el)"l virtude dos eleva
dos aumentos c;lecorrentes dos- financiamen~ 
tos contratuais, comó tabém - o que é ineS
cU:Sávelnierite imperdoável e gravíssimo- fez 
recair soPre -a respori.sabffidade do frágil erário 
munidpal compromissos contratuais que de
vem juridicamente ser cumpridos hoje ou 
amanhã, Salvo providência corretiva de ato ju~ 
risdidonal- compromissos que superam em 
muitas vezeS a capaddade de endividamento 
municipal e ultraPassam rrresponsavelmente 
a sua modesta arreCadação anUal. 

A gravidade desses fatos e o que deles pode 
advir estão nitidainente delineados nos pró
-prioS- cálculos elaborados pela Prefeitura, p-or 
ocasião de seu último pedido de reforço de 
verbas dirigido à Seplan (doe. n" 15), neces
sário para cobrir dívida vencida com a empre
sa empreiteira, que atinge, em valores ftxados 
em OTN de abril do corrente ano, a astronô
mica importância de Cz$ 1350.000.000,00 
(hum bilhão ~ trezentos e cinqüenta milhões 
de cruzados). lsS() significa que em hipótese 
alguma terá a Prefeitura de Pinheiro condições 
de solvê-la, salvo por milagroso socorro da 
União,-~ de IJlais _um gesto co!)creto de gene
rosidade da Construtor:a Andrade-Gutierrez, 
tt_?!d~_óo_ fqrmalmerite no perdão do que lhe 
cabe. Acrescente-se, ainda, a iss_o, o fato de 
que restam 20% das obrÇts a s_erem rea1izadas. 

VIII- Conclusões e recomendações 
O "Plano de Urbanização" do município de 

Pinheiro encerra a cena montada pela empre~ 
sa vencedora da Concorrêncía 01/85, para que 
chegasse· ao re&.ultado da adjudjcação a seu 
favor das obras objeto de uma arranj<;tda licita
ção que já tinha o seu resultado definido. 

sen_a ess~ apenas um _propósito do Jobby 
da empreiteira, que já possui ãlglunas obras 
no Estado do Marcrohª-o, de grande expressão 
pecuniária, para agradar pessoalmente o Pre-

- sic!ente da _Repúbllca e ()bter outras, ou se 
trata, além disso, de um cartel montado, à 
sombra do Poder, para dirigir a distribuição 
d.e .obras de grande porte no emprego das 

polpudas verbas que são financiadas pelo Erá
riÕ Nacional? 

De qualqUer maneira, trata-se- de juízo que 
se é permitido formular diante de coincidên
cias extremamente curiosas, a exemplo do 
qlle ocorr_eu _aqui em_ Brasília no enç:aminha
ffii:!iltO da conc.::orrência reaJiZada pela CaesD 
-autarquia da administraç:ão pública do -bis
fiitb Federal - que igualmente fez adjudicar 
à ConstrUtora Andrade-Gutierrez S.A as ®r as 
de despoluição do LaQo Pa_ranoâ. envOIVencfo 
milhões de dólares, e que, inclusive, está rriere~ 
~endo tfiVêSiigação-da Comissãô do Distrito 
Federar, ·na Senado da República, através dê 
Subcomissão de lriquéritO;-cujéiS conclusões 
atê aqui determinantes recomendam -a sua 
anulação (fl.oc, n~ 16 -_Parecer do relator, 
aprovado por três votos a dois, ainda i:o(:on
clusa avotaç.ão, pOr mais uma misteriosa coin
c_içiência). 

Em époCa mais remota, também saiu vito
riosa a mesma empresa em concQrrência rea
lizada pela Prefeitura de _Jundiai, no Estado 
de São Paulo, em que o modus _op_erandi para 
a adjudicação obedeceu a. critérios semelhan
tes aos usados em Pinheiro e em Brasma. 

Pende, igualmente, a respeito da lic:itude 
dessa concorrência, ação popular ajuizada na
quela Comarca, ora em fase de julgamento, 
conforme se vê pela documentação ora ~exª 
(doe. 0° 17). 

Adotando procedimento e comportamento 
inteiramente diferentes à época da visita da 
CPI a Pinheiro, quando ela se dirigiu àquela 
cidade, já em Brasília; de regresso, o Dr. P~dro 
de Sousa Lobato, Prefeito Municipal, fez publi
car farta matéria paga no jornal o "Imparcial", 
de São Luiz, edição do dia 3-4-88 em que, 
dentre outras imprecações, salienta que o-res
ponsável por este relélt.ório teria_ usado expe
dientes de tortura_, tipicamente nazistas, para 
a coleta do depoimento que faz parte inte
grante deste relatório (doe. n"' 18}. 

A este propósito, cumpre salientar que_ am
bos os depoimentos ali tornados -o do Pre
feito e de seu cunhado e engenheiro de obras 
-o foram em ambiente de cord.ia1id.ade, obe
decidas as formalidades legais, tendo servido 
dE! datílógrafo dos respectivos termos wn alto 
funcionário da Prereitura- ocupante de uma 
de suas Secretarias - e na presença dos As
sessores do Senado que integravam a ComiS
são, além de outros fundonários_ dãquela mu
nicipalidade e dé representantes- da imprensa. 

O curioso é qUe, logo em seguida, também 
foram republicadas, em forma de matéria pa
ga, nas edições dos jonia1s COrreio BrazJ'ljenSe 
e~Jomal de Brasl1ia, do dia 74-88, através 
da agência de publiddade "Trianon Publici
·dade e AsseSsoJia Ltda," __ segundo se vê pefa 
juntada dos recortes anexos (does. n?S 19 e 
20), cuja reSponsabilidãde ·está sendo, por de
ver d': oficio, apurada convenientemente .. 
. Tal registro não teria: sentido se, do fato. 

não se extraíssem conclusão que o toma indis-
pensável, como àdfante se verá~ -

O sistema presidencialista de governo, con
firmado com as sofisticações intr:óduzidas_pela 
Constituinte neste primeiro turno de votação, 
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e tradicional na vida republlcana brasileira des
de a sua institucionalização em 1891, coloca 
sobre os ombros do Presidente da República 
as altas responsabilidades de Chefe de Gover
no e de Estado. Os atos promanados da Presi
dência, máxime na alocação de grandes recur
sos da Administração,_Jmpllcam necessaria
mente planos de sua aplicação e a respectiva 
prestação de contas do que deles é feito. 

Não cabem neste r_elato digressões a res
peito da generosa aplicação de verbas a Fun
do perdido, sobretudo quando a Federação 
foi umbilicalmente discriminada, permitindo
se que substancial parte dessas verbas fosse 
distribuída isoladamente aos Estados do Ma
ranhão, terra natal do Presidente da República, 
e a .Mlnas Gerais, do ex-Ministro Anibal Tei
xeira, pois do total entregue, no montante de 
Cz$ 4.142.556.800,00 (quatro bilhões, cento 
e quarenta e dois milhões, quinhentos e cin- -
qüenta e seis mil e oitocentos cruzados), 
17,79% couberam ao Maranhão, enquanto 
que 26,83% se destiri.ãram ·a Minas Gerais, 
perfazendo o total de_ 44,62%. 

Mas é pertinente a análise do genérico para 
se chegar ao específico. 

Tal discriminação, odíosa_com _relação aos 
outros Estados, mereceu -inclusive do próprto 
ex-Ministro João Sayad a afirmação de que 
"vetaria a liberação de Cz$ 230 mil para cidade 
deSamey". 

Em entrevista publicada na edição do dia 
13 próximo passado, a página A-4, da Folha 
de S. Paulo, acrescentou que "caso o Presi
dente da República se dispusesse a três vezes 
o orçamento do município- ele, Sayad, trata
ria de alertá-lo a respeito "da concentração 
abusiva e injustificável" de recursos federais 
a fundo perdido em __ apenas um município 
(doe. n• 21). 

Só que o ex-Ministro Sayad se equivoCou, 
o montante não é o de Cz$ 230~000.000,00 
(duzentos e trinta milhões de cruzados), mas 
Cz$ 282..985.000,00 (duzentos e oitenta e dois 
milhões e novencentos e oitenta e cinco mil 
cruzados), além de mais Cz$" 16-itOOO.OOO,OO 
(cento e sessenta e quatro milhões de cruza
dos), o equivalente a bem mais vezes o orça
mento do munldplo. 

Define o art 29 da Lei n~ 1.711, de 28 de 
outubro de 1952:..:....:.Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da Uniáo- que "para os efeitos 
deste Estatuto, funcionário é a pessoa legal
mente investida em cargo público; e cargo 
público é o criado por lei, com denominação 
própria, em número çerto''. 

Por seu t1.1rno o artigo 327 do Código Penal 
prescreve que "consfdera~se funcfOnárlo pú
blico,_ para os efeitos penais, quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce 
cargo, emprego ou função_ pública", 

Claro está, portanto,_ que o Presidente da 
República é um fundonário público investido 
nos termos que a Constituição assegura. 

E:: de indagar-s_e o Presidente da República, 
ao r&eber o Prefeito de Pinheiro e ter com 
ele assumido o compromisso de obter verbas 
para o chamado "Plano de Urbanização", que 
lhe foi exposto, com a implicação, inclusive, 

de complementação orçamentária do que 
precisa alocar para atender ao volume do em
preendimento, teria infringido dispositi~ ex
presso, capitulado no artigo 82, da atual Cons
tituição. que define os crimes de resposabi
lidade do Presidente da Repúbllca. 

As provas então colhidas põem em evidên
cia que o_ Senhor Presidente da República for
malizou o comprometimento de recursos per
tencentes à União, em proveito do Município 
de Pinhéiro, pela única circunstância, nunca 
desculpável, de que essa cidade lhe serviu de 
berço Datal; e que, depois de autorizar o esqui
vo emprego de va1ores tão altos, com dano 
para o erário federal, ordenou a remessa re· 
passada de inac_eitávelliberalidade, com nítida 
exorbitância dos poderes constitucionais e 
sem o mais tênue resquício de amparo legal. 
A agravar-lhe a conduta, ainda emerge dos 
fãtos a revelação de que a execução do próprio 
plano de urbanização da _cidade e de sua peri
feria pendeu de expressa anuência do Chefe 
do GOverno, o que materializa a ilação óbvia 
de vinculá-lo à situação de falência da Prefei
tura de Pinheiro, diante da obrigação assu
mida com a Construtora Andrade Gutierrez 
SA, primeira e principal beneficiária dessa su
cessão de descalabros de que a municipa
lida9e foi a um só tempo palco e protagonista. 

_Acresça-se a estas observações, submeti
das em forma de sugestão à sensibilidade e 
à erudição do eminente relator da CPI, a pon
deração de que se faria sujeitar o primeiro 
magistrado da Nação à incidência expressa 
do art. 89 da Constituição de 46, cujo inciso 
VI já defiilía como cdme_de responsabilidade 
e fato de violar o dever de "guarda e do legal 
emprego dos dinheirCJS públicos". 

O texto -constituci_onal vigente, hoje, dá à · 
regra redaçáo diferente, incluindo no rol de 
tais crimeS a· ação presidencial que_ atentar 
contra "o cumprimento das leis e das deci· 
sões" (art. 82). 

Dever-se-ia inferir que a diversidade do en
foque, no novo texto, afasta do conceito de 
crime de responsabilidade aquele incúria 
quanto à g1,1arda e emprego dos recursos do 
erário? 

Primeiramente, cumpre consignar que a 
_discrepância nos dispositivos é só aparente. 
com· efeito; (Jualquer destas duas disposições, 
a de 46 e a de 69, independentemente da 
forma ern que foram redigidas, incidiria sobre 
o mesmo fato afrontoso à Constituição que 
resultass_e no descumprimento da lei, em ma
téria de guarda ou mau empregos dos dinhei
ros públicos, 

Há mais. Diferentemente da Constituição de 
1946, que fora elaborada anteriormente à Lei 
1.079, de 10 de abril de 1950, o texto constitu~ 
clonai de hoje poderia prescindir, como afmal 
prescindiu, de tão minuciosa redação, exata.
mente porque a matéria, isto é, o crime de 
responsabilidade do Presidente da República, 
de que a Lei trata, no capítulo VIl, art. 11, item 
I, está neste diploma legal suficientemente de- __ 
finido e declarado. Basta, para a hipótese de 
aplicação da sanção própria, a mera incidên
cia da diaposição da lei, cuja vigência sob ne-

nhum aspecto tonflita com a regra constitu
cional. Pelo contrário, dá-lhe fatal aplicabili
dade. 

Os exorbitantes compromissos assumidos 
pela Prefeitura de Pinheiro, segundo o Prefeito, 
com base na palavra oficial do Presidente da 
República (Jue assegurou remessa do dinheiro 
ne<:essário, tipifica o crime de responsabili
dade? 

Assevera o professor Roberto Lyra que: 

"O-sUjeito -ãtivo, assume comprOmis
sos especiaís com d Estado e a sanção 
penal_ importa a cobrança da inobservân
cia dos deveres mais importantes irilp65· 
tos, não ao indivfduo ou ao cidadão, mas 
ao funcionário público" (ln Repertório Eri
cidopédio do Direito Brasileiro, do prof. 
Carvalho Santos, vol. 14, pág. 17). 

É nessa condição, !sto é, a de funcionário 
público, que me parece indiscutível que o Pre
sidente da República - afastada a incidência 
das outras- oCorrêhcias dessa natureza, já ca
racterizadas perante esta CPI, mas_que serão 
seguramente objeto de exame futuro por parte 
do relator e demais senadores - incorreu na 
prática de crime de -responsabilidade. 

Como o depoimento prestado em Pinheiro 
está sendo apontado com o vício de que o 
Prefeito o declarou constrangidamente, isto 
é, sob tottura, proponho que, preliminarmen
te, para confirmá-la ou não, seja o Dr. Pedro 
de Souza Lobato convidado novamente a de
por perante esta CPI, a respe[to do que, espon~ 
tânea e livremente declarou a esta delegação 
em sua cidade, Providência aliás já aprovada 
na penúltima reunião desta Corrussão. 

Após as declarações a serem prestadas, 
cumprirá ao Relator, nos termos da Lei n~ 
L079, de 10 de abril de 19.50, que "define 
os crimes de responsabilidade e regula o res
pectivo processo e julgamento", caso acolha 
esta providência que entendo s_er de absoluta 
conveniência, propor o encaminhamento à 
Câmara dos Deputados para a abertura do 
procedimento a que se refere a citada lei. 

Cumpro aqui, Senhores Senadores, a greve 
responsabilidade de assumir integralmente a 
recomendação para o acolhimento desta su
gestão, afinal resultante de profunda medita
ção e o firme propósito de servir ao meu País 
e dar cursos ao cumprimento do mandato 
que o povo de Brasília me outorgou. 

Não me fúio à COJJ"ente de que em nome 
da transição se deva tolerar ou -silenciar diante 
do que, por convencimento absoluto, passou 
a ser para mim uma questão de patriotismo, 
lealdade para com o nosso Povo, em nome 
do que tanto se alardeou como pilar básico 
da Nova República, na transparência, serie
dade e probidade de seus ates. 

Além das providências acima mencionadas, 
em conclusão proponho que este relatório, 
bem como todas as peças que o instruem 
sejam remetidos ao Ministério Público Federal, 
a fim de que sejam tomadas as providências 
a seu cargo, algumas delas, a meu juízo, com 
a brevidade que se querem, principalmente: __ 
_ a) o acurado exame para o ajuizamento da 

ação cabível contra a Construtora Andrade-
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Gutierrez S,A, tendo em vista que os cálculos 
de seus haveres excedem em muito ao que 
o contrato determine e concomitantemente 
se ajuíie Õutra medida destinada a .anulação 
da Concorrência n~ 01/85, que beneficiou 
aquela empreiteira, e o enquadramento penal 
de seus responsáveis; 

b) sejam denunciados, diante da farta pro
va contida neste relatório, pela existência de 
crimes tipificados, o Prefeito _Municípal de Pi
nheiro, Dr. Pedro de Souza Lobato; o Presi
dente da Câmara de Vereadores, Dr. José de 
Arimatéia Nunes e o Dr. Filadelfo Mendes Ne
to, engenheiro fiscal de obras e s6cio majori
tário da Pericumã Engenharia Ltda; e, 

c) sejam tomadas as providências judiciais 
indispensáveis ao ressarcimento dos cofres 
públicos, em face da_locupletação dos que 
foram ilegalmente favorecido_s pela tomada de 
Preços irregular e ilícita, no município de Pi
nheiro. 

É o relatório. 
Sala das Comissões, _1] de maio de 1988. 

-Senador Mauricio Co~a. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -
Apresentado o relatório pelo nobre Senador 
Mauricio Corrêa, caberá ao nobre Relátor, Se
nador Carlos Chiarelli, examiná-lo, estudá-lo 
e, em face do andamento dos trabalhos desta 
Comissão, concluir pelo seU a:Proveitai11ento, 
dentro daquilo que S. Ex" achar necessário. 

Consulto a V. Er, nobre Senador_ Carlos 
Chlarelli, se deseja expressar ·algumas consi
derações sobre o relatório do Senador Mau-
ricio Corrêa. -

O SR. RELATOR (Carlos Chlarellt) - Creio 
que a fls. 33 o Senador MauriCIO Corrêa, que 
realizou um trabalho minucioso, detalhado, 
que buscou uma coleta de provas rea1mente 
robusta, e que vai merecer da relataria cuidado 
e a exigência de um trabalho que tem que 
ser idóneo e que será exaustivo, mas impor
tantemente exaustivo, o Senador_ Maurício 
Corr_êã:, Sr. Presidente, diz, aqui, ao iniciar o 
capítulo das conclusões, que: "Acresça-se a 
essas observações, submetidas em forma de 
sugestão à sensibilidade e à erudição do emi
nente Relator da CPL.." 

Então, evidentemente, temos, aqui, por par
te do Senador Maurício Corrêa, nO-desem
penho fiel da tarefa que lhe foi delegada pela 
Comissão, e a partir da sugestão do R:el<itor, 
dentro da idéia daquele acompanhamento, 
através de vistorias e inspeções aos municí
pios que tenham recebido recursos a fundo 
perdido da Seplan· e que tenham sido os mais 
bem-dotados, nos estados mais bem-dotados, 
tarefa que não se esgota, nem se concentra 
apenas nesse município e nesse Estado, e que 
terá continuidade neste flfO_ de semana, com 
as viagens do Senador Mendes Cana1e a dois 
municípios de São Paulo, do Senador Man
sueto de Lavor e dois municípios de Minas 
Gerais, do Senador José Paulo Biso! a muni
cípios do Ceará. Dentro dessa estratégia de 
levantamento e acompanhamento da situação 
da aplicação desses recursos, o Senador Mau

. rido Corrêa traz, portanto, esses subsídios, que 

os.recolho e os recebo, para o necessário exa
me e com a seriedade que a tarefa exig~~. com 
a formulação de profundos agradeçimentos 
ao Senador Maurício Corrêa pelo trabalho am
plo, sério, pela coleta de provas, que entrega 
como achegas a esta relataria e pela certeza 
de que a relataria haverá de examinar a maté
ria C:oi"n aqu-ele- espfrlto que pauta esta Corrifs
são e que tem sido uma característica perma
nente do nosso trabalho, fundamental para 
o processo democrático, que é somar a isen
ção com rigor. E:: assim que vamos examinar 
.esse documento, -como temos examinado to
dos os documentos que por aqui passaram, 
vaJorizando-os examinando-os e deles tirando 
os_resultados necessários, que hciverão de es
tar, no limite do entendimento dà CoirUssão, 
incluídos no relatório final. 

O SR. PRESIDENTF(ltamar Franco) -An
teS âe encerrar os nossos trabalhos desta ma-

. ilhá, a Presidência manterá cantata com o 
S"enaaOr José Paulo Biso!, com o Senador 
McinsUeto de Lavor_e com Q Senador M·~ndes 
canale, acerca da viagem que deverão n~ali2;ar 
nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e 
Ceará, e vai, ta:mbém, de acordo com o nobre 
Relator, preparar o cronograma para a próxi
ma semana, mantendo, evidentemente, •:IS de
vidos cantatas. E, antes de encerrar. 

·-o SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Pre-
sidente, ell _peço a palavra. _ 

O SR. PREsii)ENTf Otamar Franco) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcon
des Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADEUiA- Sr. Pr~
sidente, respeito profundamente_o Senador 
Mauríci9 Corrêa, respeito o jurista, Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil, respeito 
o colega Maurício Corrêa, mas não respeito 
a sua obra, Sr. Presidente. EU- rião sei se Isso 
é urna peça de contestação de alguma emPfe
sa derrotada na concorrência, a1gum arrazoa
do, tamanha a insistência com que- se discu
tem oS vícios, os supostos_ vícios na tomada 
de preços no edita] de concorrência pública 
e, inclusive, em outros editais onde a emp_r_esa 
Andrade Gutierrrez disputou, tamanha a insiS
tência em __ s_air_mi_sm_p do leito natural das 
ÚwestfgaçõeS para discutir outros_ assuntos 
que me dão direito de pensar também por 
esse ângulo. 

S. EX'--..:,... iSso é uma primeira hipótese -
contestou inclusive o_ fato de a Prefeitura de 
Pinheiro pOder ffiorltar o plano de urbaniza
çll_o, porque não tem enegenheiros disponí
veis, o que, evidentemente, suponho que uma 
prefeitura poderia contratar qualquer entidade, 
grupos de engenheiros ou o que seja para 
montar um plano de.urbanização. Da rn•::sma 
forma como surpreende, aqui, o mar de co
nhecimentos de engenharia demonstrado pe
lo nobre Senador Maurício Corrêa, que eviden
temente não pode ser da sua lavra, porque 
eu o tenho como advogado brilhante e não 
como expert em álgebra, em matemáti_ca, em 
engenharia, e~ reSistência de ma_terial!5, etc. 
No entanto, S. Ex" brilha aqui com a contes
taçãO dedadas, que eU me confesse>, evidente:-

mente, incpmpetente para analisar assfm, à 
primeira vista, esses números, mas me- sur
preende, da rr~esma forma comei su-fpreendeu 
S. EX', que à Prefeitura de Piriheirã pUdesse 
riiOntar um plano de urbanização. 

A segunda hipótese, Sr. Presidente, e eu 
espero que as duas não sejam verdad1::iras, 
é de que isso também pudesse ser uma peça 
publicitária, da caffipanha do Senadof para 
o Governo do Estado, do Governo dó Distrito 
Federal. De qualquer forma, me parece, pelo 

-aspectõ bombástico das conclusões, com ba
se, Sr. Presidente, em textos e trechos usados 
no condicional, todo o tempo, estar aqui o 
prefeito, e o essencial, onde se baseia o Sêna
dor Maurício Corrêã, diz: "O prefeito assim 
agira diante da certeza de que a palavra afidal 
do Presidente da RepúbliCa seria cumpr:~da e 
mediante recursos que seriam despachados 
para Pintíeiro, etc". Eu não sei como é que 
se usa o condicional com tarita- força para 
se concluir por um pedido de representação 
por crime de responsabilidade política contra 
o Senhor Presidente da República. 

Sr. Presidente, creio que descartadas as 
duas hipóteses de que isso Seja um arrazoado 
de contestação de alguma empresa derrotada, 
de que seja urna peça de publicidade do Sena
dor, o acólhimento que esta Comlssão vfer 
a dar a esse texto, Sr. Presidente, a meu ver, 
vai tirar de uma vez por todas a máscara desta 
Comtssão,- e de que se trata, efetivament•e, de 
uma ação política concertada com base~ em 
pré-julgamentos para denegrir a imagem do 
Presidente da República. 

_ O Senador Maurício Corrêa, inclusive, ousa 
·afirmar coisas que ftem- o Presidente desta 
ComissãO_ afirmou, quando- diz que eXIstem 
outras acusações contra o Serihor Presidente 
da República, que iridUzirlain à hipótese de 
Crime de responsabilidade. Nós sabemos que 
há um requerimento do Senador Alexandre 
Costa pedindo informações neSs_e sentidO, 
que foram negados. 

No entanto, todos esses conjUJ)tos de pré
jUlgamentos, de versões de meias verdades, 
de inSinuações, tudo isso, Sr. Pr"esidente, está 
Sendo usado publicamente para atingir a ima-

- gem do Senhor Presidente da República numa 
hora difícil em que atravessa o País. Ainda 
ontem, o Senhor- Presidente encamínho_u, 
com o apoio da grande maioria dos Governa
dores deste País, Um plano de recuperação 

_ econômica ~ curto prazo. No entento, verificar· 
se-á que esse instrumento é inconsistente, in· 
subJsistente e que levará a um sencionalismo, 
a urna discussào em tomo de um vazio, da 
mesma forma que aconteceu àqueles Decre· 
tos de noS 94.042 e 94.233~ que coil.furidirá, 
evidentemente, a opinião pública durante al
glim tempo, até que a verdade se esclareça 
com toda a sua .intensidade e o s_eu brilho. 

Lamento profundamente essa peça consig
nando, mais uma vez, o meu respeito ao Cole- -
ga Maurício Com~a. Mas estranho qu~ S. Ex-' 
se_ utilize de meandros tão complicados, tão 
longos, tão confusos e tão perdidos no temp·o 
e no espaço para chegar a uma conclusão 
di::sta gravidade que, evidentemente, só pode 
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tão apressada, tão rápida, como essa a que 
V.Exa.chegou? 

E, ademais, senador- Marcondes úaa-eJha 
V. Exa. que é um homem preparado, já deve 
ter lido aquele livro do graride escritor Myka 
Maltari, "O egípcio", em que ele salienta que 
escrevia aquele livro não para a glória dos 
deuses ou para agradar os faraós, escrevia 
para ele. Eu curripri a minha missão de escre
ver este relatório, para atender a minha cons
ciência. Não foi para atender ou agradar a 
Partidos políticos nem ao Presidente Samey, 
nem a quem quer que seja E tenho, inclusive, 
recebido uma série de pedradas, de acusa~ 
ções, de alfinetadas, em decorrência dessa 
postura. A primeira delas, inclusive, foi essa 
publicação que ocorreu no "lmparcial" de São 
Luís, cuja publicação foi repetida, aqui em-Bra
Sília, dizendo que eu recebo auxílio-moradia 
do Senado e que, não obstante isto, moro 
num palacete, ornado de ouro e de pedrarias, 
no Lago. Inclusive, recentemente, fala-se de 
uma representação de uma notícia-crime ao 
juíz eleitoral, nas eleicões passadas, em 1986, 
de que eu teria sonegado, na r ninha decla
ração de renda, a casa onde rr.oro. Evidente 
que o responsável por essa ac.:usação respo
derá pela denunciação caluniosa no momento 
exato, no momento oportuno. Coisa de que 
eu jamais vou abrir mão. 

Bem, vou cumprir a minha missão, aqui, 
Sr. Presidente. Já disse a V. Ex' -e o relatai 
sabe disto, com absoluta ttanqüilidade: recebi 
alguns telefonemas, de (ora, inclusive, com 
possíveis ameaças. Eu aCãbo de cumprir a 
minha missão, entregando à Comissão o rela
tório. Evidentemente que se trata apenas de 
uma sugestão ao relator, que poderá ou não 
acatar o que eu escrevi. Mas, em momento 
nenhum, Senador Gadelh:~:, esse Relat6rio 
trás, atrás dele, qualquer preocupação com 
empresas. V. EJr foi tremendamente injusto, 
eu diria, até, um pouco deselegante comigo, 
ao afirmar que achava, ou entendia, que, atrás 
desse Relatório, teria a participação de empre
sas. V. Exl' Vai collviver corriigo, aqui, no Sena
do, espero que por muitos anos, porque nem 
eu quero morrer, nem V. Ex.' Nós vamos discu
tir, sempre, no terreno da urbanidade, da civili
dade. E V. Ex' vai verificar, durante esse cOnví
vio, que eu não temo qualquer tipo, vamos 
dizer, de acusação dessa natureza. A minha 
vida é limpa. Tenho, realmente, um patrimó
nio, porque, desde quando me formei em Di
reito, em Belo Horizonte, em 1960-viiTI péira 
Brasília, em 1961 - nada mais Trz do que 
advogar. E, evidentemente, que, ao longo des
se tempo, eu ganhei alguma coiSa. Mas, licita
mente. Não foi com tráfico de drogas e nem 
foi com intermediação de verbas públicas -
foi com o exercido da atividade de advogado, 
perante os auditórios judiciários de Brasma. 

Eu diria a V. Ex" que desafio, neste instante, 
a provar e Y. EX" faria um grande bem à Naçáo 
se dissesse qual seria essa empresa que esta
ria atrás desses escusas interesses, para admi
nistrar ou para colaborar na feitura de um rela
t6rio. 

Em ·segundo lugar, V. Ex' salienta, também, 
que poderá ocorrer, nas hipóteses aventadas, 
que isso seria uma forma de ganhar publici
dade, na medida em que eu poderei ser ou 
serei candidato a governador do Estado, ou 
Distrito Federal, disse V. EJc' Não, eu não preci
so, Senador Marcondes Gadelha, de usar esse 
artificio. Eu fiZ esse relatório, sei que V. Ex" 
é um homem de bem e vai meditar sobre 
o qlie-- disse. f'ld.o foi por causa de eventual 
candidatura a governador de Brasília, porque 
nem sei se vai ter eleição este ano e nem 
sei se serei candidato. Mas, se o for, será pelo 
prestígio, pela vontade do povo de BrasíJia e 
não por expedientes mesquinhos, tão baixos 
como esses. 

EJ.l_.tenb~ p-rocurado, Sr. PreSidei-tte, ao lon
go clã-minha vida, ser coerente é ser autêntico. 
Tenho um passado aqui, em Brasília, passado 
de luta e de resistência._ E pretendo não cons
purcar jamais o meu passado e honrar a ami
zade que eu tenho aos meus amigos e zelar 
pelo patrimônio maior que eu tenho da minha 
famma, jamaiS dando a entender que aquele 
pai ou aquele esposo não é o que retrata den
tro de casa ou não é o _que porta na vida 
pública. A minha vida está aberta, Sr. Presi
dente, Eu_frz esse relatório com absoluta con
vicção. Nós estamos vivendo num País em 
que o presidente da República está desgo
vernado o barco se perdeu. Todo navio, todo 
avião precisa de um comandante. E, lamenta
velmente, este País não tem mais um coman
dante. 

Onfem, como- todos sabem, -·os governa
dores e ministros se reuniram para a tentativa 
de um novo plano. Ninguém mais tem fé neste 
presidente- da República. Quando- eu disse 
que, com este relatório, eu não pretendo de
sestabilizar governo e nem tampouco sugerir 
manchetes nos jornais, estou apenas queren
do dizer que estou convencido de que, real
mente, essa tram;iÇão tem que Ser encerrada. 
Mas, em noine dessa transição, nós não pode
mos, absolutamente, nos descuidar do nosso 
dever, da nOssa obrigação, aqui, na CPI. E 
eu gostaria de dizer ao Dr. Marcondes Gadelha 
(Jue fui, inclusive, procurado por diretores e 
advogados da Andrade Gutierrez. Fiz questão 
de os receber na presença do Dr. Guimarães, 
meu assessor, do Dr. Silvério, que se encontra 
aqui presente, e, se não me falha a memória, 
do Dr. Abreu, este que estou em dúvida. Segu
ramente, os empresários falaram comigo na 
presença dessas testemunhas. E se é claro, 
sendo advogado não temos dom de conheci
mento de matemática e nem de álgebra. E, 
nessa parte, fui âssessoradO e sou grato a es
ses competentes funcionários desta Casã. Não 
tive as_s~ssoria de quem quer que seja, a não 
ser desses que me acompanharam nessa mis
são até a cidade de pinheiro. 

Fica aqui, portanto, esta resposta respeitosa 
a V. Ex' e o pedido da sua avaliação. V. EXI' 
te!TI o: direito de não concordar com o que 
eu escrevi, mas não tem o direito de adiantar 
sobre a minha conduta, sobre a minha vida. 
E V. Ext vai ter certeza disso, durante a convi
vênciã que tefá comigo aqui. Nao temo abso-

lutam ente, pressões de quem quer_ que seja, 
mas estou de peito aberto para receber as 
acusações, para respondê-las com altivez e 
com urbanidade. 

Esta aí, Sr. Presidente, o resultado da minha 
consciência. Não o resultado de propósitos 
escuses. Está aí aquilo que eu sinto, como 
brasileiro, para a apreciação do nobre Relator, 
de V. Ex" e dos Srs. Senadores. 

Se não concordarem, que o rasguem e o 
joguem na cesta de lixo, mas é o profundo 
resultado de uma meditação e da minha cons~ 
ciência livre e independente. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) ":::_ 
Com ã palavra o Senador Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr" Presi
dente, procurarei fazer com que o carro ande 
atrás dos bois. Tenho que iniciar dizendo que 
as próprias COnsiderações do Senador Mau
rício Corrêa, _ao se referir ao governo, qúe é 
um governo já sem direção, que deve se en~ 
cerrar, leva-nos à conclusão das suas paixões, 
o mínimo das suas paixões, e não há nenhum 
crime nisso. Todos nós temos noSsas paixões. 
Eu direi que esse documento foi todo político. 
Ele é muito grande, aliás; para um observador 
que passa cinco horas na cidade, cinco o_u 
seis horas, não posso precisar as horas exatas. 
Foi um dia de domingo,·que deve ter chegado 
pela manhã, ter saído de lá à tarde, a tempo 
ainda de decolar de um campo que tinha um
animal na pista -e; aliás, o Senador Maurício 
Corrêa evitou que o piloto matasse o animal. 
A fora essas horas, o tempo que o Senador 
f.t\aurício Corrêa com jUStas razões, deu apoio 
ao seu Partido, o PDT, lá da cidadezinha de 
Pinheiro, muito e.r:nbora seja muito pequenino, 
muito sem expressão, é de qualquer forma 
um partido, era um tempo inteiramente insufi8 

ciente para um- relatório de 48 páginas. f.t\as 
isso também não importa. Eu terei que anali
sá~lo. Mas, logo de início, parei numa obseiVa· 
ção, quando o Senador Maurício Corrêa ao 
se referir à concorrência pública, disse que 
ela deveria ter sido publicada nos jornais de 
circulação do Estado, quando a própria lei 
citada por ele obriga a publicação no Diário 
Oficial. E foi feita no Diário OflclaJ do Esta
do. E diz: "Poderá ser publicadã nos jornais 
do local ou nos jornais da Capital." Mas a 
ênfase com que pronunciou, com que leu, 
dá a entender a todos que aí houve_ uma infra
ção violenta às leis das concorrências -públi
cas. 

É um documento inteiramente político, e 
o Senador Mauricio Corrêa não vai nos negar. 
Et.fhão digo que seja um trampolim nem uma 
base para sua candidatura, não digo que quei
ra se projetar na opinião pública de Brasilia, 
uma vez que já é Senador, mas que tem um 
~bjetivo, tem, não tenho duvida. Tem um obje
tivo que não é absolutamente o recomendável 
para o dia em que vivemos. Lançar-se contra 
um pequeno município do Maranhão, a cidade 
de Pinheiro, lá na baixada maranhense, ata
cando o seu piefeito, as autortidades locais, 
jogando lama em todos, apenas e somente 
com o objetivo de atihgir um filho da terra, 
que é o presidente da República, não me pare-
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ce uma coisa bem ajustada. Outras coisas imR 
portantes estão aí pelo Brasil a fora, e o SenaM 
dor Maurício Corrêa sabe_ dissq. Ele mesmo 
é o encarregado e nunca mais_ falou~_aqui, 
na Previdência Social, J"emos ·a Cõsipa, que 
é um rombo de duzentos e vinte bilhões de 
cruzados nos cofres públicos nacionais, nin
guém fala n_isso. E, atrás_. a título de escândalo, 
numa cidadezinha como Pinheiro,_ num relató
rio, que é o que é deparei aqui, inconststente, 
absolutamente inconsistente, deixa bem claro 
-não é uma critica que faço - assim, uma 
espêcie de ódio, uma espécie de vingança, 
urna espécie de raiva ao prefeito da cidade, 
de um homem do gabarito do Senador Mau
ricio Corrêa a quem respeito, nesta Casa, a
quem privo até de urna amgade que não dese
jo perder. Só a paixão, só a paixão cega o 
levaria a escrever um relatório como este, que, 
absolutamente, não resistirá. E V.Exas. have-
rão de comprovar o que aqui estou dizendo, 
não resistirá a uma análise,_ à menor análise 
de um juiz de província. Não se falou_em_ inter
mediação de verbas; não citou ninguém como 
intermediador de verbas; não se falou em 
apropriação indébita; não se f~ou e nem citou 
quem se apropriou de um tostão de verba 
póblica. Falou-se em descalabro e muito ge
neralizado; falou-se em ·desordem; falou-se 
em anarquia administrativa; tudo, tudo isto pa
ra concluir o que eu já esperava, pelo enqua
dramento do presidente da República no cri
me de responsabilidade. EntãO, o que desejam 
essas quarenW e sete páginas não é·o prefeito 
de Pinheiro, não é o engenheiro que Já está, 
não são as ruas pavimentadas, não é a rede 
de esgoto e nem a rede_ ôe água; o que se 
deseja é cassar o mandato do presidente, essa 
palavra triste "cassação", que durante estes 
vinte anos todos combatemos, o regime_ auto
ritário; todos nós combatemos o regime auto
ritário por ter posto em prática. o senador 
Maurício, apesar disto, disse ao Senador Mar
condes Gadelha que nã_o_fez juizo de valor. 
Eu. sinceramente, deixo de saber o que é juízo 
de valor; naturalmente, por ignorância. Se se 
faz um relatório e se se conclui pelo enquadra
mento do presidente da República na lei de 
responsabilidade, se não é juízo de valor, então 
não sei o que é juizo de valor. Predso, depois, 
que me ensinem_, que me informem, não com 
as artimanhas- aliás, a palavra não é minha; 
é propria do relatório - de advogados, mas 
com a prática, com a seriedade, sobretudo 
com a seriedade que deve haver aqui nesta 
comissão, formada de homens do maior valor, 
do maior gabarito, da maior moral. 

Eu me reservo, como Já o disse, o direito 
de examin~. porque tenho convic~o de que 
essas qua'renta e se:te páginas, a não se_r esta 
parte politica, que é, possivelmente, a mais 
importante, retirada _ela, transformá-la, não em 
quarenta e sete, mas talvez em_ três ou qua~o, 
sei será o suflciente_ para tomar sem efeito_ 
todas as acusações superficiais, absolutamen
te superficiais, sem nenhuma segurança, que 
são feitas aqui às autoridades administrativ:as 
da cidade de Pinheiro. 

V. Ex' diz, Sr. Presidente, ao Senador Mar
condeS- GadçJha, que quem ac_~s~ são os Mi
nistros, mas eu não vi nenhum Ministro aqui 
acusar, pessoalmente, o Presidente da Repú
blica. Ao contrário, se v.- EX' fizer rodar as fitas 
gravadas desta Comissão, irá ouvir que todos 
os eximiram de qualquer responsabilidade, to
dos a·charam que é um homem honrado e 
um homem digno. Agora, houve Ministro que 
disse que há corrupção no Governo. Mas a 
corrupção no Governo não é nenhuma novi
dade para nenhum de nós. Nascemos, nos 
criamos e já estamos envelhecendo ouvindo 
isto. E vamos trocar de_ Oovemo num futuro 
muito breve, e ela haverá de continuar, porque 
corrupção não é problema de pancada, cor
rupção não é problema de cadeia, corrupção 
é problema de educação do povo brasileiro. 

__ fiuito obrigado, Sr. Presídente. 

O SR. PRESlDENTE (Itamar Franco) -O 
Senador Jutahy pediu a palavra, Senador José 
Paulo Biso! ... 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Sr, Presi
dente peço a palavra para uma questão de 
ordem. 
- O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Pa

ra uma questão de ordem, sim_ Ex'-. Eu só 
não queria ser indelicado com a Senador Juta
hy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Absoluta
mente! 

OSR.JOSÉPAUL081SOL-SeoSenador 
Jutahy Magalhães permitisse, eu gostaria de 
fazer uma indagação, Sr. PreSidente. 

Nós estamos numa reunião cujo objetivo 
claramente defmido é a leitura de um relatórlo, 
sem discussão. Como é que nós eStamos en
trando, por i"notivos empcionais, e _aqui está 
a paixão, na-diScussão do relatório? Não pode 
ser discutido aqui. O elemento doxol6gico do 
relatório. é uma defiD.ição .;3o conceito~ Ele não 
poderia elª_borar um relértório sem uma con
clusão doxológica, que nós vamos discutir na 
devida oportunidade. Eli estou perguntando: 
é a paixão que traz o adiantamento da discus
são? Qual é a causa racional objetiva, clara 
que está nos ·colOcando .:iqui OUma discussão, 
no lugar errado, no momento errado? 

EntãO- eu pediria, solicitaria ao Presidente 
que simplesmente cerceasse qualquer possi
bilidade de discussão do relatório, porque não 
é uma questão desta r~união. 

O SR. PRESlQENTE (Itamar Franco)-Se
nador Biso!, eu não· posso cercear quando 
um Senador pede a ~alavra, eu não sei exata
mente o que ele vai falar. O Senador Marcon

_des Gadelha fez as suas considerações e eu 
poderia interromper S. EX'. O _Senador Alexan
dre também o fez, de uma maneira genera
lizada. O Senador Jutahy, por exemplo, pede 
a palavra agora, eu não sei o que S. Bç" vai 
falar. Eu já não poderia, de pronto, irilpedir 
que ele faiasse. Infelizmente, cabe-me aqui na 
Presidência, sem qualquer liberalidade, mas 
dentro das condições regimentais, dar a pala
vra aos Srs. Senadores, e eu tenho que fazê-lo 
neste instante, ao Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES ~Sr. Presi
dente, eu agradeço. 

Eu ConSidero, como o Senador José Paulo 
Biso!, pelo menos estaVa considerando assim, 
que nós estaríamos aqui, nesta sessão, para 
ouvir o relatório, esse relatório ser levaclo ao 
conhecimento da ComiSsão e, posteriormen
te, entregue ao Relator, para, em futuro próxi
mo,_ examinar essa questão e fazer algum posi
cionamento do relator e, posteriormente, da 
Comissão a respeito do assunto aqui tratado. 
Por isto mesmo a matéria foi lida; não foi dis
cutida, _e fo_i encaminhada ao Relator como 
sugestão. Posteriormente, pc:issou a haver um 
certo debate _a respeito da questão. Eu não 
considero, Sr. Presidente, que o Senador Mau: 
rício Corrêa mereça qualquer crítica pelo tra
balho que executou: um trabalho minucioso, 
um levantamento feito em cinco horas seja 
em seis horas, depende da sua capacidade 
de trabalho. Mas, ele fez o trabalho baseado 
em dados que comentou na sua_vfagem áque

-las munícípio. Apresentou as idéias, as suges
tões a res_J:)efto do assunto. Açho que é um 
direito de qualquer cidadão, quanto mais de 
um Senador, expressar a sua opinião. 

Agora, se esta opnião vai ser acatada, aceita 
pelos demais, é outro problema. Isto será visto 
no momento próprio. !'9ora; diz~r qUe e~!~m 
interesses escusas para a confecção do relató
rio, que existe interesse publicitário, aí eu acho 
que é um avanço muito desagradável, desele
gante a respeito de um trabalho que foi solici_
tado a S. ~ para fazer. 

Então, eu não teria maiores comentários 
a fazer sobre a questão _e digo, intempestiva
mente, eu dou, também, a minha opinião com 
todo o respeito ao trabalho executado, dou 
uma leve opinião, aligeirada porque esse tra
balho terá que ser examinado com maior cui
dado. Tenho ressalvas a fazer a respeito das 
conclusões apresentadas, maS isso será exa
nifnado no momento próprio. . . 

O SR. PRESIDENTE (Itamar FrancoJ;.;.;.;. Ve
ja Senador Paulo Biso!, só se a Presidência 
fosse bastante arbitrária encerraria a reunião, 
pois dois Senadores pedem a palavra e a con
cederei. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -
Concedo a paiavra ao Senador Chagas RcKiri
gues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presi
de;;te, crté por uma questão, eu não diriã de 
educaçiio, rriuito embora divergindo do pen
samento de .alguns mas eu queria pondmar, 
em primeiro lugar, qUe este é um trabalho 
do um Senador que se deslocou desta cidade 
e procorou fazer, de acordo com a sua cons
ciência, o melhor posível. E, por isto mesmo, 
Sr. Presidente, quero- pois conheço o Sena
dor Mauricio Corrêa - d;u aqui o meu teste
munho. Aliás, nesta Casa, nunca acusei nln~ 
guém, sempre elogiei. Às vezes, porque elo
giei, fui atacado. 

Enquanto Deputado. nunca fui advogado. 
deixei de sê--lo no Rio. Hoje, no Supremo Tri-
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bunal, tenho um antigo -çolega de escritório. 
Só quando fui cassãdo é que voltei a ser advo
gado e Professor. Atualmente, sou única e ex
clusivamente congressista. Graças a Deus não 
tenho outra atividade, nãO sou empresáiio, 
não sou advogado militante, estou aqui só pa
ra procurar, com todos, servir ao ConQresso 
e à Nação. 

Quero dar o meu testemunho d~ que o Se
nador Maurício Corrêa,-que-- conheço, _é um 
homem de elevado espírito. O Partido dele 
não é o meu, isto mostra já uma discordância. 
Mas eu o respeito muito e não tenho nenhuma 
restrição ao elevado espírito público de S.~-

Este é um trabalho quê oportunamente :!:.erá 
debatido. 

Agora, s.e o nobre Sen.,dor Marcondes- áa
delha me permite, principalmente S. Ex• -
de quem também admiro o espírito público 
- está hoje na plenitude, S. Ex'i' gosta muito 
de usar o termo dialético, contraditório, e o 
que nós queremos ê que todos saibam que 
esta Comissão não é e nem pode ser facciosa. 
Ela está aqui procurando a verdade, perse~ 
guindo a verdade para fazer justiça e cumprir 
suas obrigações. 

E como nós poderíamDS ter eS§e contra
ditório eu não sei. Se o Senador Marcondes 
Gadalha pretende, no exercício do seu direito, 
pedir vista do relatório, porque trairfa adminí
culos, traria uma contribuição para que todos 
nós pudéssemos oportunamente, com toda 
a serenidade, exminar. É-certo que aqui cada 
um tem o direito- de ter as suas idéias, fazer 
as suas sugestões e a Comissão, em primE:iro 
momento, tem as suas conclusões, que, de
pois, o Plenário do Senado poderá, indus[ve, 
rever. 

De modo que o nobre Senador Marcondes 
Gadelha falou, todos nós ouvimos com at.;n
ção. É um direito que assiste ã. S. Ex'. Se 
quiser pedir vista, para trazer depois, dentro 
do espírito dialético, do espírito contraditório, 
isto, reamente, acredito, irá enrique<:er os n:~s
sosAnais. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Se· 
nadar Manuseto de Lgvor, V. Ex" está com 
a palavra. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- Quero 
observar muito rapidamente que, ontem, o Pa
pa João Paulo II chegou ao Paraguai e suas 
primeiras palavras foram de_ condenaçãc, à 
corrupção. Se S. $. tivesse chegado no BnlSil 
e condenasse a corrupção, como (ez ontE~m 
no Paraguai, hoje estaria certamente incluído 
em um dossiê de um certo Mini$1:ro,_ estaria 
recebendo as acusações que o Senhor Mau
ricio Corrêa recebeu aqui, antes mesmo que 
o seu Relátório fosse apreciado com calma, 
com objetividade, com uma leitura atenta, <:o
mo é de se esperar de Senadores respon~áv•e[s 
pelo bem do País. 

Quero apenas dizer que, antes da discussão 
do Relatório, o Senador Mauricio Corrêa já 
foi acusado de paixão polítca, de fazer publici
dade de sua campanha a Governador do Dis· 
trito Federal, cujas eleições não se sabe quan· 
do ocorrerão, não estão nem regulamentadas. 

ainda, e o pior ainda, Sr. Presidente, de seu 
Relatório ser ditado, ser inspirado por alguma 
construtora derrotada na concorrência. Nem 
sequer se leu, se ouviu, dãda a pressa, dado 
o frenesi eni.ocional, o que está_na página 10 
do Relatório, de que_ a concorrência nãq teve 
_construt_oraderr_otada, porque hoUve uma úni
ca concorrente, que foi a Construtora Ançlrade 
Gutierrez.- _ 

Poi= tudo isto, quero apenas deixar bem cl.3ro 
qUe o dima de paixão política não parte da 
maioria_ dos dignos membros, nem muito me~ 
nos do Relator que apresentou estas suges
tões;··ag·or~;ao nobre Relator principal, Sena-
dor Cârlos Chiarelli. · 

Esse frenesi, essa paixão, essa falta de-oóje
tivjdade, essa emocionalidade não parte de 
nós,_Sr. Presidente. Simplesmente isto e tnuit_o 
obrigado. 

O SR CID CARVALHO - Sr. Presidente, 
eu gostada ele fazer algumas observações, an
tes mesmo que o Senador Marcqndes Gãde
lha voltasse a usar da palavra. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que, com muita 
tristeza, vejo que o desenrolar dos aconteci
mentos nesta Comissão leva a uma distorção 
absoluta dos princípios processuais que a nor
teiam. E até assumo a questão de ordem aqui 
formulada pelo Senador Paulo Biso!. Sei que 
V. Ex' é importante para pré-avaliar o que vai 
falar um Senador. De modo algum podería 
V. E.xt, nem de leve, saber o que pretende 
dizer. 

No entanto, nunca podemos deixar transpa
recer aqui que haja, neste Coleg iado, pessoas 
que defenctam a não-apuração da corrupção; 
pessoas que defendam a apuração de urna 
corrupção-, quer exista, que não exista Tenho 
a impressão de que o sentido absolutamente 
erecto, que ele_va os objetivos_desta Comissão, 
não permitirá que a paiXão-eXistá, nem de um 
lado, para contestar outra paixão, nem: no lado 
contesta.Clo,-para vivê-la, como estâ parecen
do, neste exato ffioffientó em qué nos derra
mamos _emocionalmente em rumos que des
virtuani, por inteiro, o objetiVo desta Comissão. 

Acho que o Senador Mauricio Corrêa cum
priu o seu dever, preparando o seu Relatório. 
Boa qualidade? Pergunta-se. Má qualidade? 
Há de se perguntar. Nada disso importa, im
porta que ele produziu a peça que está no 
limite da SUa competência, se essa compe
tênclá esta aTêtada- por paixões, emodonali
dade, seritidos oposiciOnistas, está Comissão 
em si, nó seu segmento, terá mecanismos 
para avâliãf; o-plenário do SEriado Federal 
terél""fãmóém os seus -mecanismos e, como 
Ultimo m·ec-anismo, teremos a consciência naR 
ciohaJ a julgar tudo que se faz aqui, Sr. Presi-
dente. -

Por isto, quero apenas chamar a· atenção 
para o fato de que os membros desta Comis
são não têm direito de fazer de réus aqueles 
que não delinqüiram e- nem há réus perante 
a CoffiisSãOPàrlamenfãr de Inquérito, há ape
nas a indagação; mas também não podem 

_os rriembrso desta Com~são tomarem-se ver-
dcideiros réuS. ãO -pÓnfo de sei"em atingidos 
do modo mais bárbaro e mais genérico, como 

aconteceu, exatamente, ao Senador Maurído 
Corrêa. Li nos jornais, sim, __ o que fez a ele 
9 Prefeito de Pinheiros _e_ garanto que a forma 
como procede o SenãdCir MaU(!Cio CorTêa é 
muito mais salutcw e muitomãis decente do 
@~ a formª_ cq_mo procedeu o Prefeito -de 
Pili.heiros, relativamente ao Senador que lá foi 
numa misS·~o oficial dq Senado Fed,eral. 

Ehtão, V. Exi>- está vendo que o carrear das 
emoções, o chegar das emoÇÕeS a esta Co
missão está a atingir o seu objetivo. Como 
va1 V. Ex", ria Presidência, coibir isfo;-não-sei,. 
más garanto a V.&?" qUe, como"'siJplente--âo 
PMDB nesta Comissão, sou uma pessoa abso
lutamente isenta dos efeitos _que possam_ ca
ber a uma parte ou a outra, com as aptidOes 
perfeitamente norinais; a consciência absolu
tamente lídta para acompanhar os trabalhos 
e se mais não faç_p oo acompanhamento ê 
porque_ pertenço a outras cowissões. Agora 
mesmo estava presidindo a Comissão_ Parla
mentar de Inquérito sobre importação inde-
vi,da de alimentos para o Brasil, um verdadeiro 
escândalo. E há uma Comissão de Seca. que 
deveria ter se reunido, para apurar os eventos 
da seca; também não se reuniu, a qual tam
bém pertenÇo. TOdos nós temos muitas obri
gações, mas estou vendo que essa distorção· 
afeta. Nem de leve se pense que o SeriadQr 
Marcondes Gadelha vem aqui defender que 
não se apure a corrupção, nem de leve se 
pense que o Senador Mauricio Corrêa apurará, 
de qualquer maneira, a corrupção, haja ou 
não haja.· Nem de leve se pense que o Senado 
da República vai se aviltar, criando, para a indi
cação final de sua Comissão, atmosfera abso-

-lutamente ilícita e meramente emocionaL_ 
Acho que _a Nação int~ir.a_ converge para 
esta Comissão. E1a c.hega-, sim, ao exterior, 
é verdade que chega e nesse chegar prejudica 
o Brasil, rrias não é a CP! que prejudica o 
Brasil, quem prejudica é quem cometeu a cor
rupção, que obrigou a existência da CPI, isto 
é evidente. Defendo a e:jdstência desta CPI, 
de qualquer rõaneíra e endossO as questões 

- de ordem, porventura éiqui tràzidas, para evitar 
qualquer desvio que·coopere OlfCólabore para 
que esta Comissão. saia- dos seus desígnios 
constitucionafs, dos. seus desígnios estatutá
rios, regirheritais do Senado Federal. Acho que 
o relatório agora vai. ter o seu caminhar, não 
importa a sua conclusão; temos o Relator que 
vai examinar, o Relator tambéni não é uma 
pã1avra absoluta, há o c_olegiado aqui, há o 
cclegiado do Senado Federal, há o modo pelo 
qual concluiu. Achando que há o crime de 
responsabilidade do Presidente, não configura 
nenhuma responsabilidade presidencial, con
figura apenas que a consciência liberta,-abso
luta do SenadOr 1'<\aU.rído Ccim~ã assltn CbnR 
cluiu, mas nãO compromete a minha cons
ciência, não compromete a cOnsciência de 
V. Ex", não compromete a consciência do Se
nador Carlos Chiare1li, senão a dele que assi~ 
riou. Por isto eSse acçmte<:imento não pode 
ter esse peso que, lamentavelmente, eStamos 
a conceder, o peso de decisório, o p-eso de 
umâ setéhÇa, o·-peséi de umca- conclusão ab
soluta, quando é um acoritecirriento ni.efa-
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mente relativo e sujeito aos procedimentos 
que cabem perfeitamente nas regras destaCo-
missão, _ _ __ · _ 

Estes são os reparos, Sr. P~sidente, que 
faço, ao mesrno tempo e!T'J que lamento. Não 
podemos ter lad._os aqui, todos estalJlos de 
um lado só, é a verdade abs_oluta. Não temos 
nem partido, não há procedimeento aqui que 
distinga PFL do PMDB, de qualquer Partido. 
Queremos a verdade, mas não queremos for
çar essa verdade para enodar falsamente a 
Nação. N~o. O Brasil está precisando de muita 
reconstrução e: prescisamos chegar a essa 
transição. Que esta Comissão coopere para 
esta transição, Sr. Presld~nte. 

O SR. PRESIDENTE {Itamar Franco) -
Muito obrigado a V. Ex!'. Antes de encerrar, 
Senador Marc:ondes Çiadelha, darei a palavra 
a V. Exo. ·· · · 

O SR. MAR.CONDES GADE~HA - Serei 
muito breve, Sr. Presidente. Quero Q.izer -CI-O 
Senador Chagas Rodrigues que poderia, even
tualmente, acolher a sua sUgestão_ de pedir 
vista do processo. No_ entanto, há sugestão 
do próprio Senador Maurício, Corrêa, na pro
posta administrativa, de reconvocaçáo do pre
feito, para se verificar se o meSjno confirma 
o que teria declarado à Comiss.5o, na cidade 
de Pinheiro. 

Aliás, gostaria de saber de que forma foram 
feitos os registras das declarações? 

O SR. MAURÍCIO cOR~ - Reduzidas 
a termo. 

O SR. MAR.CONDES GADELHA - Redu
zidas a termo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Se
nador Mauricio Cótrêa, no mlcrofohe, por fa
vor. Temos que registrar. 

O SR. MARCONDES GADaHA- Já está 
esclarecido. Então, como há outras providên
cias, reservo-me para ver que andamento dará 
a Comiss_ão a essas providências sugeridas 
pelo pr6prio Senado(' Maurício Çoir_êa e reser
var-me-ei para, eventualmente, invocar ou não 
o meu direito de pedir vistas. " 

Sr. Presidente, quero só fazer uma ressalva, 
para dizer, mais uma vez, que tudo o que eu 
disse aqui não tem nada de pessoal contra 
o Senador Mauricio Córrêa. Sabe S. EX' da 
minha estima, da minha admiração e, no 
preâmbulo da minha fala,_ ftz guestão de dizer 
que separava a pessoa do Senador, a pessoa 
do Presidente da Ordem, a pessoa do amigo, 
do colega, da peça que ele produziu. O que 
contestei fo_i a peça e não_ a _figura. Separei 
a peça da pessoa. Contestei o texto, o docu
mento. A linguagem pode ter sido uma Ungua
gem candente, Sr. Presciente, rude, mas digo
lhe que ninguem aqui tem o direito de se sentir 
ofendido. Nada do que tenha dito pode ser 
mais ofensivo ou mais grave do que se acusar 
um Presidente da República de crime de res
ponsabi1idad_e. Então, -~tamos todos nivela
dos, nesse ponto, por essa situação, que é 
mais grave, mais transcendente, mais impor
tante do que tudo que _eu possa ter dito aqui 
a respeito_ desse documento. 

Segundo, quero dizer que o vo_c_~bulário que 
empreguei, extraf, em aJgumas circunstâncias, 
da própria peça do Senador Maurício Corrêa. 
Na página 9, S. Ex' diz que: 

"Existiu, isto sim, a mera tentativa de 
formalização de um procedimento de 

~ -conCorrência pública, ~om o claro obje
-- tivo de mascarar a contratação." 

Apalavra ·"máscara" acorre, imediatamente, 
à-memóriâ. 

Ma,s, o __ que é 01.ª-isJmportante e que ofendeu 
o Senad.or, _a referência a outras empresas, 
isso foi fei~ pelo próprio Senador, en passant, 
~ bem verdade, na página 10, quando diz: 
'Tcinto isso é _verda_Qe ... " 

O SR: PRESIDENTE (Itamar Franco)- Se
nador Marcondes Gadelha, V. Ex~ disse que 
não ia discutir o relatório. · 

O SR. MAR.CONDES GADELHA - Não 
vou. -Estou encerréindo: Sô estou me justifi-· 
cando das supostas ofensas. 

Está dito aqui: 

~anta isSo é verdade que, não obs
tante-outras grandes empreite iras estives
sem à época executando obras no Esta
do, é ci ca:so -da M_endes Júnior, por exem
plo, cõhtratada pela Coderma, somente 
acudiu à convocaçãO -da Pref.eitura a 
Construtora Andrade Gutierrez ... " 

t::ssa·rere"iência, também feita en passant;, 
e que me a<;Udiu à mente foi feita pelo próprio 
Senador Mauricio Corrêa. 

Fmalmente, Sr. Presidente, espero que are
ferência a paixões não seja uma coisa ofensiva. 
De tudo que aprendi sobre a natureza humana, 
umá é de que ela é suscetivel a paixões. Quero 
crer que a condensação maior do pensamento 
democrático ocidental, humanista, está nesta 
frase de Terêncio, tão a gosto do Senador 
Biso!: "Nihil humanum me alienum putum" 
-nada do que é humano me é estranho. 

A paixão é um fenômeno humano, Sr. Presi
dente, e eu não estranharia se ela estivesse 
contida nesse doc::umento. 

Õ SR:··RELATOR (C:.:rlos Chiarelli) -Sr. 
Presidente, de certa forma gostaria de sugerir 
à Presidência dos trabalhos, que estabelecesse 
um critério," uma forma de procedimento, para 
a apresentação de mais três relatórios simila
res que deveremos ter no início da próxima 
semcma, posto que se a cada relat6rio, particu
larmente, a cada município colocado em pau
ta, examinado numa vistoria, numa inspeção, 
por um Senador, tivermos, sem que se conhe
ça o_ t~9r da matéria, sem que se analise a 
documentação anexa e sem que se ten~a, 
realmente, condic;ões de, profundamente, dis
cutir, se nós tivermos um debate de três horas 
e meia, nós vamos fazer um grande monu
mento à ociosidade. E, rigorosamente, eu gos
taria que V. Ex', preliminarmente, já que, hoje, 
tivemos, de certa fonna, essa desnecessária 
discussão, que nasceu, inclusive, de comen
tários intõnseqüentes e irrefletidos, devemos 
evitar que tenhamos repetiçã_o numa próxima 
oportunidade, porque será persistir, rigorosa-

mente, na irracionalidade, sobretudo a que s~ 
teve a partir da idéia "não li, não gostei", Se 
assim fizermos, vamos ter debates inconse
qüentes até que se leia e. que se goste ou 
se desgoste, o que é um dlreito de cada _um. 
Digo isto na condição de Relator, porque serei 
o primeiro que terei oportunidade de mani
festar sobre a matéia. Não me manifesto ainda,. 
porque não 'tive tempo, como de resto creio 
que ninguém, que aja sensatamente, tenha 
condições de examinar toda essa documen
tação, conferi-la com o texto do relatório_ e, 
depois, expressar um posicionamento; O ·que 
eU farei, ceit.ainente, sem titubear e sem per
der o senso d_e isençãQ.I11aS sem temor dessas 
tentativas de intimidação na hora em que o 
relatório tiver que ser apresentado. A doeu· 
mentação vai ser levada em conta e vai ser 
levada em análise para a sua utilização, como 
as demais que os Srs. Senadores já designa
dos, haverão de fazer. 

Eu só gosta.ria de fazer uma pequena refe
rência, Sr. Presidente. Eu não admito, em hi
pótese alguma, que quem quer que seja venha 
querer atribuir fms suba1temos aos nossos_ tra
balhos, a fim de tirar ~uma vantagem poh'ti
co-circunstancial em termos _de manifesta
ções da -CoffiissãO. Se esta Comissão tivesse 
interesse e se o Relator tivesse interesse, o 
Regimento nos _qâ guarida para, de amanhã 
.:Jté a. uma serna_na, apresentar um relatório 
parcial, fazendo a maior e a mais ampla cober
tlira bombástica, e fazendo qualquer tipo de 
consideração. A Comfssão teria condições de 
fazê-lo, se quisesse, em cima de um oportu
nismo e não de uma oportunidade, em cima 
de urna inconseqüêricia e n~o de um processo 
sêrfo, gerar, a nível da socied;:,de brasileira, 
conseqüências imediatistas. Já ficou daro que 
não é este.P propósito e nem foi para ísto 
que esta CoffilsSãoJpi estabelecida. Não é este 
o caminho que nóS trilhamos e nem é essa 

· a nossa linha- idôriea .e_ seria, por mais que 
tentem tirar-nos deste caminho. Por isto, va
mos nos manifestar na hora certa, indepen· 
dente de qual seja o quadro político conjun
tural. Por isto, não Vamos ter preCocidades 
que possam gercir benefíCios Para esse ou 
aquele grupo político. Temos um~_d_ata regi
mental e vamos :cumpri-la. 'é: por isto que repi· 
lo qualquer tentativa de criar induções menos 
sérias a respeito da Comissão. 
. Era o que tinha a dizer_, Sr. Presidente. 

~-O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -
Creio que agora posso declarar encerrados 
os nossos trabalhos, mas queria dizer aos SIJ>. 
Senadores que a Presidência tem cons_çiê.nç:iã 
de que presidiu esta CoffiissãO, hoje, dentro -
das normas regimentais. 

Muito obrigado aos Srs. Senadores. Estão 
encerrados os nossos trabalhos. 

31 ~ Reunião, realizada 
em 23 de maio de 1988 

Aos vinte e três dias do mês de maio do 
ano de mil novecentos e oitenta e oito, às 
dez horas e quarenta minutos, na Sala da Co
missão de finanças, presentes os Senhores 
Senadores Itamar Franco (\/ice-Presidente no 
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exercício da Presidênc:ia), Carlos chiarelli (Re~ 
iator), Maurício Corrêa, Chªgas Rodri9l:JeS, Jo
sé Agripino Maia, José Paulo Biso! e Jutahy 
Magalhães, reúne-se a Corhissão Parlamentar 
de Inquérito, destinada a investigar em profun
didade as denúndas de írregularldades, inclu
sive f.:orrupção na Administração Pública, utti
mamente tomadas tão notórias pelos mei1Js 
de comunicação. 

Presente, ainda, o Senh-or Senador Alexan
dre Costa. Deixam de compare~er, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores José lgná
cio Ferreira, Severo Gólnes~- Mendes Canal e; 
Mansueto de Lavor e Ãffonso eamárQo. - --

Havendo número regimenta], o Senhor Pre
sidente declara abertos os tr.:Ibalhos da Col)l_ts-_ 
são_ e solicita seja 9,ispensada a _leitura da Ata 
da reunião anterior que, logo após, foi c::onsiQe.: 
rada aprovada. 

A seguir, suspende os trabalhoS por trinta 
minutos. 

Reabertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
convida o Dr. Maurício Monteiro ·de Santaria, 
Presidente da Federação Nacioni:d d.Ôs Traba-:: 
lhadores em Transportes Marítimos e Fluvi~is, 
para tomar ass_ento à Mesa. Após o juramento 
de praxe, inicia o seu depoimento· ratificando 
os termos do ofkjo encaminhado à CPI no 
qual solicita a apuração_ dos fatoS que motiv.3~ 
ram a entrada da Transroll Navegações S/.' 
na Conferência Marítima de Fretes Brasil/Eu~ 
ropa/Brasil. Sugere à COmissãO oS-qiiesltOS 
a serem formulados à Sunalnam a respeito 
do assunto, através de documento entregue 
ao Presidente. Condena o afretamento como 
fator de_desemprego, desnadonaiização e·su--
cateamento da Marinha Mercante Nacional, 
adiantando que a Transroll opera basicamente 
com esse sistema. Enfatlzg~ qUe a~ despesas 
efetuadas com afretamento pelo Grupo Tram
roll .. Kommar, totalizaram em 1987, c:erca de 
60 milhões de dólares, sendo o grupo, nomes
mo--ano, classificado em 3~ maior afretadm 
de navios estrangeiros. Fi_n,:ilizando, defende 
os D-ecretos-Leis n.,s 2.404 e 2.414, pertinentes 
à concessão de subsídios à Marinha Mercante 
brasileira. - ,_ · · 

Prosseguindo, passa-se à fase interpelatória, 
quando usam da palavra, pela ordem, os Se
nhores Senaclo[~- Carlos Chiarem _e J,utahy 

~~~~hc;r Presidente, ~USpende éS. tái~ãlh~ 
até o término dos tr~alhOs da Assembléia 
Nacional cOOstittiinte. . . _-,-.: . ~ 

Reabertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
prossegue a fase interplilat6i1a .. Usam ainda 
da palavra os Senhores Senadores Carlo.s 
Chiarem, José Paulo f3;isol,_ ftamar Franco e 
Chagas Rodrigues. · --

Nada mais havendo a trarer, o Senhor Presi
dente agradece·- a presença do Dr. Maurício 
Monteiro e encerra os trabalhos da Comissão 
às vinte horas,-convocando os Senhores Sena
dores para a próxima reunião a realizar-se 
amanhã às nove horas e, para constar, eu, 
José Augusto PanisSefSantana, Assister:te da 
Comissão, lavrei a presente Ata, que hda e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Prest-

dente e ir~-~ p~blicação juntamente com o 
apanhamento taquigrá~co. 

--ANEXO À ATA DA 3/' REUI'IIÃO OA 
· COM!Ssd0PARLA/11EI'ITARDE!f'IQ(Jf

RITO, CRL'IDA A 1RA VÊS DA RESOLU
ÇÃO 1'1• 22, DE 1988, DESTlf'IADA A 11'1-
VESTTGAR EM PROFUNOID.WEAS DE
I'IÚI'ICIAS DE IRREGUUrRID.WEs, //\C 

· CLiJs7vE:·t:oRRUpÇÃO NA 1\DMIN/S
TRAÇÃO_P(/BL!CA, OLTIMAMEI'ITE 
TORNADAS TÃO NOTÓRIAS PELOS 
ftjf;JQS Q!;: COMUJj/CAÇÃO, DESTINA: 
D(I.A OUVIR O DEPOIMEI'ITO DO D~: 

.. MAUR[C/0 .MONTEIRO DE SAI'ITAI'IA, 
_ PJ?ESIDE;I'IJE DA FEDERAÇÃO NAGO-

- -NAL DOS TRABALHADORES Eftf 
TRANSP0l{TES MARITIMOS E FW
\WS; ooE sE: PUBliCA COMA DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESI-

.. DENTEDA COMISSÃO. . 

Presidente: Senad..or José lgnácio Ferreira 
RelaJor:.Senador Carlos Qliarelli 

ü SR. PR~IDENTE (hamar Franco) -l;)e
daro abertos os nossos tra,_ba)hos. Gostaria 
rle citar ao Dr. Mauricio as rioSSas escusas, 
pois suspendemos a nossa reuniaõ pcií-" 30 
iiiinutos, porque há uma sess_ão convoca<:(a 
extraordinariamente do Senado,_ Tão IOgõ elét 
tenníne, iniciare~QS:- -o Q.epoimento de V, s~ 
A Presidência pede a sua compreensão para 
o fato de que, de repente, o ?"reSidente- âo 
Senado- resolveu convocar uma sessão ex
traordinária. Há um assunto iffij)ortaritE; dentro 
da pauta, razão pela qual nós temos que sus
pen·der os nossos_ tt:é!Da!h_os p~r 30 minutos. 
Pedlmos, mais uma vez, que V. 51 entenda 
esta normalidade no momento de iniciarmos 
os nossoS trabaipos. Estao suspensos, portail· 
to, os nossos trabalhos por ·30" rTii_nutos. 

(A _reun,i~o foi suspens~ _à_s 19h4min.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Ha
vendo número legal, declaro abertos os nos
sos trabalhos. 

COi:tsüJtõ_ oS __ SiS~ ~nadares se dispensa
riam a leitura da ata das reuniões anteriores. 
-- Dispensada a leitura, convoco o Dr. Mau
ócio Monteiro de Santana, por favor. 

Dr. Mauricio, V. s~ está perante a Comissão 
Parlamentar de Inquérito do Senado, que atua. 
subsidiariamente com o Códigó P~nal. Eu lhe 
pergunto se V. S' se compromete a dizer a 
y~rdade, to_d~: a verdade. 

O SR. MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA
NA -Sim: sf. Seilador .. --

,. O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Por 
favor, v. s~ poderici declinar-o Seu nome, ídade, 
Joç_ID__dg~traPalho e profissão. 

O sR. MAUR1cí6 MONtEIRO bE SANTA
NA--:'" Eu sou Mauricio Mon~i~o Santana_. Te
tfoC?:53 anos. SoU ofiCial superior de máquinas 
da Marinha: Me"rcaõle, atu:alfri"ente exercendo 
a Presidêi-icia da Federação NaCional dos Tra
\:lalh~dores ·ero Jr~nsporteS-Maótinros e Flu
viais, no Rio de JanéirO: Sou_ marítimo há cerca 
de 30 anOs_,. "35 anos. --

. O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -
v. 5' já terh c:onhe_éimef!to da sua convocação 
e da finalidade desta Comissão, portanto, dou 
a palavra, inicíalmente a V. 8', para as C?onside
rações que achar necessárias, pelo tempo que 
precisar. 

O SR MAURIOO MONTEIRO DE SANTA: 
NA -Sim, sr: senador, muito Obrigado. 
-- EXrii5' Sr. PreSidente da Comissão Parlamen

tar de Inquérito que apura irregularidades na 
administração públtca, Exrn~ Sr. Relator, Sena
dor Carlos Chiarem, Exm~"' Srs. Senadores, 
membros da Comissão:-Ado nado pelos sindi
catos marítimos que integram o ConselhO da 
Federação Nacional dos Marítimos, nós, dian· 
te da publicação da Resolução no 9.943 e: d~ 
diversas irregularidades, a nosso v_er_, que afe
tam a política de Marinha Mercante Brasileira 
e,--partiCÚlarmente, o emprego dos -trabalha
dores marítimos, associados e filiados aos Sin
dicatos que represento, vimo-nos na obriga
ção de encaminhar um oficio, no mês de abril, 
c:ieste ano de 1988, à Comissão, a_o Exfn<? Sr. 
Senador Presidente da CorrÍiSSã6 Parlamentar 
de Inquérito, em que apontávarrios aquiJo que 
entendíamos como irregularidades no setor 
de Marinha Mercante, a começar peJa publica
ção da Resolução n<? 9.943, que abria o tráfego 
da Conferência Brasil, Europa/Brasil a uma 
empresa, Navegação Transroll, que possui 
apenas um navio. Das irregularidades que 
apontava o documento, não era es.sa a_(jffiç:a .. 
Apontâvãmos também que essa empresa aca
bava de adquirir o navio Karisma, que perten
cia a uma o_utril ~mpresa, também det~ntora 
de um navio só, a Kommar, navio este que, 
desde que _fora açlquirido na lnglaterra, no va
lor de 32 mtlhões de d6laies, nãO tiVer~, repas-
sado, até o dia de hoje, o SE:l~ .déblto para 
um armador brasileiro, nem para o antigo, 
nem para o atual Transroll que o assumiu, 
continua a operar, recebendo dividençl.os e lu
cros da operação, sem que ninguém assuma. 
Apontávamos, t:l.mbém, a existência, através 
de ,docwnento do qual tomáramos conheci
mento en:t Londres, que apontava capitais bra
sileiros detentores de 11 naviOs- na bandeira 
de conveniência, que, são band~i~ de países 
chamados de registro aberto, o que nós enten
demos _que é uma irregularidade. Dessas, nós 
conseguimos detectar 9 desses naviQs que 
pertenciam à Vale c;l.o Rio Doc.e Navegação, 
a Doc:enave. Po:r fim, preocupávamos a possi
bilidade de desemprego de marítimos-brasi
leiros, tendo em vista que s6 no ano_ de 1987, 
1500 marítimos fo_r_arn desempregados- e 
os dados são çios própri~~ a!ffiador~s-: s:erca, _ 
dE:l60 navios foram paralisadOS e i16s seiífimos
que, com a entra_da dessa empresa, c:om esse 
navio úniCo, iria; ·certamente, afretar,_já que 
Conferência de Frete Bras_íi-Europci-Brasü, 
que não deixa d~ s~ \lm cartório, é uma ofga~
nizaçãó que-vem- fu:néiõnando- âescfe -qu-e o 
Brasil fiXOU a sua política de Marinh.,_ Merçante, 
ein 1967, com a redprocidade e o chamado 
Cõdigo_ de Conduta. ~esse tráfego particular, 
duas empresas brasi_!e_iras e vinte e duas em· 
presas estrangeiras -sao rriembros .dessa Con
ferência.-Essas duas einpresàs brasileíras, 
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que, com navios próprios, vêm operando, sen
tem e reclamam - é claro que não têm dito, 
porque têm receio de ~ol_oç_ar a ÇBJ.estão diante 
das autoridades: a Alian~- opera com 8 navios 
e o Uoyd Brasileiro com 5 navios próprios. 
A entrada de uma empresa, que só tem um 
navio e que já estava contemplada através do 
Decreto-Lei rf 9.10t qu-e era o chamad_o De
creto dos outsidcrs, já estava entrando nesse 
trade, como eles chamam, com 5%. Agora, 
a possibilidade de dividi_r_ e.ss.es ,50% entrE: _tr~s 
empresas, se· os 13 navios já vinham operando 
com uma certa ociosiQade, como iria dividir 
essa ociosidade? O atm'lento da ofer@ de to~ 
nelagem simplesmel)te Iria aniquilar o Uoyd 
Brasileiro, Basicamente, o Uoyd Brasileiro iria 
acabar e desémpregar marítimos nos dois _se
tores. O Uoyd BrasileirÇJ é a principa! vftima, 
porque ele sofre uma aQressão em -dois senti
dos. A primeira, Com a a_Qertura ctessa Confe~ 
rência, pelo Decreto n" Q.943, ~ a segunda, 
pela não cessão de recursos,_para que ele 
comece a operar, O Uoyd não-recebe reçur.;;os 
do Governo desde 196:~ _e nece"~lta de um 
certo aparte para operar. 

O que nós estavamo.s; vendo __ ":'"':'" se r11e per
mitem a imagem - seria a pperação dess;;t 
nova empresa, que não tern_ n_ªvfq própriO, 
afretando Mercedes Benz, para competir com 
os fus.cas do.Uoyçi brasileiro .. Pi"ovaVe1f!le!l~~· 
nós veríamos o __ Uoyd liquidado em pouco 
tempo. Nem os cinco dele, e!e: çonseguiria 
colocar na competição com ~~a empresa. 
Evídentemente, esse fato iria redundar num 
aumento do des_ernprego, que já_ eXiste- rióS 
temos mais de 500_0 roariijn1QS_.d.es_E!mprega
dos; tínhamos 1.500 do ano Qe 1987. _Nó.s 
teriamos a perspectiva de desemprego de 800 
marítimos com_essa operação. Por quê? Por
que esses navjos afre~çlo~ .. R~li!! _empresa 
Transroll, que é uma das grandes afretadoras 
dentro do me.rcado de carga se_ç~. na carga 
geral, exce~ando a FrOnape e _a D_ocenave, 
que detêm monopólio, não têm tonelagem 
necessária e tê.m· que afretar para que mante· 
nham o flw:o de importação de petróleo para 
o Brasil, porque é urna questão de .estr_atégi~ 
e de soberania, a TransrOiré Uma das grandes 
afretadoras, detendo um_navio- s~. Os valores 
estão no doç:umento _que entreguei. Jâ esta
vam em tomo, no ano passado, de cerca ele 
37 milhões de dólares, Isso c; UI'Tla fonte de 
evasão, sem proporcionar a reCíproca, que in· 
clui empregos, pagamento de tilbutos, impos
to de renda.. tnbutos sociais .. ~se. eu. t0ri10 
a dizer, é um aspecto. 

Eu elaborei, Si-. Senador, uma pequena pau
ta, pois são muitos doçumentos, para que_eu 
possa apenas me orientar e informar y. ~. 

Então, o que diz respeito ao doçumento_ 
inidal, de quatorze de abrll de 1988; eU ·reitero 
os termos do oficio em que apontávamos, evi
dentemente, essas irregularidades: da conces
são, da liberaliZação, a Transroll do Brasil-Eu· 
ropa-Brasil, da existência do navi_o da Kom
-ffiar: qUe--é 0-ChãmaaQ~Kãrisma: um navio 
que está__comprado há 4 anos e e$á_em mãos_ 
dessa empresa e que custou 32 milhões de 
dólares, e que, até hoje, nós não sabemos 

por que foi registrado em Tribunal ~rítimo, 
se não_ de_tém uma propriedade, não está iden
.tificado o proprietário, nem-0 responsável pelo 
_d_ébito. O ·caso. é Que _ó_ conSliqlidor brasileiro, 
o contnbuinte brasileirO está pa·garldo isso. Isto 
faz parte do no$® processo de endiyjdamento 
externo ~ fQfé!IJl pagos, já que os ingles_es cer~ 
.@mente. r:~eberaro _ _9 d~nh~:)ro, 

Completar ao documento inicial, Sr. Sena
dor:, nós fomos instados. pela Secretária do 

-Sr. Senador José Ignácio, a fornecer um.a lista 
de quesitos, _em que nós_ fome(:emos, uma 
semana depois, no dia 24, na~guinte semana 
em que nós indágavamos, tomávamos efetiM 
vos. dá>&m~ (arma às perguntas que tínha
mos elaborado no otiçiQ de quatorze de abriJ, 
.de 1988._ Essa lista de .quesitos traz, se me 
permitirem, eu poderia relembrá-la_: são os 
quesitos que nós achavamos da maior impor~ 

-tância para serem colocados a Sunamam, ou 
, ao ministro dos Transporte. E, se me permi
tissem, eu iria lê-los agora O primeiro item 
é:'em que fatos oü princípios se baseou a 

. Sunarnam para editar a Resolução no 9.943, 
de 10demarço, de 1988,autoriiandoaTrans
val SA a operar no longo curso, dentro da 
-c'onferêntra: BraSil --Europa, porque é uma 
emPresa dâs _ritais noVas. da navegação merM 
cante brasileira_ e só tem um navio: o Pioneiro. 
Tendo a referida empresa somente um riavio 
-pr6prio~ ó riavlo roiiMon-roU-off Ptoneiro, o 
-navio Ro Ro, em que PrOPQrÇãõ ·ocorrerá a 
participação da empresa dentro dos 50% que 
.(:orrespondem à Bandeira brasileira. É aquela 
que eu já havia infoimado que, do lado euroM 
Peu, são .22 empresas e~ do lado brasileiro, 
~ _<l __ empresa n-avegação_ Lloyd Brasileiro e 
1\ifâriÇ:~ Então, perg'untávamos aqui erri qüé 
proporção se dará essã iiltefveniêl}cja dessa 
empresa, qu.e só possui um navio. 

De acordo com a re~luçãa:, as conferências 
são indispensáveiS pãra assegurar a presenç~ 
brasileira no tráfego marítimO, a Resolução 
-11~'8364, de 84, da Sunamam, as conferências 
são indispensáveis, para assegurar a presença 
brasileira no tráfego marítimo internacional de 
carga, e existem acordo:; de ~iação para 
exploração conjunta Uoyd Brasileiro versus 
empresa privada, homologados pela Comis
são de Marinha Mercante, precursora da atual 
Snnamarn que também_ o seriam .. Então, o 
que_queremos, com esse quesito, é que a Su
namam informe se esses acorp.os forai:O feito~ 
·assim -de maneira aleatória. Não! Existem os 
acordos nas quatro diversas linhas, são feitos 
previamente, são acordo$ transc;ritos em car
tórios, acordos de exploração, vamos dizer, 
associada de. uma determinada Unha e que, 
só- dePois -deS~ ácor_do_ felio Aiiança, Uoyd, 
o Lloyd NetUmar, Uo~d Paulista~_que são tráfe
gos diferentes, para· a:-Európá, a Sunamam 
autorizava, na época em qüe foi feito esse pri
meiro1 .que n6S estamo,s c.i~ndo, particular 
Brasil - Europa - Brasil, tem uma convenM 
çao-_de ~a -eScritura lavrada em c_artório e, 
-s&·-depokcle-ssa---escritura 1av-Tada em cartório, 
então, a antiga Conllssâo da Marinha Mercan
te, ag()ra Simaijl~m, atitOrizãva E: homologava 
a presença. Subitam~nte ~ empresa e':ltra, 

sem nada desses pré-requisitos, sem que te
nha' formalizado esses pré-requisitos e se as
so-ciou à empresa brasileira, vamos dizer, esta
tal, que é ó Uoyd Brasileiro, detentora_ ~. sem 
as medidas que se fazem necessárias a estru
tura de um acordo de operação conjunta d~ 
linha, e _o percentual também. 

No nosso terceiro quesito e o nosso quarto 
quesito,]Ustamente pedíamos que V.~ inda
gassem da_ Sunamam para fornecer a cópia 
autêntica desse aco_rdo, qqe existe, e dessa 
escritura pa·ra explorar a linha do rio _da Pra,ta 
Norte europeu, que é a origem da BEB, Brasil 
- Europa - Brasil, ele inicia-se_ na b<Jci.a do 
Prata e vai até os portos europeus. 

-Também no item ·5, pedeMse que seja forne
cida a cópia autên;ticá da reSolução da Comi?
sãO da Marinha Mercante, que era, na ocasião 
em que começou a Conferência Brasil- Eu
ropa - Brasil, _o documento de origem, de 
partida, se existe. Por que, com ele, nós vamos 
perguntar também se existiria para a Ttansron. 

Pede que essa CPI, que a Sunamam informe 
a essa CPI quem e com que autoridªde, ou 
qual a organização federal assumiu a compra 
e o débito resultante da constrl.\çâo do navio 
Ro Ro, Karisma, no estáleü:o inglês Smith Doe, 
no valor de 20.5_99 inilhões de libras, ou o 
equivalente a 32 milhões de dólares, PergÚnta 
como pode o riavio Ro Ro, o navio Karisma, 
serem registrados no Tribunal Marítimo como 
propriedade da Komar, porque o registro do 
Tnbunal Maritimo exige a declaração do pro
prietário. Então, como pode ser esse navio_ 
registrado no Tribunal Marítimo, e ele _é_regi
trado no Tribunal Marítimo Karisma, de pro
priedade da Komar sem que aquela empresa 
até hoje, tenha assumido, assinado, vçunos di
--zer, a promissória, o compromiss_o de endivi
damento, da divida com a Sunamam. Per
gunta que medidas a Sunamam, o Ministério 
dos Transportes, ou os I;3NDES tornaram ou 
tomou para se emitir da posse do _navio e 
cancelar o registro de propriedade da Kornar. 
Até hoje, isso não está definido. São 4 _anos 
de operação irregular, desse déQito de 32 mi
lhões de dólares, e, até agora, nenhuma autori
dade do Governo, nem a Sunatnam, nelTl o 
ministro dos Transportes, neni o BNDES, tO
maram medidas para retomarem o navio des
sas empresas. Ele continua operando. Hoje, 
ele está operando, viajando, com_tod"s -~s 
irregularidades, com todas essas arpeaças de 
ser arresta_d_o ou nã9. o- riavio opera e nem 
paga nenhum tostão do débito com o GoveJTIO 
brasileiro. 

Pergunto também, na perguntan9 9, no que
sito, quantos milhares de dól~_r~s foram produ· 
zidos em frete, nesse período, desde que ele 
foi comprado até hoje, porque, evtdentemen~, 
parece aos trabalhadores ql!e esse dinheiro 
tem que ser repassado, inderiizado ao Gover
no brasileiro e não pode ser gerido e nem 
pode ser auferido por entidade que, em ne-
nhum momento, assumiram essa d'Nida. 

---E-pergunto t~o Í í, q-..:.e medidas pretende 
a Sunamam tomar, para a.cionar a empresa, 
caso essa não assuma o repasse da dívida 
comoBNOES. 
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Até hoje, nós náo sabemos. 
E,- por fim, como e por que a Stmamam

permitiu a venda da Kommar para a navega
ção Transroll, que era detentora proprietária 
ou te_cnicamente, ou hipoteticamente deten
tora do Kommar do navio Karisma? Porque, 
no ano passado, se processou também l.tma 
venda, se é que existe; é o que dizem os jornais. 
Nós só estamos procurando saber, por que 
a empresa, o navio Karísma, ou a empresa 
Kommar foram adquiridos pela Transroll e 
continua operando. Foi por isso que_ os valores 
de afretamento dessa. holding da Transroll, 
que é a holding da Transroll e da Kor:nmar 
e eles foram, a nosso-ver, os maiores afreta
dores percentualmente abaixo da Petrobrás 
e da Sunave, como eu dissera, no início, são 
empresas .que necessitam manter o mono
pólio e, por isso, afretam navios. 

Preliminarmente, esses são os __ nossos que
sitos. 

EU ·gostaria de fazer urn_ interValo, Sr. Setiª
dor, Exm~"'- Srs. e sr-, que os matltimos são, 
a priori, contrários a afretamentos. 

A nossa participação; nos diversos seminá
rios. alguns deles, como o- de 1986, patroci
nado pelo próprio Ministério dos Transportes, 
nós apontamos os males do afretamento, nós 
pedimos e inclusive apoiamos .;..... há um pro
jeto de taxação em cim~ dos afretamentos. 
Nós incentivamos a construção, que se abrisse 
de noyo, que se retomasse os financiamentos. 

Por essa razã_o, independente da questão 
particular aqui, nós apoiamos os Decretos _n9" 
2.404 e 2.414. É preciso que se diga, de forma 
preliminar: os marítimoS acham que os Decre
tos n9S 2.404 e 2.4l4, __ um sobre o adicional 
de renovação do cheqUe Mãrin-ha Mêrcante 
e o o_utto sobre a questão da desdolarização, 
são absolutamente corretos e vêm, evidente
mente, em beneficio da Marinha Me_rcante, do 
trabalhador brasileiro e_ âa construção naval 
brasileira. EntãO, nós estamos aqui para defen
der uma Marinha Mercante brasileira, nacional 
e cada vez crescente, que ela retome as posi
ções_ que tinha e _que está perdendo, como 
frota mercante, é absolutamente indispensável 
ao surguimento da Marinha Mercante brasi
leira esse_ decreto, o que não é a mesma coisa 
com relação à _Resolução~ n~ _9.943. 

Então, retomo a minha pauta e diria: temos 
a lista de quesitos; vamos, então, a Lim novo 
telex. Re<::ebemos um novo telex da Abaie, que 
é uma associação que congrega as duas, ou 
três empresas detentoras de nªvios especia
lizados que são o Ro-Ro, o Transroll, o Global 
e a própria Kommar, que são do grupo da 
própria Transroll, em que ele nos acusa de 
posições levianas, de fazer Iobby. Nós quere
mos dizer que, com todo o respeito, data vênia, 
o nosso telex, se o Exm~ Sr. Presidente me 
permitir ler, nós contestaffiõS, item por item, 
o que foi dito naquele telex acusador. Então, 
eu dizia ao Senador José [gnádo Ferreira: 

Prezado Senador, 
Atendendo a vossa _solicitação e com~ntan~ 

do o telex da Associ_aç_ão arasileira de .Arma~ 
dores Internacionais Espécializado, que pre-

tente responder o nosso telex 07&88, quere
mos informa o seguinte: 

1 -Preliminarmente, o nosso telex não é 
de autoria do Presidente da Federação Nacio
nal dos Trabalhadores em Transportes Martti
mos e Fluviais, mas sim, co-ássinado por to~ 
dos os presidentes dos sindicatos maritimos, 
representados nas navegações de longo cur
so. 

Então, os sindicatos todos;. os filiados assi
naram isso, como o telegrama, e assinaram 
a denúncia à Cotnissão Parlamentar de Inqué
rito. 
2-Quanto e quem, na Marinha Mercante, 

afretou foi o fato que tem provocado, nos sin
dicatos dos trabalhadores rnarftimos brasilei· 
ros, a mais prOfunda repulsa, seja Uoyd Brasi
leiro, a Aliança, ou qualquer outra empresa 
de navegaçãO brasileira que utilize do recurso. 

E, sobre esse fato, já provocamos duas ve
zes o CongressO Nacional, quando, no ano 
de 1985, o honrado Senador Nelson Carneiro, 
i:lo PMDB, bem como o Deputado José Eudes, 
do PT, fiZeram um requerimento, pedindo in
formações sobre os afretamentos da Petro
brás e na Docenave. 

Em suma, condenamos o afretamento, co
mo um_ fator de desemprego, de nacionali
zação e sucateament.o da Marinha Mercante 
N~donal. 

Explico que, em 1985, além disso •. nasceu, 
na sede da Federação Nacional dos Maritimos, 
a célebre CPI.da:sunamam. Marítimos, meta
lúrgicos e engenheiros juntos, conVocamos, 
ha- ocasião, -o- Senador" Satumino Braga. S. 
E>r ouviu de nós a reclamação e o pleito e 
lá, então, nasceu a CP! da Sunamam, dentro 
da sede da Federação Nacional de MaritiJTIOS, 
já então com este que vos fala Presidente da
quela Federação, porque entendiamos que o 
escândalo dos afretamentos, o escândalo da 
Sunamam e -da não construção de navios ti
nj'J_am quer ser apurados. 
- No terCeiro item, nós dissemos: Sobre o 

tema propriamente dito, temos que dizer que 
as estatísticas d_~ Sunamam forma intepreta
das pela Abaie, de modo a favorecer as suas 
associadas, as emprE!sa.STransroll e Kommar 
pertéricem aos mesmOs cidonistas. E o Presi
dente da Abaie é diretor da Transroll, não sen
do_ de estranhar, pois, o seU procedimento. 
Esse grupo· poSsui apenaS--um navio pr6prio, 
o Pioneiro, e opera um outro navio, como se 
fosse seu, o Karísma, embora se recuse a as

_s_umir a dívida resultante da sua aquisição. Es
sa dívida vem sendo saldada no exterior, com 
o recurso do contribuinte brasileiro, enquanto 
o grupo controlador da Kommar e Transroll 
opera indevidamente o Karisma, auferindo os 
lucros. . 

4-As despesas de afretamento do grupo 
Tra.nsroll e Kommar totalizaram 31 milhões 
de dólares, em 1986, e 69 milhões de dólares, 
em 1987. Essas somas comprovam-que esse 

--grupo, possuidor de apenas 1 navio, foi o s~ 
maior afietador dos navios estrangeiros em 
1986, e ê o terceiro rriáioi em 1987, excetua
das aquelas-dua;s empres~s nacionais que mo
nopolizam, que- eu hàvia relacionado. Essa 

constataç_ão é alarmante. pois esse grupo pro
pri_etário do solitário Pioneiro teve despesas 
de afretamento, em 1987, somente superadas 
pela Petrobrás e Docenave, proprietária de 
duas maiores frotas de navios próprios doBra
sil e que empregam junto mais de 3 m11 maríti
mos brasileiros. 

A alegação de que a navegação Transroll 
estaria criando mais 2.00 empregos pára a Ma
rinha Brasileirá: estaria correto, se informasse 
também que tp.l fato s6 ocorrerá, se concre~ 
tizados os contratos pelos idos de 1992. Nesse 
íhterim, citando o Diógenes, os marítimos pre
ferem que a Transroll não nos tire a_quilo que 
não nos pode dar. 

Então, a alegação da empresa de que iria 
proporcionar os duzentos empregos para a 
marítima, nós até gostaríamos. Acreditç~mos 
que vai ocorrer, se toda essa questão for_so]u
cionada, lá pelos ídos de 1990, Mas, no mo
m-ento, a empresa vai oferecer empregos para 
man"limos asiáticos, paquistaneses, ffiipinos, 
indianos, que vão operar esses navios. E nós 
vamos ficar esperando, como se fosse um 
céu, o céu de 1990, para termos os nossos 
empregos. E ainda mais: temos infomiáções 
a respeito dessas contratações, que não são 
naqUele número que a empresa diz ser, seis 
navíos: ela só tem, contratados, dois navios. 
De maneira que queremos voltar ao assunto, 
já que temos um documento que analisa a 
concessão desse empréstimo, que gostaría
mos de nos estender mais ao final. 

O sexto ponto: é importante notar que o 
Uoyde brasileiro detém 50% dos direitos da 
bandeira brasileira no transporte de carga ge
ral e que, no telex da Abafe, é acusado de 
manter 16 mivlo~.sob afretamento, que é obri
gado a fazer por não receber do Go~o re
cursos pr6Prios para expandir a sua frota. 

Expertdeu menos divisas em afretamentos, 
no ano de 87, do que o grupo de Transroll 
e da Kommar. Então, apontávamos todos os 
navios apontados como afretados pelo Uoyd 
brasileiro - e voltamos a dizer, condenamos 
esse afretamento --mas o Uoyde, reconhe· 
cemos, é obrigado a afretar, porque ele tem 
que manter o tráfego e a participação nas con
ferências que detém, e o Governo não libera 
o empréstimo necessário. 

Houve estudos de_uma empresa particular, 
a que, ao final, decidiu que o Uoyd Brasileiro 
era viável e deveria receber os recursoS para 
se soerguer, já que, financeiramente, ele vem 
operando e vem operando a contento. E1e pre
cisa de recursos para fazer navios novos e 
para reparar os navios obsoletos, já que a frota 
mercante brasileira é obsoleta, inadequada e 
velha. Agora, é velha mesmo, e essa disputa 
que existe entre financiar e não fmandar, a 
questão da CPl da ~orrupção na Sunamam, 
tudo isso retardou, e muito, a elaboração e 
a construção de novos navios. 

pqr iss_o, entendemos, também, que é uma 
alegação que não tem a Ver com a questão. 
Também estamos contra os afretamentos, 
mas esses navios afretados ná<J tinham a ver 
com o frete, ou com o tra,de. ov com a confe
rência a que estávamos nos referidos, Brasil
Europa--Brasil. 
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Contestamos o sétimo pónto: OS afretamen
tos atribuídos ao Uoyd Brasileiro, à Aliança, 
através da Abale bem como aqueles utilizados 
pela Petrobrás e pela Docenave, por quem 
não morremos de _amores, ocorrem, para o 
exercício do transporte de granéis sólidos ou 
liquidas. Nesses mercados, é prática interna
danai a manutenção de percentual elevado 
de navios afretados com o 'que não -concor
damos, mas aceitamos, em caráter comple
mentar à frota própria. 

O GrupO TrariSroll - Kommar, por outro 
lado, afreta indiscriminadamente, para o exer
cíçio de suas atividades, alegadamente princi
pais, o transporte de veículos. e eu me permito 
mais um parêntese, uma interrupção, ant~s 
de ler o resto, para cltar aos Srs. Senadores 
que essa empresa foi pratrcamente respon
sável - evidentemente que foi no governo 
anterior-. mas ela, nova, já no Governo ante
rior, tinha praticamente acabado com os cha
mados Lloyd Ubra, da Uoyd Ubra, os navios 
Uoyd Peru, Uoyd Chile, que trafegavam na 
l!nha chamada da ALALC, em .volta da Amé
rica do Su1, porque a prática da Transroll é, 
com um navio só, ela, que agora está entrando 
no Brasil, Europa - Brasil, esse é um tipo 
de_coringa. O Pioneiro é um coiin98 -da empre
sa. EJa colocou, no tráfego da ALALC, que 
é o nome do tráfego, que sai do Rio de Janeiro, 
dá a volta pelo Sul da América do -~ui, yai 
aos portos da Colômbia, Peru e Chile. E, nessa 
ocasião, ela colocou navios afretados. Ela en
tro com o Pioneiro, depois, colocou dois ou 
três navios afretados e praticamente inviabi
lizou - evidentemente que os· navios afreta
dos, com marítimos explorados, dos países 
asiáticos, sem pagar os devios tributos, sem 
pagar Imposto-de Renda, sem as obrlgas;Oes 
sociais, Fundo de Garantia, sem todas as obri
gações- a Receita Federal tem álguma-coisa 
a ver com isso, também-, opera esses navios 
que botaram fora do mercado os navios da 
Uoyd Ubra. 

Hoje, estão lá Lloyd Peru, Uoyd Chile, Uoyd 
Equador, em lay off, no Porto do Rio de Janei
ro, atracados ao lado da Ponte Rio-Niterói, pa
ra quem quiser ver. Praticamente, acabou com 
aquela linha, que era operada pela Uoyd.Ubra, 
uma empresa prtvada de navegação. 

Retomo, então, ao item 9. Devemos acres
centar que a Transroll é detentora de várias 
autorizações. todas elas estranhamente obti
das sob a justificativa da necessidade de viabi
lizar o navio Pioneiro. O navio Pioneiro vai para 
todas as linhas, é o ónico navio, eles o colocam 
em tudo quanto é conferência. 

Após a primeira viagem, em cada conces
são - foi o cas-o da Alalc - o Pioneiro é 
substituldQ. por navioS afretados._ E foi dado 
início ao~ongo pleito, para obter-a viabilização 
de outro tráfego. Com o emprego dessa tática, 
a Transroll consegue deter várias autoriza
ções, possWndo apenas um navio. Essas auto~ 
rizações ~ aí sim, em nome da justiça e da 
livre competiÇão- deveriam ser dadas a ou~ 
tros armadores que encomendariam navios 
e gerariam empregos para os marítimos. Ao 
invés disso, assistisse a conivência das nossas 

autoridadeS, permitÚ1do que esse grupo con· 
centre essas autorizações e as explore sem 
limite de prazo, apenas com navios afretados. 
.. _Não satisfeita, a Transroll insiste em utilizar 

aproteção ostensiva das autoridades, ao justi~ 
ficar a necessidade de ter uma cota substan
cial na Brasil-Europa--Brasil, para abrigar 
dots n_a_vios _que obtiveram financiamentos do 
Fundo de Marinha Mercante, por terem suas 
viabilidades justificadas através do emprego 
de outras áreas. Caso obtenha a cota pleiteada 
no Brasil-Europa-Brasil, as demais áreas 
continuarão a ser fretadas com navios afreta~ 
dos, e a própria cota da Brasii-Europa-Bra~ 
sil também será cumprida com navios afreta
dos, pois os dois referidos navios sequer co~ 
meçaram a ser construídos, e não serão entre~ 
gues antes de 1989 na melhor das hipóteses. 

Como os navios próprios Lloyd Brasileiro 
e da Aliança operam no tráfego do Brasil-Eu~ 
ropa-Brasil com acentuada oclosldade, ~ 
sistiremos ao seguinte escândalo: para fabn~ 
car uma cota injustificada para a Transroll, 
que-esse estímulo será explorado com nav_!os 
afretados, pelo menos até o fim de 1989: o 
Uoyd e a Aliança paral~ção navios pr6pnos 
e_ se verão forçados a desempregar marítimos 
brasileiros. 

---eãõ firlai; ilô Por{to 1 O, eu bÜsqueí informa· 
ções dos navios que ela citava no documento 
da Abaie. Da extensa lista de navios afretados 
-~e-a Abaie atribui à Aliança e ao Uoyd brasi
leiro, apuramos o seguinte: 

A) Todos os navioS atribuídos ao Uoyd 
operam em outras áreas.....:... não eram da ·con~ 
ferência Brasil/Europa/Brasil. Esse fato por si 
,só_ç\emonW'a a má-fê do Telex da Abaie; 
_ 6) Apuramos qoe o Navio New Holm foi 

entregue pela empresa de navegação aliança 
ao seu proprietário em março de 88~ é um 
navio que não está mais operando no _Brasil/ 
Europa/Brasil, estariã; 

C) Tivemos .nn:formação de que os navios 
Gotlandia e Laplandia, estados como afreta~ 
dos pela Aliança, na realidade são_ utilizados 
nos cambrais - esses cambrais são joint 
y_enture que o Uoyd brasileiro opera eorn a 
Aliança, só para a linha da Escandinávia, e 
exige. navios próprios e especialíssimos que 
sãO os navios chamados lce-class e isso não 
é s6 uma exeção nessa linha, esses navios 
operam porque o Brasil ainda não tem navios 
quebr~gelos, que possam operar todo ano, 
na linha da Escandinávia. E eu poderia citar, 
a minha própria, além de que existe também 
no Brasil esse tipo d~ facilidade, e cito a Global, 
que é Uma empresa também desse grupo da 
~aie, cujo annador nós temos excelentes re
lações e no seus navios próprios nós temos 
um excelente contrato, os marítimos têm um 
excelente contrato que pertence ao armador 
Laurit Lacman, mas ele afreta um navio, e 
eu aponto~ porque ocorreu um fato inusitado 
mais ou meilos há 2 meses é _Chentrans wega 
é um navio especialíssimo, é um navio de cer~ 
ca de 16 mil toneladas que está afretado na 
cabotagem do ~rasil. Ele opera dos portos 
de Rio Grande, lá de dentro do terminal petro
química, lá dentro do Estado do Rio Grande 

do Sul, até Maceió, possui 6 alemães como 
oficiais e 12 filipinos, mas esse navio é um 
absurdo, a nOsso ver, pois no lugar desses 
12 filipinOs deveriam eStar -12 bfasileiros, por
que o navio está internado por 2 anos em 
águas brasileiras. E ainda tem mais, mas nós 
aceitamos porque o navio não existe no mun
do - eu não vi similar no BrasiL É um navio 
que transporta etanol ~ 135? abaixo de zero. 
Então, é Um exemplO, e -nós admitimos isso, 
embora nós tenhamos arrestado o navio, por~ 
que o capitão alemão agora em fevereiro de
mftiu 12 dos filipinos e largou-os abandona
dos no porto de Rio Grande;- de onde foram --
deportados. Então, a federação, que tem a 
Obrigação, o dever de solidariedade, embora 
entenda que esses filipinos roubam os nossos 
lugares, mas eles roubam evidentemente com 
a cumplicidade do armador brasileiro e quase 
todos eles fazem isso, a Aliança o Uoyd, todos 
eles fazem ísso, afretam essa minoria, esses 
grupos de_ explorados do mundo marítimo. 
Então, esses filipinos foram abandonados e 
entregues à Policia Federal, n6s entramos em 
defesa .deJes. a Federação Nacional dos Maríti
mos, e através de um advogado entramos 
com um mandato na área da justiça e na área 
Jederal. 86 conseguimos arrestar _o navio no 
Rio Grande, e ele ficou lá mais de 5 dias até 
que viesse uma nova tripulação de filipinos. 
pois, aqueles foram deportados, e o coman
dante ainda está sofrendo a responsabilidade 
de haver saído com seis homens, e os gaú
chos, aqui, que podem dizer, os senadores 
gaúchos gue podem dizer, 91.!- as, pessoas que 
lá foram - colocando em risco o tráfego no
turno, porque ele navegou desse terminaJ pe
Rio Grande do Sul, à noite, com seis tripulantes 
e com a permissão da autoridade brasileira. 
É ·claro que a Marinha tomou -providências, 
e o resposável pela liberação foi - e acredito 
que até o Capitão dos Portos do Rio Graride 
tenha .sido demitido p-or esse erro que come
teu, sob pressão, evidentemente, dessa multi
nacional e dessa operadora, mas é uma em
presa do grupo que está defendendo isto aqui, 
os navios especializados. 

Paia terrriiiíar, cito o meu exemplo próprio, 
dá necessidade do chamado navio lce~class. 

Em 1976; naVeguei- sou chefe de máquina 
também da Aliança e naveguei com navio ar
poador, dos últimos,_ porque já foi sucateado 
e fiquei preso por sete_ dias, no gelo, lá no 
porto da Finlândia, ou melhor, antes de chegar 
à Capital da Finlândia, pois fomos navegar 
no invêmo. Era janeiro, __ e fiquei preso lá, por 
sete dias. O navio não saía do gelo, com todas 
as tubulações entopidas e, se o navio não tiver 
aquela guilha necessária para quebrar o gelo 
e dele se safar, não sai. Os navios brasileiros, 
atualmente não têm condição. Digo atua1men
te, porque essa é uma tecnologia que a indús
tria naval brasíleita pode superar, e temos cer
teza de que os vamos ter dentro em breve, 
não só navios do tipo Chentrans wega, que 
transporta etanol a 1359 abaixo de zero, como 
vamos ter também navios ice-class, que po
derão trafegar o ano todo, e desnecessário 
será o afretamento desses navios especiali
zados. 
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Encerro-esta tiarte da minha resposta, di~ 
zendo que não nos Interessa polemizar com 
armador A ou B, nem -com a Associação. por
que dependemos de empregos deles; esta· 
mos preocu1pados com nosso emprego; com 
a manutenção da construção naval no Brasil 
e com_ o emprego -de brasileíros, mas assus
ta-nos, e, aí, entro na qUestão-que também 
é da maior importância, de como a T ransroll 
consegue e conseguiu o seu financiame-nto 
para esses chamados dots navios que, hipote
ticamente, em 1990, v~o gerar empregos; não 
duzentos empregos, talvez cinqüenta ou oiten
ta empregos, diretos e indiretos, só com esses 
dois navios, porque os outros quatro ela ainda 
nem começou a construir e os projetas não 
foram apresentados. Mas vamos fa1ar só do 
projeto que foi apresentado ao BNDES, atra
vés do fundo, e que foi analisado. 

Tenho aqui um documento, Exa., que é 
uma aná1ise do processo· e que vou passar 
às mãos da Comissão, rrtas,-antes. eu me per
mitiria analisar os fatos de quando entrou. A 
empresa Transroll entrou çom um pedido, em 
1984, de financiamento para dois navíos. No 
começo. os naviOs eram de 6500 -tóneladas, 
e, a pretexto dele, evi_d~temente, tudo está 
escrito aqui, porque este é um documento 
extenso que me chegou às mãos e tão logo 
tomei conhecimento - vários documentos 
que me chegaram às_mãos na Federação, 
quando se sabia que à Federação os maríti
mos estavam _encaminhando uma denúncia 
-e volto a dizer: tenho ç~rteza de que muitos 
armadores gostariam de e,star aqui, ao meu 
lado, denunciando istç ~ é preciso que se 
diga- e não o dí~m porque estão com medo 
e não querem fechar suas portas na área do 
Ministério dos Transportes, então, tem todo 
aquele ... mas nosso compromisso, como é 
com trabalhador, e vamos assumir, os docu
mentos nos foram entregues para que colo-
dissemos essas questões. .. 

Então, esse pedido de_ fi.nanciamento era 
de navio de seis mil e quinhentas toneladas, 
de três mil e trezentas a s_eis mil toneladas, 
para trafegar num trade que ela tinha, na área 
que era permitido e que há exportação de 
carros, que era_BrasU para Argentina e Brasil 
para aquela linha do Chile. A empresa, então, 
depois de várias ... era a única_ coisa que ela 
fazia. 

Os Srs. terão oportunidade de ler a análise 
da documentação, pOrque, se não me faJha 
a memória, está aqui, inclusive, na documen
tação do Senador M.;l,u(k:lo Corrêa, no docu
mento do Senador lido em Plenário, e os fatos 
são esses: o grupo que analisa o projeto, den
tro do Banco Naç:ional de Desenvolvimento 
E<::onômico, em 25·5-87, por esSas raZões, 
pelo tipo de navio que ela pedia, pelo tipo 
de navio que a empresa pretendia construir, 
achava que a companhia não tinha. S6 tinha 
um navio pioneiro, que não tinha coodições 
de gerar recursos n~~árlos para pagar os 
navios que estava pedindo para construir. Haw 
via onze quisitos. 

Vou me limitar a ler a página 5 desse docu
mento que vamos passar ao senhor, ao relat6-

rio da análise da Denave, do AP 2; emitido 
em 25 de nove~ro de 1985: 

"Concluiu pelo indeferímen.to desse fi
nanciamento, porque a empresa- entre 
os riscos, vem apqntando_ - sit1,.1ação 
econômica retrospectiva da Teansroll ca
racteriza-se por reduzidas margens ope
racionais, que têm afetado significativa· 

- mente a sua capacidade de autogera
ção," 

Porque operã l.,lm_navio Só-=-doU um exem· 
plo - e tinha uril cOiniató priricipal com a 
AAT. Sessenta e cinco por cento do compro
metiiriéiito de transporte· da Transroll com es
se naVio -pioneiro era com' a FlAT e era uma 
coiSa afriscâda. De repente, ·a f(AT deixava 
de exportar, muda a política dentro da indús
tria automobilística no Brasil e, tendo a T rans
roll só aquele navio contratado com a FIAT, 
evidentemente não poderia honrar os seus 
compromissos. _ 

E vem por aí. São ante itens, ·que eu não 
gostaria ... Vou ao terceiro: 

"Há forte concentração de méUs da me
tade da receita em um único -cliente, que 
é o caSo' da FIAT. Um navio de 6.500 
toneladas :--- que ê o nome que teriam 
dado, já que o um primeiro deles_ é pio· 
neiro, que existe- apresenta capacidade 
bastante superior ao trade com que se 
comprometia"_ 

Eõtão, estava se comprom~~fldo a navegar 
para a Argentina e para o Chile, portos do 
Chile e do Equador, com i.lr'n navio de 6.500 
toneladas que é, muitas vezes, sUperior às ofer
tas, à demanda daquele tipo de trade. 

Por isso, também, o analista negava. 

-"A linha Brasil, Peru, Chile, para onde 
pOderia ser deslocado o novo navio de 
_6.000 iiSso com relação ao Brasil,_Argen
tina, Chile, Peru, para onde podeila ser 
deslocado o_navlo de 6.000, ~mbém não 
apresenta perspectivas comerciais razdá.M 
veis." 

Por fim, d~ - são onze itens que não vou 
ler aqui para não me tomar cansativo - no 
último diz: -

"A empresa não dispõe, atualmente, de 
capacitação técnica para acompanhar o 
projeto e a çonstrução, tanto da jumbo
rizaçãó do pioneiro- que pede- como 

-do novo navio." 

Isso era o projeto Dois_ navios. . 
Então, o que aconteceu? Ao final, di~nte 

dessa derrota eminente dentro do BNDES, 
a- empresa solicitou a suspénsão do trâmi~e 
do processo, em 16 de dezembro de 1985, 
e~ um dia antes da reunião ordinária da Dire
toria do BNDES, que ia apreciar o pedido e 
negá-lo oficialmente, retiraram·no da pauta 
ordinária da reunião do dia 17 de dezembro 
de1985. 

_ Em 17 de deze'mbro de 198.5, a erripresa, 
na iminêndá de v~r..negado oficialmente pelo 
BNDES o documento, retiroú-o. _ 

E, af, começou o que chamo_ de manoqra 
Uma delas foi novamente com O favOrécimen· 
·to das -autoridades.- - - -

Nesseperiodo,em !986-elevouumt~mM 
po-foi sugerido à empresa que apresentasse 
novo projeto. Ela apresentou seis novos proje
tas, que são este dois que diz que, agora, foi 
au.torizada realmente a construiJ: e os ~utros 
quatro que são propostas que ainda estão na 
fase de projeção de projeto, de organização 
do projeto. Mas, ainda assim, os dois que fo
ram ·autorizados ainda não tiveram sequer 
uma chapa de ferro soldada, Sr. Senador, ain
da não teve uma delas. E é nesse r:t~vl.o que 
estão oferecendo aos marítimos oportunidad-e 
de emprego. Não teve wna chapa sequer sol
dada_até agora. 

Então, começou um_ procesSo que C::hamo 
de proteção governamental, que nao ~i de 
quem parte, nem quem é o autor, e que nos 
cabe apen~s informar que é irregular. 

A primeira foi com a edição da Resolução 
n• 9.101, de 1986. Essa 9.101/86 simples
n:t~mte criou a chama9a figura__j:lQ_ ~utsider 
brasileiro. -- -- -- -" ----

Depois .de- insiStir de várias maneiras, de 
ter sido negaâO o Seu projeto, porque não 
tinha viabilidade técnica, pelas ràzões que 
)::X"' vão ver no documento, conseguiram; eri
tãO, a Resolução 9.101, que cedeú ao Tran_sroll 
o quê? Parte no tráfego da Brasil/Europa/Bra-
sjl, que era cartorial - E:n_tenÇo até cartorial 
...:_ da Aliança e do Uoyd brasileiro, dos 50%, 
e dava 5% de~se comércio para que a Trans-. 
roll pudess_e _transportar. -

Foi a· máneira que a Transroll, que só ope~ 
rava: C:Om carros; Brasil, Argentina e Itália, os 
carros da Fíat e esporadicamente da Vime· 
zuela, entrou no mercado Brasil/Europa/Bra
sil, trazendo da Europa cargas também confe
renciadas, que foram, evidentemente, claro, 
tiradas do Uoyd brasileiro, que ~- a_grand~ 
"irmã_ P_a':!!~"- do mercado de toda navegação 
mercante braSileira, Permita-me ã irreverênda. 
Então, 5% _foram tirados do Uoyc! brasileiro 
e começo.u _cOrn uma Ot!tra _irre_g~lazi~dãde 
na época. ESSa e_riipresa começou transpor· 
tando, tinha direito a 5%, transportou mais 
-aos 5%' cerca de e ou 9%. os números estão 
pbr aí e a ·sunainafrl vai poder fornecer iss-o 
tecnican_ten~e. ténho os d.ocumentos, porque, 
eles ê que têm de fornecer essaS iPfolll}a_ções 
corretas. Mas_ eJa <::arregou m~s de_ 8%. Tem 
uma caracterlstica, Srs. SenadOres. Nesse 
pacto, ·a ·empresa só tinha direito a carregar 
5%, que já foi um_-absurdo, porque o outsider 
é um naVio que não tem compromisso· n~
'nhum caril os artnadores, nem com eXporta
·dores, ele entra como se fosse - a palavra 
·outslder, na tradução, vamos dizer livre, eu 
düia, é tutl' marginal, dentro da conferêncía, 
e· um riãvio marginal e que aproveitou, vamos 
dizer assim, trabalha como punguista, sobrou 
alguma coisa, eles vão ~ pegam a carga que 
seda dos conferenciados, dos 50% brasileiros. 
Então, eles pegaram, volto a dizer, dÕ Uoyd 
brasileiro, que sempre está distraído, foram 
lá e apanharam 5% dO Uoyd brasileiro e carre
gou muito mais desses 5%, mas tem uma 
característica, tinha um Compromisso "nessa 
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entrada que se a empresa que tfansporta mais 
é _chamada over, a empresa que está over 
na conferência, seja nesse processo do outsl· 
der ou seja entre os próprios conferenciados. 
entra a Aliança e Uoyd, entre Netumar e Uoyd.. 
na Amêríca entre a Paulista e o Uoyd, no Medi· 
terrâneo, quem transporta mais é obrigado 
a pagar o outro, é um acordo de cavalheiros, 
me que quem transportar mais é obrigado 
a repassar. Essa: Transroll, nesse caso, trans
portou mais, ela está over, e não paga ao 
Uoyd brasileiro, nem pagou a ele o excesso. 
que ela transpórtou, vejam V. Sts, ~ Sunamam 
concorda com isso, quer primeiro que Uoyd 
e Aliança paguem o excesso aos europeus, 
porque têm que pagar a outra banda do acor
do, da conferência, do cartório, são as empre
sas européias, eles têm que pagar o excesso 
e são cerca de 17 milhões de dólares; infeliz· · 
mente, fugiu-me o recorte efrl qUe o Presi- · 
dente do Uoyd diz quanto é que a empresa 
deve de over, quanto que a Ttansroll deve 
de over a eles dois e à conferência, então, 
ela não paga e a Sunamaril não a obriga a 
pagar, e ainda mais, liberou essa 9.943, com 
a empresa com todo esse problema, agora 
já no ano de 198& Então, são 17 milhões 
de dólares que a empresa se recusa a pagar 
rque os conferenciados são Uoyd e Aliança, 
vão ter que pagar aos europeus. esse ê o pri
meiro problema. O segundo, no primeiro mo
vimento de exercício dos seus 5%, de quem 
a companhia fez, ela cometeu uma segunda 
irregulariedade, que até hoje não está clara 
e que já denunciamos no Conselho de Asses
soramento CoriSultivo da Sunamam, da qual 
somos parte, somos membro, representando 
os trabalhadores, ela começou a transportar 
locomotivas da Polônia; ora, locomotivas para 
a Rede Ferroviária Federal é uma carga priva
tiva de empresas de navegação estatais, tinha 
que ser Uoyd brasileiro a carregar, porque, 
eu diria, permitam-me dizer, é o ffiê mlgnon, 
locomotiva ê um frete que dá muito dinheiro, 
e quem carregou da Polônia, dos portos de 
Gdahsk! Locomotivas vieram para, parece
me, para a Fepasa ou para a Rede Ferroviária, 
não sei espeCificamente para que- tráfego, 
transportados por essa empresa Houve a gri
ta, nós interpelamos o Presidente do Uoyd 
brasileiro, para saber como tinha acontecido 
isso e até hoje não foi explicado como a Trans
roll, iniciando esse processo de oustslder de
la, carrego_u uma carga prescrita para empresa 
nacional, assim como o trigo é do Banco do 
Brasil, para os navios da Docenave, há cargas 
que por lei sãos prescristas para estatais de 
navegação. Essa seria a s_egunda irregularie
dade. A terceira, além dessa concessão, vem 
-já estou falando demais -, _de. _novo, já 
em 1986, analisando a nova proposta desses 
dois navios, depois que tinham sido retirados, 
eles voltaram a entrar com 2 novos navios; 
de novo, a assessoria que faz: análise de proje
to, voltou a dizer - vou, textualmente, dizer 
o que o analista informou a respeito do projeto 
-à pág. 28 do documento! 

"Conclusão da análise econômico-fi
nanceira, retrospectiva: a empresa apre-

senta elevados custos operacionais, prin
cipê!lmente com os navios afretados, sen
do sua margem bruta insuficiente para 
fazer face as suas despesas gerais, admi
nistrativas e financeiras. Embora tais des
pesas tenham sofrido substancial redu
ção no -período em análise, os resultados 
operacionais liquidas continuam negati
vos". 

Isso fei na segunda passagem do projeto_ 
pelas mãos dos analistas do BNDES. 

E. aqui, tein i.im outro' abSurdo de raciocínio. 
A empresa alega, em seu favor, está em algum 
lugar, mas como já sei isso de cor, porque 
é um absurdo, e é por isso que ficou gravado, 
a empresa alega que na informação subse
qüente, para conseguir o financiamento, que 
conseguiu; finalmente, com a passagem, com 
a substituição de navios afretados pc-r navios 
próprios, ela estaria em condições de operar 
com maior rentabilidade. Isso é de um absur
do ·e de uma má fê que tem que ser dito 
aqui, e eu não poderia deixar de dizer. Qual
quer um menos informado sobre marinha 
mercante sabe que um navio afretado opera 
com condições de custo mais reduzidos em 
relação a um brasileiro. EStá na cara, sou brasi
leiro mas não sou nenhum imbecil; sou marí
timo mas não sou imbecü. O navio -afretado 
opera, os registras são facílimos ·de fazer, a 
operação não tem nenhuma tributação nem 
riScos fiscitis; eles operam com a bandeira 
da Ubéria, com a s_ede do escritório nas Baha
mas, com tripulantes que v:êm do Paquistão 
e não pagam ... Tenho também, mas não pude 
trazer aqui, um contrato desse tipo: o tripulante 
assina à entrada do navio, recebe tanto, e sai 
do navio com a mão na frente e pronto; não 
tem obrigação, férias, nem INPS, nada dessas 
coisas que temos aqüi, que oneram em muito, 
justamente, a folha da empresa brasileira, mas 
com respaldo do social e em beneficio dos 
trabalhadores. É claro que temos que ter direi
to à aposentadoria, a férias, e tem fuga_ maior, 
a ·evasão maior desde a tributação fiscal. Não 
paga INPS, não tem compromisso algum com 
o Finso_cial, com o PIS, com o PASEP. E _ele 
diz - pasmem os Srs. - às tantas desse 
documento, com uma argumentação pró 
Trartsroll, de que quando substituir esses na
vios afretados vai operar mais economica
mente. Oaro que isso -é um absurdo. Reco
nheço que um navio próprio do Brasil ê caro, 
ê mais caro, porque tem que pagar tributo 
no BrasjJ, tem que ter contrato coletivo com 
o trabalhador, tem que pagar férias e _tudo 
aquilo que todas as demais indústrias pagam 
no Brasil, e o que eles fazem é uma fuga e 
uma evasão de dificil controle do flSco brasi
leirO e das obrigações sociais do Brasil. 

ISto tudo está_ aqui, Srs., mas, assim mesmo; 
esse documento, então, está com o "de acor
do"; 27-5-87 foi encaminhado à consideração 
da Diretoria do BNDES, com o aprovo: "Ante 
o exposto, o grupo de análise ... "-isso depois 
des1'85 pressões todas e mudanças- " ... con
clui pela viabilidade técnico-econômico-fina
ceirh do projeto de construção de 2 navios 

Ro-Ro, de 12.400 toneladas ... " --e já não 
é mais de 6.300, 12.400 toneladas; o de 6.300 
já era inviável naquele mercado da Argentina 
- não exiSte carro para transportarem, no 
mercado que propuseram - mas consegui
ram, finalmente, a 27-5-87, a liberação do cha
mado empréstimo, financiado através dó Fun
do de Marinha Mercante. 

Nesse período nebuloso, que os marítimôs 
entendem que é nebuloso, de 87, passo às 
mãos dos Srs. um telex original, que também 
chefiou-as nossas mãos, não sei como, bateu 
num envelOpe fechadO e me assustei, até, 
quando ó vi. Ele está em inglês, maS é um 
documento em atenção à Knut Aune_ Brasil, 
que é um ship broker famoso, um grande 
operador de navios na bandeira de conveniên
cias, e que está mandando_uma carta à Trans
roU Rio, em atenção do Sr. Richard Klein. Os 
senhores sabem que há dois Klein, wn que 
ê alemão, o pai ou irmão, e outro Klein que 
é o Sr. Richard, uma figura simpatissíssima, 
que é um dos detentores da empresa Trans-
roU. 

Vou ler o referido _do_cumento para que os 
senhores se escandalizem. Saliento que este 
fato é de 1986, no perlodo em que ele teve 
negado o financiamento e depois sairam essas 
injunções misteriosas todas que vieram a libe
rar no final de 1987. Vou ler a tradução do 
inglês: 

At Carl Aune Brasil 
CC RIO=. l\TSRl'. MESSINGA 

Transroll Rio- At. R Klein 
At. Sr. Knut Aune- C. C: R. Klein 
Muito obrigado pela sua carta de 15 

de março com respeito a possibilidade 
de usar o fundo da Marinha Mercante bra
sileira. Estãmos prepai-ahdo esPeCifica
ções para os dois navios porta-containers 
frigoríficos e remeterei via courrier dentro 
de alguns dias. _ 

Receio que a sua propoSta seja muito 
complicada para a minha maneira prática 
de ver as coisas. Posso sugerir uma abor-
dagem alternativa? -

Digamos que a Transroll encomende 
os navios e o resultado do financiamento 
barato, dos subsídios e do fundo de Mari
nha Mercante seja viabilizar navios pela 
metade do preço do mercado mundial. 
Proporíam-os que a Transroll ceda-os em 
fretamento a um custo com uma bilixa 
margem de rentabilidade (para satisfazer 
a autoridade da receita federal) ~ uma 
companhia estrangeira por aproximada
mente 15 anos, dando a esta companhia 
estrangeira o direito de compraras navios 
por uma quantia nominal ao final desse 
período. Os afretamentos teriam total ga
rantia da Sea Containers Ltda. A Sea Con
tainers seria proprietária de 2/3 da Cõril~ 
panhia Estrangeira e a Transroll de 1/3. 
A companhia estrangeira tentalia empre~ 
SJar os navios de modo rentável, o que 
seriã Tádf Se eles forem obtidos pela me
tade do preço mundial. Na realidade, 
T ransroll teria direito a 113 do lucro sem 
correr risco. Se a companhia estrangeira 
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tivesse prejuizo a Transroll não teria parti~ 
dpação na perda. Com relação que estes 
devem ser compensados pela garantia do 
pagamento total dos afretamentos dada 
peJa garantia do pagamento total dos 
afretamentos dada pela Sea Containers 
Ltda O problema c:om os recursos pró
prios e o que fazer no caso do estaleiro 
não entregar ou a Transroll não apresen
tar os navios. Em outras palavras podería
mos oferecer depósitos mas somente 
desde que tenhamos garantia bancária 
de tê-los ressarcidos com juros, caso o 
estaleiro não entregue ou a Jhmsroll n?lo 
apresente _os navios. Es~ garantias de
vem nos proteger integralmente contra 
riscos poUticos ou de força m~ior. 

Revendo o assunto, noto a sua insatis
fação referente a inal>i.lidade de fechar 
(contratar) navio (s~pply Boat-Bo;.cer) 
mas você nunca retomou com resposta 
seguindo nossas últimas discussões e 
Galbraith de Londres disse que você. não 
estava presente fechar (contratar) dentro 
das condições exigidas. Temos tentado 
segurar o comte cook, navio tipo boxer, 
para a Transroll mas deduzi que você não 
estava lá para fechar a taxa líquida de 
mais de 7000 dólares diários assim te:mos 
que prorrogar/fechar em outro lugar. Vo
cê também perderá o navio tipo tac:kler 
se ao fechá-lo imediatamente a uma taxa 
líquida de mais de 4000 dólares diários. 
Temos afretadores dlsposto_s a contratar 
estes navios. Perd_emos dinheiro com os 
afretamentos para a Transroll_ durante 
muitos anos até agora e. voçê não pode 
esperar de nós a dispensa de alguns lu
cros logo agora que o mercado está fir
me. O melhor que podemos fazer ê lhe 
oferecer a prioridade de disponibilidade. 

Saudaçõés 
Jim Sherwood 

A pessoa que assina o telex é que está man
dando em nome da Sea Containers L TD. Pas
so o documento às mãos dos Srs. Senaqore_s, 
a versão em inglês, mostrO aq_s senhores, está 
aqui- e esse telex com o nQme da-Transroll 
aqui, o telex próprio da Transroll, está um pou
co dificil de I~ r. porque essa é a 1 o~ cópia 
que mandaram para mim em inglês. Passo 
às mãos dos senhores, tamb~m, porque já 
estou me tomando cans~vo~o dos;um~~o 
de análise onde essa,s coisas são colocadas 
pelo grupo de análises do BNDE;S, é mais_ 
um documento. Aqui os senhores têm uma 
complementação com aqueles que enviei, 
mande~ na oportunidade, em abril de 1987. 

Da minha parte, Srs. Senadores, eu queria 
só lembrar que o superintendente da TransroU 
-e eu não quero ser aqui impertinente com 
isso, mas é um fato que atinge profundamente 
os maritimos -a presença do Sr. Washington 
que é o superintendente da Transroll, um 
usueiro e vezeiro em desnacionalizar. ~m 
1971, ele, superintendente da Docenave foi 
quem iniciou a dOutrina de exportar navios 
construídos com recursos do contribuinte bra
sileiro, e ele passou - eu dei o nome dos 

navios: Dossban ainda está l)avegando, Doce
river, dosSikahyón, são _naVios que o Sr. Wa~ 
shington colocou na bandeira líberlana e tirou 
dos marítimos brasileíroS: Ele operava com
gregos comandando e tripulações asiáticas, 
mas isso qu_e naquela oCasiãO nós _denunciá
vamos, e que em 85 chegou a gerar dois pedi~ 
dos de informações do __ SeQador Nelson C4r~ 
neiro, e vi também denúncias várias dos marí~ 
times e de minha própria em diversos jornais, 
hoje em dia são nove, a Docenave que, naque~ 
la ocasião, tinha só três -navios na bandeira 
liberiana hoje tem 9 naViOS, seja "e'in]oint ven· 
tuiti. a-s empresas-rem os· nomes mã:is variados 
pelas quais a Docenave opera no exterior, se 
é mar é um_a na Ubéria, tem outr,éJ nas Baba
mas, e agoia umajoint iienfi.ire cOm três na·; 
Vias com os- noruegueses da Wllllons, que 
chama Willsee, que opera três navios tam• · 
bém mais novos, eu $ituaria que dois deles 
estão com tripulantes brasileiros, mas com 
as mesrriâs condições do_.,.siático, ganhando 
dólar, mas sem direito a nenhuma proteção, 
sem férias, sem seguridade social, sem itada, 
são os tripulantes brasileiros. Então, o exem· 
pio dessa empresa, o retrospecto do Sr. Wa· 
shinQton na Docenave indica que ele continua 
o mesmo nessa empresa T ransroll. 

E diria também, -para encerrar, que·a nossa 
denúncia não é s6 contra a empresa Transroll, 
o problema é que a atividade e a veloddadEl 
com que essa empresa assumiu essa posição
dentro da marinha mercante brasileira nos as-: 
susta, porque se a moda pega nós vamos ter -
a marinha mercante brasileira_to_da_ encostada, 
não serão 60 navios; como fofam no ano pas· 
sado; nós teremos a totalidade da frota encos~ 
tada, e os brasileiros, que já são 5 _mil e pouco, 
nós vamos dobrar no mercado, e com uma 
conseqüência muito danosa também, porque 
o marítimo brasilefrO é formado pela Marinha 
de Guerra do Brasil nos centros de instruções 
CEAU e CEABA, que são a formação e a quali· 
flcação das mais ahas do mundo, do menor 
nível e, que vão se transformar em elefante 
branco, porque não "aCreditá que O Governo -
brasilelro ·vai fazer como Filipinas e como Sin~ 
gaj>ura,-·que ·slinplesinEmte a sirigapurlzação 
do Brasil, que me parece isso, nós vamos for. 
neCer, treinar a custo do contribuinte brasileiro 
naqUeles elefãrltes brancos que vão ~e tomar, 
para produzir marítimos para a bandeira de 
oonveniência. Então, é essa a única razão que 
nós estamos_ <'.qui e que fiZemos essa denú
nica, é me J>onho à disposição de todos os 
senhores, agradeço a atenção e o tempo que 
eu tOmei dOs Srs. Seiladores, mas eu acho 
qÜe ·a gerite-tinha que dizer essas cOisiis aqui, 
e cabe aos Senhores investigar e às autori· 
dades responder se-está_ c_erto ou_ se está erra
do o que nós estamos clilendo aqui. Muito 
obrigado. -

O SR. PRESIDENTE (liarriar Franco)- An- . 
tes de d~~p~vra aos Srs. Senadores esse 
tel~ _aqui é de abril de 88? 

OSIH\AliRÍOO MO~O DE SANTANA 
-Foro p"êrfodo em que ela mudou o abrocho 
dela em r~lação ao financiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) :
ConsultO oS Srs. Senadores, particularmente 
o Senador ~urício Corrêa, antes de dar a 
palavra ao nobre Relator, se os Srs. Senadores 
preferem ouvir o nobre orador em primeiro 
lugar ou se gostariam de fazer as suas pergun
tas antes do Senador Carlos Chiare IIi? (Pausa.) 

Senador· Carlos Chiarelli, V. Er está com 
a palavra. · ·· - - · 

O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli)-Tendo 
em Vista, Sr. Presidente, a ampla exposição 
feita pelo depoente, tenho a impressão que 
agora teremOs que entrar numa argüiÇão ab~ 
solutamente objetiva, em termos de pergunta 
e resposta. 

A primeira questão é a seguinte: o depoente 
é Presidente'da Federação Nacional, e gostaria 
que ~le nos dissesse exatamente quem cons
titui, que entidades sindicais, quantas pessoas 
ele representa e quem são essas pessoas? 

O SR. MAURÍOO MONTEIRO OE SANTANA 
-Sim, Sr. Senador. Eu soU a Fedi!ração Naw 
clonai dos Trabalhadores em Transportes Ma
rítimos e Fluviais, represento trabalhadores 
marítimos, fluviais e os pescadores também, 
e, agora, uma classe recente de mergulha
dores. Cerca de 26 sindicatos filiados a nível 
nacional, sendo que, especificamente, falando 
em Marinha Mercante e em Marinha Mercante 
de Cabotagem de longo curso, são treze sindi
catos, também sindicatos nacionais, que assi: 
naram e ratificaram as denúncias aqui feitas, 
com sede, todos eles, no Rio d~ Janeiro, 

Representamos, agora, em tomo de 60 mil 
marítimos e digo a Federação, indulndo o 
pessoal de navegação portuária, o pessoal de 
navegação interior também- pois temo_s sin- _ 
dicatos em todo o Brasil. Eu poderia enume
rá-los, se for o caso. São 26 sindicatos em 
todo o Brasil e, relativamente à Marinha Mer
cante, são treze. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Nessa 
conferência BrasiVEuropa!Brasil, 50% corres
poildem a empresas brasileiras. Anteriormen
te, parece-me que o Uoyd e a Aliança. 

Como ê que se divid_e esse percentual entre 
ambas, por que agora 5% ficaram- reservados, 
formalmente à Transroll? 

O SR. MAURÍOO MONlEIRO DE SANTANA 
- A parte dO Brasil é_ dividida eqüitativamente 
entre as empresas brasileiras que são confe~ 
rênciadas. No caso do Brasil/Europa/Brasil, 
dos cinqüenta por cento, 25% tocam ao Uoyd 
b~ileiro, 25%_~_Aiiança.Mas, essa introdução 
do outsld, no ano de 86, da ResOlução n9 
~.101, realmente fez com que a TransroU en
trasse em 5%, e, como eu dissera anterior· 
mente, esses ~% saíram do Uoyd brasil~ro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare Ui)-Então, 
25% com a Aliança, 20% com o Uoyd e 5% 
à Transroll. É essa a matemática? 

O SR. MAt!Rfao Mói"itE::Ro DESANTANA 
....:...;. É. Eu diria que eSsa é a inatêmática: fv\as., 
a própria Sunamam tem dados que compro
vam que a Transroll sempre se excedeu dos 
seus5%. 
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O SR RELATOR (Carlos_ Chiare;Ui)- Stm, 
digo, isso é uma conseqüência, mas no origi
nal a matémátlca e_essa? 

O SR. MAURIGO MONTEIRO DE SANTANA 
-~.Seria com a Resolução _ _no 9_.101 que 
essa proporcionalidade teve. que ocOJTer. 

O SR, l<EJ-t.TQR (Carlos Chiarelli)- Essa 
figura do outslder é decorrente de llfl1a reso-_ 
lução, quer dizer, normalizada 09 _ êr~~! J??r 
uma resolução que vem_ c_itada_ a,qui. Eu per
guntaria se essa figura é tambétn_usuaL inu
sua1, inexistente, existente, em alguns casos, 
nos países que têm atividade de transporte 
maritimo? Quer dizer: isso existe no _Japão, 
existe na t'loruega, existe na Alemanha, ou 
não existe? Como é? -

O SR. MAURIOO MONJEIRO DE SANTANA 
- É uma situação singular. Vou_ me permitir
comentar, porque conheço um pouco do mer
cado, embora não seja um especialista. 

O outsider, como o nome diz, ~ JJm margi
nal. As _conferê_ndas IOOstem, e ele fica ali zan
zando pelos portos europeus, americanos, pa
ra pegar a carga que sobra. N@$ outras confe
rências, que são 40, 40, 20, sobram vinte. 

EntãO, ele_ riã.O tem necessidade, porque 
20% realmente ficam para o outsider, para 
os marginais. É o caso dos Estados Unidos, 
da conferência Norte dos Estados.Cfnidos-Bra
sil. O Brasil carrega 40, Uoyd, Netumar, as 
empresas americanas carregam os- outros 40 
e, lá, todas as outras empresas, porque eviden
temente, muitos europeus vêm e entram nes
ses 20% que sobram, ou seja, trazendo de 
Já para cá, ou levando do Brasil para os Esta
dos Onidos. Então, a figuf.a do ... 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - <1m 
momentinho só. Então, há caSos de confe- · 
rências em que existe um espaço· de livre mer
cado, fora do cartório? 

O SR MAURfOO MONTEIRO DE SANTANA 
-Fora do cartório. 

O SR RElATOR (Q:i'los· Ch.iareUi) -_Não 
conferenciados têm possibilidade de ingresSo,· 
disputando o mercado. Essa outra aqui é '?!r· 
torial, fechado, com.lOO% coberto. E isso?. 

OSRMAURIOOMONTEIRODESANTANA 
-É. E essa tem un1a ·caracte:risticã ·propna: 
uma conferência de 50% que é o chamaCio 
fllet mlgnon, porque as empresas só pode
riam operar conferenciáveis. Então, o Uoyd 
Brasileiro tem a sua maior operatividade e sua 
rnaior rentabiltdade ness.e trade--Utiltzando 5 
navíos e a Aliança 8. Agora, o que acontece, 
Senador - e V. EX' m~ permita dizer -, é 
um caso excepcional e inédito de regulamen
tanção da marginalização. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Eu 
gostaria que V. Ex' se ativesse à pergunta. Feita 
a conferência e estabele<::ldo o critério de 50% 
de cada parte, portanto, na somatórla fechan
do 100%, o Si.st~ma de t,r:ansporte_~_dente
mente não permite o ingresso de mais nin
guém porque está 100% coberto. E_ no mo
mento em que há um estabelecimento - e 

é.estél ques.tão que .eu gostaria de saber objeti
vamente ___.:._,se há uma. conferência que dá 
os 10Q%,_credendar alguém seja com 13 ou 
5 pressupõe, pelo menos me parece que pres
supõe, que esta decisão atrita com a confe
rência, porque se 100% está coberto, atê que 
ponto urna norma interna pode, de cer:ta for
ma, mudar os critérios daquilo que foi apro
vado em. uma conferência que, evidentemen
te, implica em Córilp"romlssão internacional? 
E_quando se faz a conferência, estabelecendo 
que-a parte brasileira ê 25% do Uoyd e 25 
da Aliança, isto é também motivo do acorÀo 
cQm _a parte estrang_eira? Ou. o Brasil pode 
mudar suá parte ao _se4 bei-prazer? Quer dizer, 
25 ánianhã. para um, "20 p·ara outro. Temos 
o direito de dispor livremente sobre o percen
tual brasileiro ou. nós estamos <::ircunscritos 
a respeitar um acordo que já previamente diz 
que a cota brasileira é 50% e que ela é distri
buída de maneira preViamente estabelecida, 
tomo de resto provavelmente ocorrerá com 
a cota estra.Dgeira? CoO"!º é·este.fato? 

O SR MAURIOO MONTEIRO DE SANTANA 
- V. EX' to~ou na questão. Ela· ·é inegulitr. 
A <::onces_s~ f9i irregular, mas -ela· foi feita poT 
quem tem poder para fazer e a SUriaffiánl 
tem poderes. E quando a Su!Wmam foi criada, 
a t:onferência aínda pertenc:ia à Comissão de 
Marinha Mercante. Coisa antiga, mas a Suna
mam que substitui a ComisSão de Marinha 
Mercante ratificou todos. Então, a Sunamarri 
legaliza e legitima a operação das conferên
cia:s. Quando ela mesma viola suas próprias 
regras, e ao abrir 5% com ·a Outsider brasileira 
ela causoU uma grita geral, uma celeuma. Mas 
volto a dize.r.: o._Ministério dos TransporteS "de~ 
tém muitos poderes em termos de Marinha 
Mercante e os Arrnac;lores sempre gritaram, 
mãs se submeteram na época. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Sr. 
depoente a minha pei-gunta é esta - e sei 
que teriam que gritar e não o fizeram, porque 
são dependentes. O que eu pergunto é: quan
do sai a ata da conferência ela já explicita 
o percentual daqueles que, em cada área na
danai, têm o espaço reservado? 

O.SR MAURIOO MOr-ITEIRO DE SANTANA 
-Ai, ne.ste caso, não. Vamos f?\lar só da parte 
brasileira. Os europeus são livres - eu disse 
--e eles são 22 ~presas que não perten<::em 
a um país só; agora a noSSã sãci 2. patses. 
Ma.S"a(:Ontece que o pàís brasileiro cede. EntãO. 
são 50% nosso. Uoyd, às vezeS.· Carrega 30 
em Vétl:l'e carregar 25, e quando ele carrega 
tem ·que pagar para· â. Aliança a diferença. Eu 
vou chegar lá, senador. 

O SR. REu\TOR (Carlos Chiarelli) -A parte 
do over está absolutamente daro e quem ex
trapola paga a diferença. Pergunto o seguinte: 
a regra originária, terminada a conferência, 
diz no texto que: "Cabe ao país, através da 
sua ai.rtodcla.de <::omp_~tente ~ que poderá fa
zê-lo <:arreto e in<::orret.am~n~. isto. é um outro 
departamento - distribuir o percentual que 
lhe diz respeito ou há a partir do próprio acordo 
internacional a nível nacional, uma repartição 
previamente estabelecida? 

OSR MAURfao MONTEIRO DE SANTANA 
-Não, senador a conferência não diz e p·ode 
oco_n-er isto. A Sunamam tem poderes para 
redistribuir, ~ tanto tem. que ela redistribuiu. 

O SR. RELATOR (C~rlos Chiarelli)- Está 
certo. E .é normal ele fazer estas re!di.stribui-
ções? -

OSR MAURfOO MONTEIRO DE SANTANA 
- Não, foi a primeira vez que ocorreu iSto, 
em 1987. Por isto é que ã resolução causou 
toda essa celeuma. 

O SR. RElATOR (Carlos CNarelli) - Há 
uma· entrevista, de V. S', estranho. que o Co~ _ 
mandante Rubens de Maia tenha assinado a 
autorização e dii: textualni.ente que ·esfá·pare~ 
cendo que ele foi pressionado a tal ponto qu<e 
não pode deixar de a.ssinar o documento. Foi 
pressionado por quem? Quem fez ·esta ·pres~ 
são, quem o pressionou, quem tem essa fm
ça? 

O SR MAURfOO MONTEIRO DE SANTANA 
-VoU resumtr a fónte pôrque, realmente: eU . 
disse muito mais do que isto que aí está. Voho 
a dk.er que eu, como trabalhador sou membro 
do Conselho Consultivo da Sunamam. Pórtan
to ela tem um ConSelho ConSUltivo e Vários 
6rgãos, inclusive o Uoyd Brastiêiro e represen
tantes da Armação e dos empregados. Estou 
tenninando o meu mandato, num período de 
dois anos, e nas reuniões, quando se chega 
em assuntos (Rubem) vários, peço licença e 
faço perguntãS- ao <::omandante que, quase 
sempre, são um pouCo inadequadas. 

O SR. !<ElA TOR (Carlos Chiarelli) - Co
mandante, é apena·s-o Superintendente da S.u
namam. 

O SR MAURIOOMONTEIRO DE SA!'ITANA 
- É o Superintendente da SunamaiT!. Nessa 
reunião especifica, fiz a pergu11ta. Foi a última 
reunião que ocorreu. e são gravadas as entre
vistas. 

O SR. R!;; lA TOR (Carlos !=hjarelli).-,-- E 
quando foi essa reunião?_ . 

O SR. MAURIOO MONTEIRO DE SANTANA 
-Há um mês. Na sexta-feira. iria se realizar 
a próxima. Parece~me que foi no dia 26 de . 
março a última reunião, mas tenho os dados. 
A última reunião do Cçns~Jho Consultivo é 
oficial, em que ele convoca todos os rePresen
tantes. Perguntei especificamente ao Comem
dante: Comandante Abema, conheço a posi
ção - conhe_cemos a posição do Coman
dante Aberna e da Sunamam, como um todo, 
cte contrários a essas conces&>es. Porque e1as 
foram formuJadas, inclusive é- a voz ofidal da 
Sunamam; no seminário do Ministério dos . 
Transportes, aqui em Brasília, .no ano passado. 
Foi feito em agosto de 86 wn semin4rio, que 
gerou o famoso plano de Política de Marinha 
Mercante, que aind-a não foi levado ao Con
gr~o. mas existe e tem a opinião de todo 
munào. · 

Pe.rguntei.~lhe por quê. Vou repetir mais ou 
menos o que posso lembrar, mas eu gostaria 
de ver a minha ata, que está gravada, e a 
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ata ser-me-ia fornecida na próxima sexta-feira, 
em que gravo tudo o que eu disse. Eu disse 
mais ou menos: "A Sunamam agora está agin
do, tem liberdade nos mareS. temos que aca
bar com o cartório, temos que bberar um pou
co essas Trades e dar oportunidade a quem 
quer competir. Essa empresa encomendou 
dois navios e tem direito". Daí, forcei a pergun
ta: E por que o Senhor deu logo a essa empre
sa e não para a Norte-Sul ou algumas empre
sas de cabotagem que tenham alguns navios 
que poderiam transferi-los para essa trade? 
Poderiam operar. Por que não foi dada essa 
oportunidade a Ot.Jtras empresas brasileiraS? 
A livre competição pressupõe-se que skjã en-
tre brasileiros. Ele me disse: '~Não, mas isso 
nioguém pediu, nós colocainos issó aí e. ·ao' 

·final, fiz, .. " Como eil trepliquei; ele disse: "Olha, 
aqui eu também cumpro ordens. Praticamen
te, faço o que me mandam fazer"; isso no 
final, depois da minha terceira pergunta insis
tente Pedi-lhe a ata, pois_ ainda não a tinha 
visto. Foi na última reunião. Eu a iria ver na 
próxima sexta-feira, mas a reunião _foi adiada, 
inclusive, de sexta-feira, dia 27, até quando 
eu veria o texto formal do meu questiona
mento. Não foi_ só isso que. questionei, mas 
também outras coisas com relação.a afreta
mento. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Então, 
não há identificação exata de quem fez a pres-
são? Ele teria cUmprido ·ordens superiores de 
quem? - o 

OSR.MAURfOOMONTEIRODESANTANA 
-Por isso, acho que a presença do Coman
dante Murllp Rubens Abema se faz impres
cindível aquL 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Como 
V. S• disse em entrevista que ele fqi pressio
nado? Estou lhe perguntando. 

O SR. MAURfaO MONTEIRO DE SANTANA 
- Ele disse que cumpria ordens, mas senti 
que foi uma pressão de fora; todos sentimos 
isso, que estávamos presentes à reunião. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Nessa 
entrevista, V. s~ se refere também ao envolvi
mento dos assessores do_ Ministério dos 
Transportes, com interesses não m_uito claros. 
Esta expressão_ .. interesses _rtão muito claros" 
é textual na entrevista prestada por V. S• Que 
interesses são esses e quais são esses asses-
sores do Ministério dos Transportes? -- -

O SR MAURfOO MONTEIRO DE SANTANA 
-Isso não é de hoje;. Estamos ~enunciando 
essa questão dos afretamentos há muito tem:. 
po. É uma questão antiga, porque já houve 
até envolvimento em crime de morte na. ques
tão dos afretamentos, que me parece não foi 
esdarecido nem para a própria polícia. MaS 
já sabemos que há pessoas ligadas a escritó-
rios de abroquelagem. A abroquelagem é um 
nome comum em termos de marinha mer
cante para o corretor de navios. Um navio 
desses custa oito mil. V. Ex~ viu o te_lex que 
eu ti. Sete mil, oito mil dól?lres diários, a preço· 
do ano passado. Agora, está 12, 14 mil dólares 
diários o navio afretado. Ora, vai cerca de _1 ,5% 

para o bolso de quem afreta, para ·a- corretor. 
A tese dos maritimos :- e- a minha, de alguns 
anos - é a de que, em empresa estatal, a 
abroquelagem tim que reverter para a empte- ' 
sa. Admito até que o particular faça o que 
quiser com o navio dele, o capitalista pode 
aplicar e botar o dinheiro onde tiver a vanta
gem, mas essa corretagem, essa abroquela
gem em empresa estatal terO que reverter para 
a própria empresa. A prática é dar 1,5% do 
custo do navio. Multiplique-se isso por um na
vio a um ano. EsSifs irregularidades ocÇ>rre
ram. Há pessoas ·-

.o SR.· RElATo~ (eai;ós Chiàr!'lii) - uffi. 
e meio por cento do custo de preço do navio?, 

. O SR. Ml\uRfao MONlÉIIK)" PE SANTANA 
-É, do custo do afretamento. Oito rilil diáriOs 
multiplicados por um ano, por 365 dias. veja
a gama de dinheiro que entra no bolso de 
pessoas, e: .que tipo de pressões e interesses 
estão por trás dessa questão de afretamento -
de navios, N_ós j~ dissemos is?o;nais de uma · 
vez, e já dissern~ .. inclusive, ao Senador Nel
son CameU:o,_ que já fez; essa pergunta, em 
85, às próprias empresas Do~enave, Pronape 
e Pe:trobr_ás. 

Então, VÕ!to a dizer: verificamos que, na oca
sião - me parece que há dois anos- houve_ 
um candidato a presidente do Uoyd BrasileirQ, 
que era urnaJi.gura completamente sem con- , 
dições, segundo seu próprio cadastro pessoal, 
que_ e:r~ o,Mlchael~rothers. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare Ui) - · 
Querri? 

O SR. MAuRfaci MONiERO DE SANTANA' 
-O St. Michael 6rothers, que eu não conhe
ço, maS que atua ri.e.Ssa· ái'ea·de intermediação
de empreSas de abroquelagem, eu diria, entre 
Brasília e as empresas_ âemwegaç-ão que têm ' 
interesses no Rio. Eritão, nós dé.SCorifiáVarrios 
e a suspeição- que eu djgo na entrevista, era 
esta: que talvez a liberação -eu não estava 
afirmando, estava dizendo esse _envolvimento, 
que já causou a morte de wn shiJ)-bioker, 
de um broker assassinado na ddade do Rio 
de Janeiro- não seria um caso desse envolvi
mento, dessa facilitação de uma empresa que 
vai ter necessidade. Perguntei por que? Porque 
se O Se:hhOr- abre e divide 5Q% por três, essa 
empreSa vai ter um mercado cativo de afreta~ 
mente Bi'asü EUropa Brasil. E, conseqüente- _ 
mente, tem de afretar com- alguém, e certa
mente, Iria aparece-r um escdtório de correta- _ 
gem, já marcado_ para afretar os navios da 
T raristbll. Isso, o seri.hor vê que 1,5% nessa 
base de 8 navios, vamos dizer, uma média 
de fO mil a 12 dólares a\áiios, por ·navio, o 
senhor vê que fortuna esse in~ermediârio vai 
botar a mão. - --

Isso é uma coisa que ainda não fol anali
sado, nós não somos policiais, sabemos que 
~e. os políciaiS-:-indust\re, rião conseguii"ãm 
áveriguar o assassinato do Schetti_ni,-acho que 
alguém tein de tocar nessa fe(ida, e, como· 
eu não tenho compromisso, toquei na ques
tão, 

Há interess_e: (ln_audi~e_l)_ y_, Ex"', evidente
mente, têm condiç_óes de apurar tudo isso. 

O.SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S•, 
então, quando félla em interesses não muito 
dares, quer se referir a interesses de corretor. 

O SR MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTANA 
tor, de abroquelagem. E que são corretores? 

O SR REL,ATOR (Carl9s, Chiarelli) - E a 
abroquelagem é a corretagem especifica, nes~ 
sa_ área, dos nav{õ_s. 

O SR. MAURfao MONTEIRO DE SANTANA 
-Mas é especifica, e ela tem esse nome porque 
na f\'\arinha Mercante se usa muito. 

()SR RELATOR (CarloS Chiarellil- E;lem, 
ela é uma corretagem específica. Então, a esse 
tipo de conflito e interesse competitivo é qtie 
se refere a sua manifestação? ~as onde é que 
entram os assessores do Ministério dos Trans
portes na disputa entre escritórjos e correta
gem, ainda que específicos? Ai é que não es
tou entendendo, porque V. Ex", na entrevista, 
fala no envolvimento dos assessores do Minis
tério dos Transportes, e o que nós estamos 
vendo, aqui, é o problema da corretagem, e 
ainda que eu não seja especializado na maté
ria, mas é uma coisa óbvia e de bom senso. 
Essa aqui é uma disputa, baixo nível ou não, 
mais ou menos ética, mais cor:ttundente, qu_e 
acabadandomorteounão. Mas é uma disputa 
entre aqueles que operam nesse mercado. Eu 
quero saber onde é que entra - foi V. 8' que 
fez a ilação na entrevista, não fui eu - qual 
é o nexo causal entre o assessor do Ministédo 
dos Transportes e a disputa entre os escritó
rios de corretagem espeáfica, ou de abroque
lagem? Até que ponto eles estão envolvidos, 
ou até que ponto eles estão ligados às empre
Sas? Quero saber a área de admirllstração pú~ 
blica. É isso que v. s• disse, na entrevista. 
Quer dizer, a explicação sobre o problema de 
abrQC(uelagem é um outro departamento. 
Também pare~e~um pouco policial. 

O SR MAURÍOO DE SANTANA - Sim, 
então, eu volto. A referência foi porque existe 
isso. Há vários escritórios, e eu não estaria, 
aqui. para levantar suspeição sobre nomes de 
pessoas, Mm! ª- ?ituação existe, eu só fiZ _refe
rência ao Sr. Michael Brothers, que tem_ amiza
des entre assessores da área do Ministédo dos 
Tián$portes. 

QSR REI...A.TOR (Carlos Chiarelli.) -Quem 
Sâõ os assessores?_ A qul'!m (irialldíve1)? · 

OSR.MAURÍOOMONTEIRODESANTANA 
-Michael Brother é cunhado de um represen
tante, me parece ·do Chefe de G~ine:te, ou As
sessor da área do Ministério dos Transportes. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -Qual 
é-esse Assessor? · 

OSRMAURfOOMONTEIRODESANTANA 
- Eu não recordo o nome .. dele, saiu na im· 
prensa, posso procurar, e voU dizer por que. 
Quando ele foi candidato a President.e _do 
LJoyd BrasileiroJot cql_o~ado nª imprensa que 
ele era-cunhado de: um assessOr ou um Chefe. 
Parece~me que é_ o _-Chefe de Gabinete: · 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Do 
atual Ministro? 
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O SR MAORÍC!O MONTEIRO DE SANTA
NA - Do atual Ministro, e, por isso, ele iria. 
Erltão, ele foi torpedeado pela imprensa, Pela 
denúncia do Presidente, inclusive, do Presi
dente do Sindicato dos Oficiais de N.áutica, 
que era meu <:.alega; foi o P~e~iden~e anterior 
da Corifederação que fez essa denúncia. Faz 
quase dois anos, eu me lembrei, _e. a questão 
tem a ver com isso. E onde: teri.,_ ver? Um 
interesse desse tipo, uma IJgação desse tipo, 
uma intermediação desse tipo leva a crer que 
liberamos um:e. empresa com wn n_avio a utili
zar ou facilitar o mercado de afretarpento para 
tantos navios, desde que você me permita ser 
o corr.etor_o_y indicar o seu escritório de corre
tagem. Então, não seria uma competição sau-
dável para o ·corretor... - - -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelti)- Não, 
quero voltar ao anterior. ~era voltar à órbita 
do Ministério dos Transportes, fora essa outra 
sobre a qual V. S• já fez uma série de comen
tários da competição maís ou menos desen
freada, mais ou menos legal entre os brockes, 
etc. J:: que na sua entrevista diz: "Envolvido 
o Ministério dos Transportes com interesses 
não muito claros". Em seguida, alude "a um 
parente com vida" - e aí novamente textual 
-"com vida pregressa altamente comprome
tedora, tendo participado de,manobras ante
riores, visando- a dar vantagen~ à empresa 
Transroll". 

Estamos na órbita da administração públi
ca, dentro do contexto de decisão oficial. São 
asses_sores que realmente têm tarefas, que es
tão ligados a uma empresa. que está até tendo 
vantagens, segundo essas afirmações, de par
tes de atos normativos do Governo. Por isto 
digo, de acon;Jo com o meu ponto de vista 
e dentro da seqüência da indagação e do in
quérito, é fato prévio a chegar: Já a disputa 
dos corretor,es. _Depois vai chegar lá. Quero 
saber o seguinte: v. s• está dizendo que deverá 
ser, ou provavelmente se trata do Chefe do 
Gabinete do atual Ministro a pessoa a que 
se vincula? E falo em vida pregressa altamente 
comprometedora. Quem tem .a vida pregressa 
altamente c.omprometedora ou comprometi
da, talvez? 

O SR. MAURIOO MONTEIRO DE SANTA· 
NA - Seria esse intermediária, porque issó 
era público e eu tomei_ conheCimento a~vés 
de Jamais e do Sr. Michael Brother, que· tem 
atividades no setor de navegâção ·e quando 
candidato a Presidente do UOyâ Brasileiro, que 
é cunhado desse assessor dó Ministério; então, 
a vida pregressa dele foi levantada ... 

O SR. RELATOR (Cailós Chiarem) -Dele, 
Michael? · · 

O SR. MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA· 
NA. - Sim. A W8'a dele toda tinha uma série 
de protestos e problemas na áre~ comercial 
e, por isso, foi vetado como Presid7nte, mas 
já estava quase indicado pelo Presidente do 
Uoyd Brasileiro. O retrospecto dele __ era_ es~e.
Referi·me ao que toinei conhe<::imento a«avés 
da imprensa e a presença dele também inter
mediando essa questão da Transroll. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiarellQ -Isso 
é que precisava ficar bem Cfaro: esse Mkhael 
Brother ... como se escreve? 

O SR. MAURÍOO MONTEIRO DE SAN! A· 
NA_- Michael Brother. O ·nóme-é' .éo-mo nó 
inglês: irrilãçi ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- É cuw 
nhado ou irmão? 

O SR. MAURIOO MONTEIRO DE SAN!" A· 
NA- Brother é irmão em inglês. 

O SR. REi.ATOR (Carlos Chíarelli) - Bro· 
ther in 1élw ... Ele é' brásileiro COm eSse nome todo? . . . . . . 

o SR. MAURICIO MONTEIRO DE SANTA
NA- Creío que é, não cOnheço· o Sr. Mi· 
chael Brother, Senador ... 

. O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Isso 
fambém não é o m-ais impo~te. 

O SR. MAUR"iOO MONTEIRO DE SAN! A
NA - ~ .. porque tomei conhecimento dessa 
primeira fase da irregularidade de sua vida 
quando ele se candidatou a Presidente do 
Uoyd, e apareceram todas essas coisas~ Ele 
agora retoma como. intennediário dessas ne
gociações entre a Transron e _o _Ministério dos 
Transportes, que levaram a facilitar a sessão 
ou Resolução n~ 9.943. 

O SR. RELATOR (Carlos ~hiarelli) -.Era 
a qüe eu iria perguntar a v.·s· Ele foi elemento 
participe no processo--gerador da resolução 
normativa da Sunamam? V. S• acaba de dizer 
que ele fofo homem qUe teve influência nesse 
processo. 

O SR. MAURI~!O MONTEIRO DE SANTA
NA - Eu diria que ele é um intennediário. 
Não sei se ele .teve atuações _efetivas. A Suna
maín é que tem poderes para fazer isso. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Mas 
ele intermediou? 

O SR MAURIOO MONTEIRO 01'; ?ANl~
NA - Acredito que tenha intem:t-~dja~do ~a 
negociação, porque ele é visto com os respon
sáveis pela TransroiJ, era cunhado desse Ch,efe 
de Gabinete d_o Ministro dos ·rransportes e, 
com esse passado, evidentemente, hão é pre
ciso ser wn investigador muito arguto para 
f~r as ligações. 

OSR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- Estou 
insistindo nessa (Iuestão, porque candiclatura 
a Presidente do Uoyd é uma coisa muito fluida. 
Não é uma candidatura com prévia· disputa 
e com registro de chapa; então, amanhã _ou 
depois alguém pode dfzer que essa candida
tura ... Por isso, estou quere_Õdo explicitar exata
mente a vinculação dele nos fatos, na reali
dade do desdobramento dos fatos. Ele fpj aJ. 
guém que teve o nome lembrado, referido, 
enfim, V. S' soube disso. Ele Já participava 
daS questões na área, na linha e na esteira 
de interesses da Transrolljunto à Sunamam? 

O SR. MAURÍOO MONTEIRO DE sANTA
N/\-É a impressão que temos. Eu não pode
ria dizer isso assim, porque o que temos é 
através do que sai nos joiriais. 

O SR. RELATOR (Cat!os Chfarelli) _: Ele 
é·empregado de quem? É donO de quê? 

O SR. MAURÍCiO MONTÉIRO DE: SANTA· 
NA ____:. Ele tinhã ·uma empresa e 'tem várias 
líg_àÇõeS. Acreditô, ·que· os outrOs- depoentes 
que vierertt po'derão esclarecer muito mais do 
que isso. - -

O SR. RELATOR-(C:arlo~-êhiar~U[) .::.:_-Não 
se preocupe com_ os_outros d~poei1teS.-N6s 
nqs_ P~Cl,lpamos com V. s• e V. S' se preo
cupe cçnp. o seu d_epoimento. Os outros hós 
vamos tratar. · 
_ Perg~,JrÍ.to o qlle o Sr. Br0thei e na- vida? 

Ele _é clono ·de _·escrit6rio, terri navio·_ énfirri, é 
âOOigo dÓs çljef~~~ )J~?0~~~ ~ ~~nh~dO.) 
O que ele faz co~o prê-r~quislto para chegar 
a ser vinculado. no prOcesSo? --

0 SR. MAURICIO MONTEIRO DE SAN! A
NA - É uma pergunta interessante mas nâó 
tenhO condições de dizer, porque justamente 
ele sendo personagem com essas ligações, 
para mim não faz nada. Ele é um intennediárto 
de negócíós, vamos dizer, escuses; ,Mas como 
é que eu posSo afirmar?! Eu. diria,· _ele é_ um 
càndidato a ship-brokers. seria_ candidato a 
abrir um escn'tór[o de-corretagem; porque pa
ra abrir um consultório de corretagem ·qual
quer pessoa pode abrir. V. EJ(', talvez, sem 
conhecer nada, mas desde que lhe; dêem as 
intruções necessárias, pode ser !ihip-bro
kers. E. daí começar a ganhar dinheiro_ sem 
ter nenhum conhecimento, ganhat essa cofr_e
tagem; não tem uma regra, não tem rob'na, 
não tem nada; é' .uma_ zona realmente nebu
losa, por isso .é nece'ssádo que investiguem 
essas coisas. 

·O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Vou 
lhe dizer que nessas condições atuais é muito 
mais ptovável que V. 5' seja um candidato 
do que eu, porque V. St está demonstr<l!ldo 
que conhece essa á.rea; eu não, eu so~ um 
peixe fora d'águ~a. - - -

· · O SR. JCITHAY MAGALHÃES- Sr. Relator, 
permite apenaS uma pergl!nta? O depoente 
tem falado muito que conhe~e- pelos jotnais, 
será que sua vida de Presidente da Federação 
e _com a convivência nesse setor, V. S• não 
tem conhedinimto de nada, a não ser peios 
jamais? 

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA· 
NA - Eu diria, reSpondendo primeiro ao Se:. 
nadar, que gostaria de ser um torretor tam
bém, quem çiera_ se eu pudesse ser um chip
brokers, mas isso não é para qualquer um. 

Respondendo ao Senador Juthay Maga
lhães, é claro que tomo conhecimento, eu te
nho a vivência. Fui tiés Vezes· Presidente de 
Sindicato, sou membro de uma federas:ão in~ 
temacional de trabalhadores de trã:risportes. 
fui duas vezes delegado. representante dos tra
balhadores marítimos ... 

O SR. JliT A!iY MAGALHÃES - Por esse 
cunículo mesmo, V. S• teria que posSult cO
nhecimento além do· que d~em os jamais. 

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SAN! A· 
NA- Eu vou chegar fá. Por essas· razões, 
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é claro, toda vez que chega mudança de Presi
dente do Loyd _Brasileiro e mudanças na polí
tica Marinha Mercante, nós estamos sempre 
no calcanhar das mudanças e as aCompa
nhamos atentamente, vimos os documentós: 
Eu diria que. é wna_coisa antiga, eu não tenho 
hoje o documento, mas isso chegou, não s6 
às mãos da Presidência da Federação; como 
da Confederação dos Sindicatos Marítimos, 
e acredito à autoridade, wn dossiê a respeito 
de Sr. Michael Brother. · 

Na época eu era Q PreSid~n-~ daJ:ederaÇâo1 

mas quem assumiu a denúnda e _a_luta er~ 
a Confederação e um co~panhe_iro me4, o 
RômuJo Augusto Pereira d~ Santos,_que era 
Presidente da Confederação, na época e ele 
assumiuadenúnciacontrao:Loyd. ___ . __ 

Ficamos numa situação de acompanhante, 
mas eu não estava à fren:te da denúncia; por 
isso Jevou, aqui, o nome dele. Então, havia 
wn dossiê - eu não pensei qUe haYiã- inte
resse nesse dossiê aqui -, dizendo que ele 
era uma pessoa inabi[{tada para assumir a Pre-
sidêi1da do Loyd. Estava ele sendo indicado 
para Presidente .do Loyd -:-V. Ex' sobe que 
essas indicações para Presidente do l.oyd 
saem a;qui dos gabinetes e quando chegam 
lâ já está armado aqui em Brasília. Acredito 
que V. ~ sabem melhor do g~~ eu como 
se processa a mudança dos Presidentes brasi
leiro do Loyd Nessa ocasião ~ isso há Um- -
ano e meio- ele foi vetado por essas razões. 
Eu-estava sabendo, que o Sr. Michael Brother, 
com seu passado que estava não s6 nos jor
nais, mas num dossiê, estava ligado à empre
sa Transroll. Eu i1ão posso lhe dizer aqui, ~e
nadar, em que grau de participaÇão e que 
nível de interdiação ele usou para favorecer 
a TransroU. Mas, evidentemente, isso vai surgir 
em algum lugar. Estou apenas fornecendO as 
informações. porque muitas indagações aqui, 
terão que ser respondidas, por quem de di
reito. 

a presença da Transroll- é transformada de 
outstde para in.side -, .neste;contexto, é 
o fato importantíssrmo,de_que um ato __ de_Go..
verno é baixado em dej:orrênct": de que al
guém é patente de um assessor. Seguramente 
ffitiltO forte, ·dentrO do Miriistétio· dos Trans~ 
portes e essa_ pessoa é o intennediado_r aJta;. 
mente exitoso. E é ele _quern leva _a bandeira 
da Transroll. Acho importante_essé fato. Gos
taria de saber Se V. S_" a este fato retifica, altera 
oútem .. ,-

O SR. MA~ CIO 1,\0!'{TI;JRÇl QJ;: SANTA
NA-Acredito.que fi. rf:l:sp~itol especificéimen~. 
te,_ dess_a questão eu não teria dito. Teria di~O. 
que as influências da presença dessa pessoa 
já s·e davam há dois anos,· influíndo na indica
ção do Sr. Michael Brother. <:::om ·a· mesma 
pessoa ... Isso é U!Tla ilação, e digo que _as pes~ 
soas que lá estavam, ql,lando ocorreram os 
fatos que levaram à indicação da Presidênci~ 
do Loyd, continuam em Brasília, no Ministériõ 
dos Transportes, e essa pessOa é o assessor 
do Ministro. É possíveJ que a_ influência sejã 
a mesma. Baséad0 em. quê?' Porquê eu tinha 
ouvido do Presidente da Sunamam, depois 
da terceira vez que perguntei a ele os motivos 
pelos qu-aiS -recebia ordEms para fazer as coi
sas. que-ele téria recebido influências e?Ctema~ 
da Sufiãrilá"ni, na linha de subordinação. Nãà 
teria dito que sabia qUem havia sido, estava 
ãpreseritancip fa;tos, como há ~antes de pres
são oriundos do Planalto. E fiz Uma referência, 
o. autor extrapolou e deduziu que .eu estava 
dizendo que essa resolução tinha saído por 
essa influência. É possíveJ até que.tenho;~. saído, 
Mas não sabia se ele realmente tinha feíto essa 
influência ~om relaçã_o a essa ... eu tambén1 
tenho req1_rtes .... 

O SR.ISE(.ATOR (Carlos Chiarel!i) -V. S: 
dizia que não ratificá. ~Xplíc:ita e expressamente 
os termos nessa matéria e díz, de certa ma
rieira, que presume que_·o fato ac.onteceu. Não 
~isso? 

O SR. MAURfao MONTEIRO DE SANTA
NA- Cqm .r.ela_ção_ap De.cr.e_to n" 9.)01 é 
ury-18 presunção de que essa pressão tinha se 
dadO, taml>ém, pára a publicação dessa reso-
lução. _ _ _ - __ , 

O SR. JUf AHY MAGALHÃES - É exala
mente, mas V. S• eStava sempre ~referindo 
aos jornais ... _Agora, V. 59 está dizendo do que 
conhece por outros mefQs de infç.rmações, 
que não apenas os da imprensa. Conhece pela 
convivência que tem ·com os assuntos; V. S' 
conhece pelo _seu dia-a-dia. 

O SR. RELATOR (Caries Chiarelli) -No 
curso dessa manifestação V. S• afinnQu -
e sou obrigado a me reportar a V. S• é-orno 
autor ciiado, ninguém melhor que V. 8' para 
poder elucidar aquilo "que já disse - __ que em 
1986, por influência de um parente, de um 
assessor do Ministério dos Transportes, a Su
namain já havia babcado a Resolução nç 91/01 
e que destinou uma fatia de 5% dessa ca_rga 
c:onferendada à Tiansroll; em conseqüência 
da· qual essa empresa fretou naviOs estran
geiros pagando US$ 31.360,76 no ano passa
do, que deve se.r 1987. Por influênda de um 
parente, de um assessor do Ministério dos 
Transportes houve a ediç.-ão dessa resolução. 
Estamos diante de um fato concreto. Estamos 
vendo, em face da sua manifestação, que da 
origem dessa mudança na regra do jogo -

O sR. RELATOR (Cario~ Chiarelli)- Mas 
V. ·s· diz agór3 no d.epotmento aq fazer sua 

- justificativa da insistência de ponto de pressão 
do Planalto. Qual é o Planalto? O Paládo do 
Planalto? · 

o SR. MAÚR!CIO MONTEii~ó DE SANTA
NA- Errei qliándO disSe Planalto. _É planalto 
de Brasil ia. Somos do Rio de Janeiço e_ sempre 
fa1amos quando as, ordeqs vêm daqui. Todo 
mundQ diz qu_em- manda, quem pode ... To da 
a fonte çle poder é em-Br.:iSifia.-Foi realmente 
um- erro _meu falar em Plana.]to. _Digo; vem 
de Brasília.~:-n.ap .SeL Oerh sempre é do Mints-
té_do dOs T f~_nsP<?rt~s: - - - - · · --

0 SR. ~TOR (Carlos Chiareiii) __: Bra-
511ia não tem porto. 

O SR. MAURiCIO COR~ - Gostaria de 
saber, aproveitando a ordem de ra.ciociliio do 
Relator, se o Uoyd tem· SuperintendênCia ou 
Presidênda? 

o SR. MAURiCIO MONTEIRODE SANTA- . 
NA -"O Uoyd t.em Pr~ide_nte. _ 

. O SR. MAURiCIO CORRtA- QJaJ tem si <lo 
a postura do Presidente do Uoyd diante desses 
fatos;eiwolvendo a Ttansron? 

O SR. MAUR[CJO MONTEIRO DE SAI'IT A
NA- É.uma boa pergunta-que o sen.aaor 
rl}e faz agora. Na última reunião do Conselho 
Consultivo da Sun~marp eu perguntei ao Pre~ 
sídente .do Uoyd, o Pr~s{dente que é membro 
do Coll.Sel,ho. que efe_ito essa (esolução causa~ 
ria ao Uoy.d,B.rasileiro? ~o_ Presidente foi claro 
em diz~r que os efeitos se.riam danosos. O 
Uoyd, coro 5 navios.já opera de forma ociosa, 
e ele foi ~tjvo.em dizer:. ''Vou ter que parar 
navios e vou ter que _desempregar manõmos 
brasileiros". Agora, já li entrevistas do próprio 
Presidente do Uoyd Brasileiro - não tenho 
ela aqui __. ou AssesSores. bu_ ·Qiretores dei 
Uoyd dizendo daramente que a entrada dessa· 
empresa vai prejudicar o Uoyci Brasileiro._ 
· -Volto a dízer também, em defesa do próprio 
Presidente do Uoyd Brasileiro,_ que ele não 
pode falar de. forma frontal, poiqué acho, a 
discordar disso, "QUe _ele tem de pedir demis
são. Porque ele_ é S..l,lbQrdí-o!ldo ao Ministério 
dos Transportes e à Sunamam·. Só resta à 
Diretoria do Uoyd Brasileiro pedíi' demissão, 
coisa que eu não preciso fazer porque tenho 
mandato síndfc::al. O ,Woyd Brasileiro sabe e 
tem dito, de maneira clara, _que a entrada da 
Transroli vai prejudicar o Uoyd Brasileiro; por
que ela já ~afe_ga s:om ociosidade. 

-- O SR, PRfSIDENTE (Itamar Franco) -Se
nador Carlos Chiarem, V. EX'- está- C:Oin a pa-
lavra. - -

· O SR. RELATOR (Cactos C:hiar~[i)- Essa 
parcela, essa fatia de 5%_ .. qa~ ·~- _Transroll, 
cria uma ~~l?ilidade, um~ desor_ganlzaÇão 
completa, uryt~ .desarticulaç.~o_-ry-o--sist~ma d~ 
fretes d,o BrasiJ~ 

. ó SR. MAURíaó MONTEIRO DF; SANTANA 
- Bom, achO qUe esSa qoe5tão -do outside 
de 57% é coisá de 2 anos~_é_çie,l~ªª Quando 
ela entrou, criou e tanto crlou que cansou .. : 
Agora, a questão nova não se trata de 5_% 
trata-se da di~o de 50% por 3 e já não_ 
é mais 5%. Não seí- apesar <;_la,_s_denúncia_s 
-,não se enceiráram as negociações, porque 
se obs.ervar ,na _Re~olução, Senag.or, ela del,-1 
30 dias para qUe os três membrç>s; j.t! agora 
três membros_- que é o oficíãl_- três mem
bros da ConfeiêhCia se _e_ncontrelT\ ~ res_olvam 
entre si. Pelo que "tafnbê,n oUvi dizer pefa lm~ 
prensa e pelá Sunamam já houVe CerCa de 
6 reuniões- e: éle.S não c;onseguiram acertar 
esse per<:enbJ_al. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarebi) -V. 8' 
é contrário à. Iiyi"e inicíátiva·nCl processo-dos 
transpOrtes marítihí.os? -_ · - --

0 SR. MAURfOO MONTEIRO DE SA['!TA
NA- Não , sou francamente favorável à livre 
iniciativa mas, em termos de Marinha Mer
C$U,Jte-~. é?: liYJ:e: _!f!!ciati~ _ ê d~nosa quando se 
coloca grandes emprésas roultinaçionais 
corripetindõ Corii paises em desenvolvimento. 
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E Marinha MEircanie do Terceifo: Mundo oU 
dos países em desenvolvimento necessita. _de 
proteção para sobreviver, porque nós só va~ 
mos fornecer mão-de-obra e eles, os Países 
do Norte, vão fornecer os serviços e comple
tá-las. Isso foi um documento cjue apresen
tamos aqui, neste mesmoSenádo, ém-aUdiên
cia perante à Comissão âos Trárisportes, Uril 
documento gerado na Dinamarca por 1 d paí
ses desenvolvidos do Grupo Organização 
Econôrriica do Desenvolvimento da Comu
nidade EurOpéia, e eles. numa reunião ein 
Copenhagüem, dEicidfram que nOs_ não deve
ríamos ter Marinha Mercante, eles é que Iriam 
operar e dividir. O documentO-foi distribuído, 
lembro-me há algum tempo, e nos Vimos cO
rno repteSehtahtes da Cohfedera~o e os ar~ 
madores tatnbém-estiveram. Eu fui o depóen-
te nesta Cômissão. _ 

O SR. RELATOR (Carlos Chlarellif.::._ Mas 
a questão qúe ele coloca é a seguinte: Dentro 
dessa idéia de se abrir a possibilidade da con
corrência, V. S• está discUtindO a· tese básica 
de situação-do Uoyd, a participação do Esta
do, a proteção dada às frotas_ dos países dO 
Terceiro Mundo e etc. Pergu~to a V. S' o se
guinte: onde é que V. S• _identifica a parte irre
gular dentro desse cont~o da matéria que 
trouxe ao conhecimento da COmiSsão, inclu
sive aquelas vinculações com a sua entrevista. 
Pergunto por irregularidadeS e não por filoSo
fia e prirldPicis de ac:ln1inistração e critérios 
de ser subsidiada ... Porque V. 8', por exemplo, 
defende os subsídios, acha qu_e -se_ pode tirar 
o dinheiro do Tesouro Nacional para estimular 
o setor dos armadores. 

O SR. MAURIOO MONTEIRO DE SANTA
NA-Não. 

O SR. RELATOR (Carlos i::hiaieÍii) -Não? 
Está no fmal da sua entrevista, nós vamos 
chegar lá! 

O SR..MAURfOO MONTEIRO DE SANTA
NA - É, nós vamos chegar lá! 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E.. ao 
que nos parece, dar dinheiro de incentivo fiscal 
é correto?! É um ponto de vista. V. S• acha 
uma série de coisas. Eu quero saber de irregu
laridades, o básico daqui. 

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA
NA- Se V. EX' me permite, digo que- trregulai
nós entendemos- eu não apontei s6 a ques
tão da - Transroll -, não vimos aqui unica
mente brigar com a Transroll e lamento que 
ninguém me pergu!lte sobre a questão da -
Docenave -, que é uma empresa ... 

OSR RELAIOR-(Ca:r!os-ChalafeDi).....:. Não, 
ninguém não, multo pelo contrário, acho que 
V. s~ tomou uma hora de tempo numa diserta
ção longa sobre conc-eitos gerais, e por isso, 
evidentemente, não se pode fazer. Eu estou 
procurando ver se V. s• ratifica o que disse 
no jornal. 

O"SR. MAI!RÍOO MONTEIRO DE SANTA-
NA- Então vou ratificar. ~- -- -

- lrregu18ridadé: é irregu]ar do ponto de vista 
dos marítimos a cibertura da conferericia ELir~ 
p8.-Brasi1 a uma empresa detentora de um 
navio só. Veja; SEinador, que eu não estOu con~ 
tra a iniciativa. Se fosse uma empresa brasi
leira conr cinco ou ·seis navios, e elas penni
tissem, por exemplo, tirar os navios da Netu
mat é: bO~ para o Brasii·Europa-Brasil e com 
-os navios próprios da Netumar, era perfeita
mente._ fadível. A irregularidade está na con
cessão a uma empresa com Wii navio só espe
cialíssimo, pal'a tirar de um local que tem treze 
navios brasileiros próprios, com marítimos 
brasil~ros eirtpregados ... IsSo; sim; é- irregular 
para mim. 

O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli)- Essa 
ê a irregularidade? 

O SR MAURfdo MONTEIRO DE SAf!TA' 
NA- BOm, é uma delas. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - E 
quais são as outras? 

· O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA
NA-:- Bom, a outra irregularid~de que aponta
moS é dos_outros setores. É que a essa empre
sa está sendo' concedido a pretexto de que 
ela tem em construç%_o dois navios num esta
leiro brasijejro. N6s_já apontamos e entrega
mo~ documentos à Presidência de que os_dois 
navios brasileiros ~m _construção primeiro, 
não foram ~inda nem batida a quilha, e segun
do, eles foram conseguidos de maneira, va~ 
mos dizer, também irregular. Por quê? Porque 
existe uma equipe de analistas de projetas que 
derq_m onze pontos de risco à operação, e 
isso me parece irregularidade bastante. O AP 
2 do Denav, dentro do BNDES, disse que -é 
irregular- não sou e~, tenho documento-que 
foi_ er1tregue à Presidência_ da CorriiSSãõ. -~ irre
gular- 3 concessão. Á Cdmparih(a, por onze 
motivos, disse que há risco. Então, a essa em
presa, prinleirO. está só com um navio: Segun. 
4o ir~g~!:fd-ª.c!e •. esªª_~_rnpresa COIJseguiu fi~ 
nandamento quando ela não tem, vamos di~ 
zer, sustentação para conseguir pagar os na
vios. 

O SR. RElATOR (Carlos Chíarelli) - Na 
sua opinião, como é que as coisas se colocam 
a rúvel dessa situação dos decretos-leis, que 
geraram esse aumento de doze para trinta a 
-~-i& por cento, Decreto-Lei n9 2.404, de de
~n1bro? Vejo que V. S• entende que eles se
riam adequados. Por que seriam adequados? 
Os_ Decretos-Leis n9ll 2.404 e 2.414, sobretudo 
o n9 2.404? 

· O SR. MAURfCIO MONTÉIRO DE SANTA
NA - Preliminarmente, eu só toquei nesse 
assunto na entrevista, porque numa outra en
trevista num jornal havia sido levantada a hipó
tese, o jornal A Tribuna. do dia 15 de maio, 
pelo Sr. Laurite Lacrnan, e que eu estaria aqui 
em Brasília denunciando os Decretos nÇIS 
2.404 e 2:414. · -

Evide_ntemente _que foi outro mal-entendi
ç{q,_~--eu tive que ressaltar de que nós,_ em 
princípio, somos favoráveis à questão da des
dolarizaç:ão. Uma é a desdolarização. A outra, 

o adicional de fret~. não temos nem o que 
discutir. Ele sempre existiu. O adíciona1 seria 
um, como dizem alguns armadores. parafiS
cal, tinha finalidade parafiscal, é um adicional 
retirado sobre coisa e que busca ret:ursOs da 
própria fonte geradora, para se reciclar. 

Na Marinha Mercante, um navio tem dura
ção de dez, quinze anos. Ele precisa ser refeito, 
ele precisa ser reformulado. Então, precisa-se 
de um navio novo. E esse sim, nao deve sair 
do bolso do contribuinte. E me parece um 
entendimento equivocado de que o adicional 
sai do bolso do contribuinte brasileiro. Não 
sai. Ele sai é da exportação;. da exportação 
e do, exportador, que é mil vezes mais subsi

-dlado do que o próprio aclicional de frete de 
Marinha Mercante. E aí eu estaria sendo até 
um pouco corporativista, porque nós estamos 
defendendo a nossa Marinha Mercante. ~o, 
se é nossa precisamos ter um navio próprio, 
construído no Brasil, com r~gistro no _Brasil. 
E para termos isso tudo .precisamos de r_ecl_Jr
sos. O que não pode é_ sair do bolso.do~contri
buinte, tem que sair de quem exporta, de 
quem ganha, de quem enriquece, _co'mo esses 
grandes exportadores brasileiros. É .uma ex
portação subsidiada. Eu já começo pelo preço 
de carro, eu diria pela soja, não se paga pelo 
açúcar, e tudo isso se_ paga muito mais caro 
dentro do País. Então. subsJdiamos o expor
tador, e as importações que necessitamos te
mos que pagar sobre isso. É importação, a 
taxa, - o adicional em cima da importação. 
Acho que é justo se tire desse tráfego, dess~ 
comérçio~ Então, ele não tem nada ·com o 
contribuinte e nisso n6s eStamos de aCordo. 
~~ retomqu_._ ~-~!ladÇ>r ;:lOS_ níveis _que tinha 

anteriormente,-há vinte anos atrás. 
Terceiro: os armadores es~vam QanhaÕdo 

isso na justiça. A retirada, a redução desse 
adidonal parecia a eles que era irregular. A 
Justiça já estava falando em favor deles. 

Então, a questão do adiciona1 de frete pare
ce-me corretíssima. ~ a única maneira de se 
tirar dinheiro. 

O SR. RELAíbR (Carlos Chiareili) :__A 
quem 0 _se entrega esse moritante- ~cresçldo? 
Como é que se -dMde essa parcela? 

O SR. MAURICIO MONlEIRO DE SANTA~ 
NA - As regras são recentes; a Sunamam 
também faz as regras, faz um rateio, vai para 
uma conta especial, de onde esses 36% são 
rateados entre os armadores. - . _ 

O Último rateio eu o tenho aqui.~ um recor
te de jornal_,_ fonte informativa da Sunamam, 
explicando o. rateio do adiciona] entre as em
presas. Parece-me que _é o primeiro rateio de
pois de ter saido a lei. 

Eu os tenho aqui. Se V. EX' quiser, poSso 
passar o recorte que é da fonte da Sunamam. 

(Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) .:::·srs. 
Senadores, e!l_quant_o o nosso depoente veri· 
fica a documentação em seu poder, consul
taria V. ExfS sobre o seguinte: de nós levéU1Yios 
os nossos traPa!hos até à 1 hora e, caso não 
hC!ia _quorum hoje na Assembléia NacionaJ 
Constituinte,_ 3Q mínu.tos depois voltãria111os 



Maio de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL (Seção !1) 

para prosseguir nos dePates-com -o Dr. Mau
ricio. 

Se os Srs. Senadores estão de acordo com 
essa sugestão _da Presidência façam sinal de 
assentimento. (Assentimento dos- Srs. Sena
dores.) 

Então, nobre relator, .continuaremos com 
os nossos trabalhos. 

Nobre depoente, é só para avisar que a 
hora nós suspenderemos esta reunião; 30 mi
nutos depois de encerrados os trabalhos da 
Assembléia Nacional Constituinte,V. S•.voltará 
para os depoimentos. 

O SR MAUR!OO MONTEIRO DE SANTA' 
NA - Certo. V, ~ me permite complemen
tar? 

A Sunamam iniciou a -transferênCia de re-
cursos do decreto. O t_otal foi de .Cz$ 
865282.4o2,00 (oitocentOS e sessenta-e cinCo 
milhões, duzentos e oitenta e dois mil, 'I,Uatro
centos e dois cruzados), relativos à arreca
dação de janeiro e fevereiro. Esse total foi dis
tribuído entre 18 empresas e, segundo o docu
mento, quem recebeu mais foi o Uoyd Brasi~ 
leíro, que foi quem mais gerou esses- recursos. 

Tem uma tabela anexa que dá os valores 
de quanto coube a cada urna das 18 em
presas. 

É um rateio, sendo que o primeiro já foi 
efetuado. -

O SR.. RELATOR (Carlos Chiarelli) -A 
Transroll.recebeu também? 

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA· 
NA- Também recebeu; todas as empreSas 
receberam. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) .:_: Qu;n. 
to recebeu a Transroll nesse rateio? 

O SR. MAUR[OO MONTEIRO DE SANTA· 
NA- A Transroll recebeu. O percentUal da 
Transroll tenho aqui em percentagem e em 
cruzados foi 6,66%, o que corresponde a Cz$ 
57.731.559,0.0 (cinqüenta e sete milhões, sew 
tecentos e trinta e um mil, quinhentos e cin
qüenta a nove _cruzados). 

Mas a outra empresa do grupo da Transroll 
recebeu também e a importâilcia foi de Cz.$ 
5.815.156 (cinco mllhões. OitOcentos e quinze 
mil, cento e dnqüenta e seis cruzados), dando · 
um total de quase 63 milhões. 

Mas. volto a dizer, a empresa que mais rece
beu foi o Lloyd Brasileiro. 

O SR. RElATOR (Carlos éhiarelli) -Isso 
foi o rateio· de quê data? 

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA· 
NA - Foi o primeiro rateio depois que foi 
criado. As normas saíram no Diário Oficial 
da União no dia 1 O do mês subseqüente. Pare~ 
ce que a norma é fazer a cada trimestre ... 

Vou passar esse documento às suas mãos. 
O que está aí foi o que saiu nos jornais. Esse 
foi o primeiro rateio. · 

O SR. CHAGAS RODRJGUES -Mesmo .S 
empresas que operam em afretamento? 

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA
NA - É, mesmo com afretamento eJas receM 
beram. 

O decretO tem urita regulamentaçllo e eu 
õão a tenh~-~en!e·_~m_igo. · : . 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Gos· 
tada de perguntar algo, se V. s~ não estiver 
a par, evidentemente, está liberado. V. $_'1 sabe, 
:ie.natrãmitaç21o dos estudos referentes a esse 
sjstema de distribuição dos valores percenM 
tuals Incidentes sobre o_Fundo de Marinha 
Mercante, que são rateados a fundo perdido, 
como é o caso aí, se havia, dentro do Ministério 
da Faz.ellda, pareceres técnicos, assim como 
havia o _do BNDES. contrário. a·dar.aquele di· 
nhei(o para a Transcoll. que KS~ dtou, propon
do não apenas a manutenção,_ mas, sobre~ 
tudo, a extinção desse percentual, ou V. Sf 
p~o está ~ par? 

O SR. MAUR!OO MONTEIRO DE SANTA· 
NA-Tudo que sei soPre a questáo do adicio
nal, porque isso, realmente, não tem nada a 
ver com a parte do trabalhador, é o que saiu 
na imprensa e porque sóu -membro do Conse· 
lho consultivo da SlJ!lamam. 

O SR. RElATOR (CarlOs Chiarem):...._ E essa 
matéria v. s~ conhece por-ouvir dizer através 
da imprenSa? Não é Um assunto de que tenha 
participado_- diretamente, nessa matéria do~ 
decretos? 

O SR MAuRICIO MONTEJRO ÓE SANTA-
- .tiA--= Participado diretamente, não. 

. O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Se V. Ex'. 
me permite, Sr. Relator, apenas uma pergunta 
objetiva. A destinação de parte do adicional 
ao frete para renovação da Marinha Mercante 
aos armadores. brasileiros interessa diretaM 
mente aos marítimos? 

O SR.. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA· 
NA - Er..i díria que enquanto trabalhadores 
interessa, porque, indiretamente, 'na medida 
em que eles possam renovar- os seus navios; 
teremos mais empregos. Volto a afirmar a V. 
Ex" que, 6 ano passado, 50 navioS pararam, 
estão Já na Baía de Guanabara e forain suca
b~ados. E perdemos 1 mil e _5_00 empregos 
s6 em 1987, porque esses naviOS foram paraM 
dos. E por quê? Porque não há recursos para 
construir nem para reparar. Principalmente o 
Uoyd_ brasileiro que, é um dos que mais soM 
frem com isso. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES-V.~S• conhe
ce, por acaso, algumas opiniões que demonsM 
tiàfri que esse incentivo, na realidade, não geM 
rçuia empregos na quantidade alardeada pelos 
estaJeiros.e armadores, e que-não propiciaria 
renovação da frota ou sua formação, como 
a do Dr. José Tavares, por exemplo? 

O SR MAURfao MONTEIRO DE SANTA· 
NA- Tenho acompanhado a discussão. Se 
V. Ex• pedisse ~ minha opinião pessoal, eu 
diria que n_Q momento atual geraria mais emM 
pregos. Não só a construção naval - vou 
me estender mais um pouco- teria que abrir 
recursos do adicional Qe OÇI.J.fios nos estaleiros 
naci~nc~.Js, dando emprego a metalúrgicos nos 
estaleiros, e, conseqüentemente, a marítimos 
brasileiros, mas' também as deficiências do 
nOSso mercado, acabando como afretamen-

to. Sim, essa proposta já fiZemos, era comprar 
navios no exterior, que estão com o -p-reçci
rilais baixo. 

O preço do naVio naCional é altO, então; 
construiríainOs na medida da necessidade da 
Marinha Mercante, do possível, e compraria
mos navios no· exterior. Essa briga entre arma
dor e construtor naval é que está causando 
esse problema todo; porque o armador tam
bém quer" o cartório da construção, ele quer 
que se _construa s6 no Brasil e não que o 
armador cohlpte no exterior navioS _que, tecni
camente, seriam 25% mais baratos,_ 

Se os navios fossem comprados no exterior. 
para as necessidades imediatas e iniciadas' as 
encomendas -Ms estãleiros brasileiros, essa 
seria a poSição ideal para o trabalhador. Para 
o trabalhador marítimo, essa é a posição ideal. 
mas os armadores e construtores não deixam 
comprar navios no exterior. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Coni 
relação a essa prática de _afretamento de na
vios esll::angeiros pela_s empresas nacionais, 
dentro dessa. linha a que V. s~está se referindo, 
parece que os ~teresses não são lá muito 
coincidentes entre a indústria e o armador. 
pelo menos uma parcela, não sei se todos 
9U muitos armadores, preferiria operar com 
navios estrapgei~, sob afretamento, ou então 
até comprar,!Jla!Jdar construir h o exterior, etc. 
Oaro que ai reage a indústria e devem reagir 
tafT}bém os 'Operários da fndústria naval, pro
vavelmente. 

Agora, esSa diferença de preço ·determina, 
em primeiro lugar,_ aumenta, diminui ou _está 
estável o afretamento? 

O.SR MAUR[CJO MONTEIRO DE SANTA
NA - Parece-hie que ele aume!lta cada dia 
mais. 

O SR. RELATOR.(Carlos Chlarelli)
Aumenta? -

O SR. MAURICIO MONTEIRO DE 
SANTANA- Aumenta.-

0 SR. RElATOR (éarioiithiareili)- Então,· 
a cada dia há um número maior de navios 
brasileiros ociosos? 

O SR. MAuRfOO MONTEIRO DE SANTA
NA - Não, eu não diria que os navios e~!ão 
odosos.-

0 SR. RELATOR (Carlos -Chiarelli) -- Ou 
não está aumentando a carga~ 

O SR. MAURÍCIO .MONTEIRO DE SANTA
NA- O problema é um puco mais profundo, 
Sr. Sena_dor. Esse é um mercado de alta com
petitividade e de aplicação de alta tecnologia. 
o-a:trã.so nos planos de construção naval no 
Brasil fez com que navios que deveriam ser 
entregues em 1985, só em 1986 saíssem e 
fossem entregues. E há aquele problema todo 
de Cacex, de importação de peças, é um pro
blema que discutimos em um semináriO de 
três dias. E que eu poderia ampliar um pouco. 
Aproveito a oportunidade para sumarizar aqui. 

A questão do navio brasileiro é que agma 
ele está absoleto. Quando foi encomendado 
era bom. Mas não o foi entregue em 1975, 
porque _o Brasil não tinha dinheiro, não sei 
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por que, talvez porque a Cacex impedisse a 
importação de algumas peças, motores, já que 
o navio não era 100% -nacional. Logo, os esta~ 
Ieiros permaneciam parados . .As encomendas 
foram entregues. O caso dos navios dessa 
dívida, que gerou essa inadimplência que se 
falava até há pouco, ou seja, do perdão da 
dívida dos armadores, foram navios encomen
dados e simplesmente recusados_. 

Há casos de navios que, em 1982, ei"ãm
novos e os armadores não os assumiram. Fo· 
ram pagos e construfdos. Alguns deles ainda 
estão parados nos estaleiros,. operando novi
nhos, engraxados. Tra,~-se de navios daquele 
plano de navios graneleiros de cinqüenta niil, 
os Panamax qve andam por aí. Quando saiu, 
o navio ficou inadequado. Foi entregue tão 
tarde que ficou absoJeto. 

A frota mercante _bra_slhüra está obsoleta, 
velha. Precisa ser substituída. Nos países de
senvolvidos, esses navios são_ su~te:q_d,q~- são 
cortados. Transforma-se;: em a_ço, coris.truindo 
daí novos ncwios. A questão é essa. Os navios 
precisam ser construídos, porque estão obso
letos. Precisa-se constn,,ir, porque o tradlng 
do Brasil, o comércio exterior pede. Tanto ê 
que estão sendo utilizados navios afretados 
em demasia. Reconheço que houve o proble
ma da nossa greve. Os marítimos_ f~erarri-n.a 
em 1987 e houve a paralisação. Muitos _se 
aproveitaram da liberação rnomentân_ea cau
sada pela greve e continuaram afretando. En
costaram seus navios sob as mais variadas 
alegações, mas os navios que em 1975 e 1978 
eram operacionais, agora não o podem mais, 
porque consomem de 30% a 40% mais de 
combustível do que um navio moderno. Prati
camente, só existem meia dúzia de navios mo
demos na frota mercante brasileira. Trata-se 
dos portas containers: doís da Aliança e dois 
do Uoyd que, por sinal, foram constru[dos no 
Japão e o Uoyd tem que pagar em yen, que 
é o inverso da desdolarização. O Governo tem_ 
que encarar a situação, porque tem que dolari
zar, transformando em dólar o navio do Uoyd 
comprado em yen. 

É uma questão muito profunda para que 
se discuta numa simples audiência. Porém, 
temos interesses nesses navios. Há navios que 
estão parados na Baía da Guanabara que não 
dão para operar mais, têm que ser sucateados. 
Há, também, os que se aproveitaram dessa 
disputa entre o armador e o construtor naval, 
porque o construtor quer que to_dos os navios 
sejam construídos. A meu ver, diria que há 
um excesso de oferta na construção naval. 
No momento, muitos estaleirQS estão superdi
mensionados. Tem-se que encontrar um meio 
termo. No nosso ponto de vista, o meio termo 
ê o de que se comprasse navio no ext~rior 
para suprir a imediata demanda, terminar os 
afretamentos, e se encomendasse_ no limite 
da capacidade dos recursos que estão entran
do. Logo, vamos encomendar em todo o esta
leiro. _ 

É: o caso da Petrobrás, que encomenda no 
limite das suas possibilidades, Ela tem enco
mendado nove ou dez navios com a possibi
lidade de chegar a dezenove. NãO tem, porque 

não existe financiamento. Os estaleiros não 
estão preparados por causa das _dívidas. Al
guns se encontram com problemas _com o 
BNDES, p_or causa ainda da questão da Suna· 
mam, dívida e inadimplência. Outros arma
dores ri:ãP regularam a sua própria situação; 
por Isso, não estão aptos para se encomendar, 
assumir o compromisso. Parece-me que ape
nas dois O)J três armadores estão limpos, do 
ponto de vista da compra e- encomenda de 
navios. -

Trata-se de uma questão prOfunda que não 
podemos discutir nesta simples audiência, 
mas estou à disposição para discutir o assunto 
à medida do meu conhecimento, e sabemos 
qual o problema. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O pro
blema central independente da profundidade 
da questão - não apenas essa, as questões 
são profundas - há que ter objetividade no 
~~me da questão. 

Pela. const~<ião da realidade" de V. s~. há 
u~ processo de obsolescência rápido dos na
xtos em_geral, __ isto é,_ dos navios_ e1_1tomen
dados. Pela sua manifestação, entendi Que se 
atrasar um, dQi§_._ ou \rê~ anos, o navio já. fica 
com pouca caPacidade-competitiva. 

- 0 SR. MAURÍOO MONTEIRO DE SANTA
NA ....:... N:âci--se"ria bem 8ssíni. No nosso caso 
foi rápido, porque os navios foram entregues 
atrasados. -- -

senvolvidos: primeiro ~es oferecem barato, aí 
o sujeito liquida a marinha mercante dele'"Li
quidaram a marinha mercante brasileira; ago
ra, nós é que vamos dar o preço. E o que 
eles oferecem é Q frete; isso é uma mercadoria 
limpa, não dá fumaça -o imposto e O _trans
porte eles que vão faz.er, e quando não tiver 
nenhum navio brasileiro para transportar eles 
é que vão dizer, e o Brasil estando fora do 
tráfego tradiçlonai, terá que pagar o que eles 
impuserem. Isso não _é novo. No meu último 
dep-oimento, aqui no Senado, li uma decla
ração de 1938, de um Senador, a respeito 
de fretes de marinha mercante, e ele defe
dendo, na época era ainda o Uoyd Brasileiro, 
que o Brasil precisava ter uma frota, porque 
depois eles flXéUll o frete ao seu bel-prazer. 

Estamos corn 60 navios paraâoS, temos 
que construir, porque o Brasil, na realidade, 
só tral}sporta com bandeira própria, 15 ou 
18%. E no· COmércio, Sr. SeGador, m!!_smo 
com o_s _50%. que são nossos, no Brasil-Euro
pa·Brasil, o Uoyd é obrigado a fi"etar para nián-
ter o equiiíbrío, porque rião tem navio prói;irlO 
ou adequado ou competitivo, para estar de 
15ein-15 dlasem Hamburgo, Bremen, naque- ~ 
les portos -que eles determinam. E quanto 
mais discutirmos essa questão e ficarmos le
vantando toda essa suspeição, mais díficil se 
toma a construção de navios novos. __ _ 

Reconheço que há um conflito entre arma
dor e construtor naval, e o Governo tem qUe 
resolver isso o mais rápido poSSível. 

O-SR RELATOR (Carlos Chiare IIi) - V. S• 0 SR. .RELATOR (C:arios Chiarelli) _ Ó 
falou em um ou em dois anos. Uoyd opera com quantos navios afretadoS, 

O SR MAUR[CIO MONTEIRO DE SANTA- normalm.ente? 
NA-Exato. Esses navios d~enam ser entre- o SR. MAURfao MONTEJRÚ DE sAN-r A
gue~ erft -1975-. Esses navios esiariam com NA-_ o Uoyd tem muito~ navios afretados. 
w:na vida razoável, estariam com 13 anos. Mas, _ 0 próprio documento da Abaie çita Q navios 
eles foram entregues em 1982_eosseusproje- do Uoyd afretados, mas são para os diversos 
tps ®o. de 1975. Logo, não valem mais nada! estreitos, porque 0 IJoyd é parte em todos 
A vida (!til s_e reduziu bastante, porque de 1975 05 tráfegos, todas as conferências, para os 
@t_é 1985 a tecnologia de motores. de cascos, Estados Unidos, para 0 Japão, para 0 Mediter· 
aumentou. O navio moderno, hoje, é o porta- râneo, para a própria linha da Alalc: e, particu
containers, como antes ele _era graneleiro, larmente, neste caso, Sr. Senador, 0 afreta
panamax, granel. O mercado muda, e as ne- menta do Uoyd é com respeito a. navios de 
cessidades de tipos de navios mudam; por granel. A carga seca é conferenciada, mas 0 
Isso que os países em desenvolvimento - granel não- é conferenc:iado. Então, 0 granel 
aproveito pra enfatizar- por isso que a mari- é o navio que tiver, na oportunidade. Tem trigo 
nha mercante dos países em desenvolvimento para trazer, ou tem adubo, ou tem carvão na 
tem que se. proteger, porque num país como Polônia, 0 Uoyd pede no mercado; 0 IJoyd 
o Japão ou a Alemanha não importa que um não tem navio, os navios dele são _obsoletos, 
navio tenha doís ou três anos; se ele ficou ele pede 0 navio que estiver mais próximo. 
obsoleto para determinado tipo de operação Então, 0 navio que estiver próximo a Gdansk, 
ele é sucateado, vai para o estreito, vai para ou em Gdínia, ele manda pedir no mercado 
o retalho e fazem um navio novo, pOrque tem e diz 0 tanto que tem para traZer- é 0 chari'la· 
capital, tem interesse, e os capitalistas são for- do mercado spot. Esse é um mercado, em 
tes, e o brasileiro nãO pode fazer isso; seria que se usa navios afretados. No caso do granel 
com o nosso sangue, çom o sangue do contri- líquido o ideal seria que a Petrobrâs tivesse 
buinte, e à força desses escândalos todos, de mais navios a seu dispor. Está aí a prova no 
tráfico de influência, de tudo isso. acidente de enchova, e no caso de uma guerra, 

O Br~l tem que entender que precisa sub- ou um ato lesivo ao Interesse nacional, nessas 
sidiar, pois é a áníca maneira de ele manter plataformas todas, estava 0 Brasil na$ mãos 
o tradlng. _Por quê? Porque o navio que era dos donos de frete, do mercado internacional 
fretado_ há 2 anos -V. Ex' está com o doeu- de frete, dos navios afretados; teria que pagar 
menta;- a carta do ámeric:ano - por 7 mn 0 que eles quisessem. 
dólares, esse navio hoje, está por 14 mil dóla-
res, dobrou o preço em dois anos. Esse é OSR.Rl;l.ATOR(CarlosChiarelli)-Oafre~ 
o segredo das !nultinacionais, dos paises de- tamento, além da questão referente do núme-_ 
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ro de navios, de navios que não estão em 
condições, ou não são absolutamente moder· 
nos ou adaptados a um mercado de mutação. 
além disso tudo, o afretamento é, digamos 
assim, impulsionado, cresce etn razão da dife
rença de custo operacional? 

O SR. MAURÍOO MONTEIRO DE SANTA
NA- Esse é um dos pretextos. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Pois 
é isso que eu queria perguntar: é pretexto, 
é realidade, como é? 

O SR. MAURiCIO MONTEIRO OE;; SANTA
NA- Eu conCOrdO que é uma das realidades. 

O SR. RElATOR (Carlos ChiareUQ ~ Se
gundo a sua exposição geral anterior, ess~ 
effipresas, em regra operam sem compromJs
so com encargos sociais etc. Como é provável 
que a sua Federação tenha um estudo sobre 
isso, qual seria a diferença entre quem tem 
o compromisso com todos_ e_sses encargos 
sociais e essas obrigações tribv.tár:i?I.S.t e quem 
não as tem? Que diferenç_a cjari~ d~ ÇJJ.sto. ope· 
racional? 

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA-_ 
NA - Eu não trouxe es_s.es nYm_~r_os aqui, 
mas é um número qlie temos_ de_ cabeç~ há 
algum tempo. E vamõs fãlãi' só da mão-de
obra, só da questão da mão-de-obra. O custo 
da mão-de-obra na operação do navío de ban
deira do Oriente em relação ao e,usto __ de n~vio 
operado por brasüeiros é quase mínimo; eles 
estão operando em tomo de 20% o _custo 
da mão-de-obra e esta giraria em tomo de 
28%, mas no custo total- estou fal~ndo. em 
relação trabalhador/trabalhador,_ e mes~o 
com esses trabalhadores nós ganhamos tão 
pouco e os nossos sa1ários são_ tã_o_l?-ªixos 
que só oneram_os;derl_tro do custo ~a _mao-de
obra estamos 8% acima desses asi~tic;:os, que 
aqui estou cortd.enando .sejam ~xpl~rados. 
Mas somos explorados de outra maneira,_ so
mos explorados com os .s~áriq~ baixps, ~'"-;~e
mos obrigações, uma certa proteç:ão social, 
como férias, 8%. Agora, no custo total, algu~ 
armadores, dependendo do tipo de comérciO 
que eles fazem, çl.Izem que é em tomo de 30%, 
mas são fontes tçu:nbém Qi_ficeis de se anall~ar. 
Eu diria a V. Ex' o que tern- e ·o que· não tem, 
e um navio destes não paga os tributos que 
falei, não tem impostos fiscais, não paga as 
obrigações sociais do trab~hadqr, ~~ paga 
as taxas que o Estado cobra - e aqw, acho 
que_o navio tem JI'VA tarpbém ... 

O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli) - Mas 
isso basicamente porque ele está com a ban
deira desses países. .. 

O SR. MAuRiOO MONTEIRO DE SANTA
NA - Desses paraísos fiscais. 

O SR. RElATOR (Ç.,-jos Clti~relli)- Quer 
dizer, na verdade, todo esse esquema de eva
são ftscal tributária et.c, decorre do fato de 
que estes navios que são afretados são hoje, 
diariamente, vincu1ados a empresas que têm 
como sede jurfdica, digamos assim, países co
mo a Libéria etc. É este o esquema? 

O SR. MAuRiOO MONTEIRO DE SANTA
NA --::- Eles vão para os chamados paraísos 

. f~aJs. Então, é uma c6ncOiTêricia de países, 
e o navio fica baratíssimO. E Volto a lembrar, 
para ser um armador na LJ.béria, no Panamá, 
bastam _ 500 dólares! Qualquer pessoa abre 
uma empresa, basta ter um escritório e 500 

·dólares para ser um armador, cOisa que no 
Brasil não se pode fazer: tem.-se que registr'!r 
a firma no tnbunal marítimo, etc. 

O SR: RElATOR (Carlos Chiarelli) -Pelo 
que-entendi da sua explicação, em termos de 
salários, quanto_ à prestação de pagamento 
do patrão ou empregado, o nosso pessoal ga
nharia menos. Éjs:to, ~les pagam mais direta
mente ao cif:{adão e. não lhe dão garantias ... 

O SR. MAuRiOO MONreiRO DE SANTA
NA - Eles não pagam mais, mas ocorre que 
por força da minha representação na Federa
ção, nós somos praticamente os patronos de 
todo o problema que ocorre fio Brasil. O pro
blema é que ele_s_ vêm com os contratos e 
essa gente é exportada pai'a os seus países 
e eles têm excessC> de _mão-de~ob,ra e Conti
nuam prodUÍ:indÕ inão-de-obra, sem ter. Vou 
dar o exemplo das Fl1ipinas que produzem 
9 mil marítimos por ano, e não têm frota para 
9 mil marítimos. Então, eles ganham dinheiro 
com intermediários, mandando para os gre
gos; os--gregos: l]'landam para o Chipre e o 
Chipre tem agências de fómedmento de mão
de-obra que recebem uma taxa e fornecem 
por atacado e vêm aqui. 

Vou dar um exemplo da costa brasileira, 
em que temos os navios da off-shore e vêm 
blocos de 60 filipinos trabalhar em 1 O, 15 na
vios operando aqui por um determinado perío
do. Então, eles ficam, e enquanto temos o 
corlirato a cada 30 dias- há a Lei n9 5.811 
que especifica 15 dias lá, 15 dias na plataforma 
e 15 dias para o trabalhador petroleiro. Mas 
nós não temos isso, ficamos na média de 45 
dias no barco e 4.5 dias fora, e isto implica 
em que o trabalhador bfas.ileiro. tra~alha meta
de do ano e um filipino fica até 2 anos, doente, 
e não tem nada. Quando volta ele faz um con
trato nas F11ipinas que só pode ser cobrado 
lá, mas ele vai para o Chipre, para Atenas em 
Pireus e lá no Pireus ele é obrigado a deixar. 
Então, no compromisso do contrato que ele 
tem, que é um contrato leonino, ele só recebe 
1/4 do dinheiro pelo qual se propõe a vir. Quer 
dizer, tecnicamente, ele recebe mais do que 
um maritimo brasileiro, mas eles aí mandam. 
Quando chega obrigatoriamente a época dele 
desembarcar, sair do navio, de repente, o co
mandante que é sempre grego - e o grego 
tem um_a particu1aridade porque eles são os 
maiores exploradores de navios de bandeira 
oriental - o comandante geralmente arranja 
um pretexto, diz que o homem foi pego com 
drogas, ou que bebe demais, ou então desres
peitou um superior, etc. E, aí, cobra uma taxa 
para remetê-lo. 

Do dinheiro que ganhou, acumulado nos 
cofres do navio, ele paga o seu retomo _ao 
país de origem, que pode ser para a Grécia 
ou-pode ser para as Filipinas. Mas, como nas 
Filipinas ele faz nove mil por ano, quem quer 

voltar para as Filipinas e ficar desempregado, 
quem vai ser marítimo nas Filipinas, se não 
tem lugar nem para eles mesmos, se as Filipi-
nas não têm frota mercante? -

Daí, ele prefere ficar na Europa~- oferecen
do-se de novo nesse processo de exploração. 
;Aií ele não cobra. Essa que é a diferença entre 
o trabalhador brasileiro. O salário dele ê alto, 
ganham em tomo de 600, 800 doláres, que 
seria mais do que Um man1imo preferencial, 
que é o marinheiro.- __ __ _ - _ ~-
~- Mas, comparando todas as categorias a bor
do, estamos ganhando menos. Agora, temos 
férias, temos pro.teção social, temos Fundo 
de Garantiã, temos PIS. Evidentemente que 
isso é pouco, mas é o que salva as nossas 
famílias. É a seguridade. ~ 

Eles não têm nada disso, são obrigados a 
retomar. O asiático que deixa um navio desses 
só tem chance talvez._ de embarcar de novo 
daqui a dois, três anos, se for disciplinado e 
não for criador de-problemas, porque tem uma 
lista negra também dessa gente. E as Filipinas 
continuam. Então, não podemos nos igualar 
às Filipinas nem a Singapura, que são fornece
dores de mão-de-obra, e transformar Q marí
timo brasileiro em bucha para canhão. Mas 
eles têm acesso à mão-de-obra. não têm re
cursos. e o" m~smo caso também da Coréia, 
do Paquistão. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) --Sr. 
Presidente, há um prazO estabelecido, eviden
temente devemos parar. Só vou perguntar on
de é que são treinados esses_ filipinos, ?!?~e 
é que esse pessoal é qualificado? Esse pessoal 
é competente ou não? 

OSR. MAUR!ao MONTEiRO DE SANTA
NA- Não, esse é o outro problema da ques-
tão. - ---. __ 

V. Br está lembrado do acidente, no ano 
passado, do Dona Teresa, um navio que ma~ 
tou três mil - eles morreram queimados -
foram dois navios que bateram, estavam sen~ 
do conduzidos por fl1ipinos. As Filipinas nllo 
têm condições, com todo o respeito pelo País 
e pela sua Presidente, mas a estrutura do País 
não permite fiscalizin nem um terço dessa 
mão-_de-obra que produz. E lá é também, diria, 
um paraíso para fornecimento de mão-de-o
bra. Há umas escolas que, teoricamente, aten
deriam aos limites mínimos, que não é o caso 
do BrasU. Não atendem, vêm menos qualifi
cados e, por isso, são baratos. porque os mais 
qualificados conseguem os melhores empre-
gos nas Filipinas. - -

Mas essa quantidade avassaladora de mão
de-obra, quando- se junta aos-coreanos, aos 
paquistaneses, fazem do marítimo asiático 
massa de manobra para essas bandeiras e 
para esse processo de afretamento, facilitando 
o processo de afretamento. 

_o O SR. RElATOR (Carlos diiarelli) - Sr. 
Presidente, há uma série de outras questões, 
mas, evidentemente, ajustamos que a con_ti
nuidade será à tarde. 

O SR. PRESIOEN1E (Itamar Franco)- En
tão, os Srs. Senadores ficam convocados para 
trinta minutos após a verificação de quorum 
na Assembléia Nacional Constituinte e, caso 
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haja quorum, trinta minutos após os nossos 
trabalhos. . 

Pediria ao 'Dr. Augusto, nosso Secretário, 
que prestasse assistência ao Sr. Mauricio, para 
que ele estivesse aqui também conosco no 
período da tarde. 

Queria comunicar aos Srs. Senadores que 
o depoimento, amanhã, do Dr. Cláudio Fonte
lle, será às nove horas da manhã. E pediria 
encarecidamente que mantivéssemos esse 
horário, porque, às dez horas, teremos uma 
sessão do Senado, em que precisaremos estar-
presentes. . _ _ . _ _ 

Agradeço aos Srs. Senadores e suspendo 
a reunião até_após os trabalhos da Assembléia 
Nacional Constituinte. ______ ---- · 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- De~ 
claro reabertos os nossos trabalhos e passo 
apalavra ao Senador Carlos Chiarelli, pedindo, 
mais urna vez, escusas ao Sr. Maurício, pois 
infelizmente os trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte nos Obrigaram a esse atra
so. 

Então, Senador Carlos Chiarem, V. Ex' está 
com a palavra. 

O SR. RELA. TOR (Carlos Chiarelii)- Quem 
é, na estrutura da Transroll, o tiular oficial? 
Qúem é a Transroll? Quem ·são os donos? 
Ela é uma Sociedade Anônima? Se ·-e- uma 
Sociedade Anônima, quem é· que detém o 
capital majoritário, quem é o ·presidente da 
empresa? V. Exr saberia nos informar? 

O SR MAClRfCIO MONTEIRO DE SANTA
NA - Eu, de cabeça, Senador, infelizmente 
não poderia lher dizer. Mas o_ documento que 
acabo de passar, o que passei à com[ssão, 
é o documento de análise do projeto, da pro
posta de fmanciamento dos dois navios. tem 
toda a direção das empresas que são holding 
da Transroll, parece-me que tem a FINK, tem 
a Transmãr e tem o Comandante Washinton 
Barbeito, são nomes que eu recordo. A FINK 
é uma transportadçra. Sei que o Comandante 
Washington Barbeito é o· Dire_tor-Superinten
dente, uma espécie de diretor ... só isso. Mas 
aqui no documento tem uma página, onde 
eles pedem financiamento ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -A 
Transroll s6 opera nesse percurso Brasil/Euro
pa/Brasil? 

O SR. MAURICIOPIONTEIRO DE: SANTA
NA - Ela nem tem esse tipo ... o navio dela 
é um navio tipo ra-ro : roll-Cm roll-off. Então, 
ela transporta, é uma espécie de curinga e 
tem licença, tem várias autcirízâções de operar. 
Agora, recebeu essa autorização pela Resolu
ção n9 9.943, para participar do tráfego Brasil/ 
Europa/Brasil. Mas ela operava na linha Brasil/ 
Chile/Peru; operava na linha para a Itália, ex
portando C«ros da Fiat e, também, às vezes, 
para a Vénezuela, recordo-me. Mas, basica
mente, e me parece - está no contrato -
e isso eu li aqui nesse documento, que ela 
teria a perspectiva de um contrato com a Fqrd, 
para transportar carros do Brasil para os Esta
dos Onidos. 

O.SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• 
já fez referência anterior a esse contrato, a 
esses serviços da Transroll, com a Fiat? 

O SR. MAClRfCIO MONTEIRO DE SANTA
NA -Acho que sim. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Já 
fez. A pergunda que lhe faço é: esse transporte 
de carros da Fiat pesaria, basicamente, no total 
de serviços que ela prestaria, é isso? · 

O SR: MAilRfCIO MONTEÍRÓ DE SANTA' 
NA-É... -

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) --O 
grande seiViço seria esse? 

O SR. MAClRfCIO MONTEIRO DE SANTA
NA - Isso está dentro de argumentação de 
lim dos analisadores dO projeto, quando anali
sou a primeira fase 'do prójeto, esse que foi 

_ vetado ou foi negado em 25-11-85. Um dos 
argumentos--rtsCos da operação, da contes
são do fiháriciamento, era de que ela tinha 
basicamente um empenho muito grande no 
transporte, mais do que 50%, um transporte 
de carros em contrato apenas com a Fiat, 
isso foi ~ito_ pelo analista do BNDES. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- De 
acordo com aquela sua opinião, o BNDES 
que negara, preliminarmente, o financiamen
to, quando a Transroll operava, digamos as
sim, estava com navios menores,_ projetava 
navios menores para uma áre~ _ond~ h~a 
já, digamos assim, incapacidade de obtenção 
de carga, o BNDES depois modificou a sua 
decisão, .ante a .nova proposta de construção, 
de financiamento de navios maiores, para. a 
mesma área. o que teria influenciado essa 
mudança, que fator determinante, a seu juízo, 
teria alterado esse processo_ den~ do BN-
DES? -

O SR. MAURfCIO MONTE!Rb DE SANTA
NA- Essa, também~ é a nossa preOcupação, 
porque ela tinha uma proposta de navios de 
seis mil e quinhentas toneladas e os analistas 
negaram autorização à concessão do emprés
tiffio. Depois, ela retoma com--modificações 
nesse mesmo projeto e se Propõe a Construir 
navios de 12.400 toneladas e foi aprovado o 
projeto depois, nesse momento. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O que 
fundamentou a negativa para ... por excesso 
de 6.000 tOneladas depois não serviu para fun
damentar a reiteração da negativa com 12 
mil toneladas? 

O SR. MA()RfCIO MONTEIRO DE SANTA
NA - Essa é a _nossa preocupação e o fato 
de estarmos denunciando o que parece ser 
uma irregularidade. Num determinado mo
mento, o navio já ten11. excesso de capacidade 
para ir à Argentina, ao Chile e ao Peru; uma 
ano depois, o projeto é aprovado com o dobro 
de capacidade de cargas dos navios. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelü)- Sobre 
este assunto V. E• questionou-o Superinten
dente da Sunamam ou esse assunto não che
gou a debater? 

--o SR.. MAURICIO MONTEIRO DE SANTA
NA - Não, esse assunto foi questionado a 
nível do BNDEs, é o documento de análise 
do BNDES que questiona. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) - Mas 
V. S. trouxe esse assunto a debate ao colegiado 
a que pertence? 

o SR. MAURICIO MONTEIRO DESANTA
NA.- Não." disso eu não tinha conhecimento 
durante a reunião, atê quando os documentos 
da análise do projeto me chegaram às mãos. 

O SR. RELATOR (Carlós Chiarelli) - No 
Jomdl do Brasil, consta a notícia de que o 
navio karisrna te da sido comprado pela T rans
roU. V. St tem essa informação? 

O.SR MAURICIO MONTEIRO DE SAi'ITA
NA- Isso é o que se diz lá. I~dusive perguntei 
ao Superintendente da Sunari1am como se 
dera o processo de negociação de compra, 
se o karisma não tinha sido assumido nem 
pelo seu primeiro proprietário, quando saiu 
da Inglaterra. Realmente ele quase disse que 
_essa questão da Transroll, da Korilmar e do 
navio karisma era um caso de polícia. 

O SR RELATOR (éarfos Chiarelii) ~A 
Kommar é que teria comprado primeiro o na
vio karisma? De quem é a Kommar? 

O SR MAURICIO MONTEIRO DE sANTA
NA - A Kommar era Uma empresa - se 
não me falha a memória - que foi criada 
praticamente para esse navio, que é financia
do, irmão do navio Jaqueline, um navio tam
bém_ complicado, Que veio para o Uoyd Brasi
leiro, que também nllo foi pago e acabou sen
do deslocado pela Comtssão de Marinha Mer
cante, pela Sunainam, para o Uoyd Brasileiro. 
Não sei em que estado ele se encontra. O 
navio karlsma é um navio irmão; alega-se que 
·ele entrou nas negociações por força de acor
do com o Sr: Delrin Netto, na Inglaterra. O 
Brasil contrúía navios, mas tiveram que com
prar esse navio, apesar de "ser proibido com
prar navios fora do País, foi uma pérrnissão 
-especial para a cOnstrução do navio na Jngla~ 
terra pelo preço que alguns alegam - não 
tenho domínio do conhecimento sobre o pre
ço -do riaviO __:_ mãs uin pre~~ maior- do que
ele valeria no mercado, 32 milhões de dólares, 
ou seu equivalente en-i libras, e foi diretamente 
entregue a uma empresa que se formou. O 
proprietário dessa empresa era o Comandante 
Franco Abreu, que foi inclusive autoridade no 
Ministério de Transportes num outro goVerno. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Esse 
Comandante Franco Abreu é proprietário da 
Kommar? 

O SR. MAURfCIO MONTEIRO DE SANTA
NA - Da Kommat e, por conseqüência, do 
navio único, porque a Kommar só existia em 
função do navio karisma e de fretar navios. 

O SR REl..ATOR (CârioS ChfareUi)- Então, 
a Kommar, de propriedade do Comandante 
Franco Abreu, 9eritro dessa negociaçáo de 
operação com a dívida externa, comprou o 
navio karlsma na Inglaterra? -

O SR. MAURfCIO MONTEIRO DE SANTA
NA -.Comprou e nunca colocou um tostão! 
Comprou, no verbo, mas nuncacolocou_ um 
tostão, segundo a própria Sunamam, nunca 
assumiu o ânus com o ·aoverno brasileiro, 
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que seria através da Sunamam ou -oom O Fun- -
do de Marinha Mercante. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Isso 
é que gostaria que V. S• nos explicasse: com-
prou e não pagou! -

Não é tão fácil .comprar e não pegar algu
mas coisas de pouco valor. Agora, um navio 
de 32 milhões de dólar~. a pessoa compra, 
não paga e leva! Quem é que paga? Realmente 
achQ_ que precisamos entender bem essa 
questão: há uma empresa que não tinha ne
nhum navio, mas era uma empresa que forne
cia navios de afretamento, era isso? 

O SR. MAURfOO MONIEIR.O_DE_SANTA' 
NA-Era; 

O SR: RElATOR (Carlos Chiarem)- A em
presa, então, resolve comprar um navio, entra 
numa operação de alongamento da dívida ex
tema em medida compensatória. Compra e 
não paga. A1guém pagou? 

O SR. MAURfOO MONTElRO DE SANTA
NA-Acho que o governo pagou, ou·o contri
buinte brasileiro pagou. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Sim, 
mas como é que se faz essa operação? 

O SR. MAURfOO MONTEJRO DE SANTA
NA - Senador, agora. sinceramente, estou 
na mesma posição de V. Ex', estou fazendo 
essa pergunta há quase 2 anos: como se faz 
um processo desse e ninguém vai para a ca
deia, não se paga e não tem ... Posso _explicar 
ao Senhor ... 

O SR. RElATOR (Cari9> Chiorelli)- Não, 
não. Queria ihe dizer uma coisa, não é a ques-. 
tão. Antes de chegar à cadeia, quero saber 
primeiro como é a operação? 

Quanto às irregularidades, vamos ver pri
meiro como é a operação, para depois discu
tirmos as irregularidades. Gostaria de saber 
se-Y. S•, que é um homem afeito a essa ativi
dade de tr~'1sporte ma.1ti..T.C, par força, inclu
sive, de sua formação profissional e da sua 
condição de liderança sindical, se V. 5' tem 
conhecimento de como é a operação, inde
pendentemente de saber se alguém ganhou 
illdtamente ou não ganhou. Quer dizer, a 
questão essencial é esta: há uma empresa, 
a empresa compra o navio, este navio é adqui
rido no exterior. Ond~ é que foi, na Inglaterra? 

O SR. MAURfOO MONTEJRO DE SANTA
NA- É na Inglaterra, sempre na !nglaterra. 

O SR. RELATOR (Carlos Cbiarelli}--:- Na 
Inglaterra e este navio custou 32 mühões de 
dólares. Agora, a informação Que me foi dada 
é que não pagou. 

Primeiro, alguém pegou? A empresa inglesa 
ainda é credora ou recebeu? Se recebeu, rece
beu de quem? Do Governo brasileiro, da Suna
mam? Este fundo é do Fundo da Marinha 
Mercante? 

O SR. MAURÍOO MOt'ITEIRO DE SANTA-
NA- É, provavelffiente. -

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - E 
quem está: devendo para o Fundo? O Coman-

dãnte, eSte aqui ou a einpresa- a esta altura 
do campeonato ele já vendeu o navio Karisma 
para a TransroD. Vendeu com o navio a dívida? 

Ftz-lhe esta seqüencia de indagaçõe.s, sem 
entrar em nenhum mérito de apuração, quer 
dizer, de juízo de irregularidade ou de pessoas 
delituosas. Depois é_uma outra_qu.estão que 
nós vamos aprofundar. Gostaria que_ V. Ex' 
nos dissesse tudo que V. S• sabe sobre esta 
operação aqui. Porque me parece que ela é 
muito importante na elucidação dessas histó
rias. 

O SR. MAURÍOO MONTEJRO.DE SANTA
NA - PoSSo resPOnder?· Senãdõr,: eu peço 
pérdão até a V. EX' porque, justamente, toda 
a qUeStãO, do encaminhamentà das questões 

que V. Ex' fez ·aqui, são todas minhas também, 
E o que eu tenho feito, de maneira até mais 
modesta, num outro nível. Como e&te navio 
foi rejiãSsãdo, porque não é a Prática normal. 
O normal o navio é comprado, ainda que com
prado no exterior, o detentor, o proprietário 
dono da empresa assume uin_ compromisso 
com o Fundo da Marinha Mercante, -do fman
ciamento, coloca bens ou hipotecas e assina, 
vamos dizer, as promissórias da dívida corres
pondente- ao· preço· deste navio que foi com
prado pelo GoVernO, finanCiado pelo Governo. 
Isto é o normal, neste caso não ocorrer. 

O SR.-RELATOR (Carlos Chiai-élli).....:.... Então 
vou lhe perguntar, para qUe- eu entenda aqui, 
acho-que também os, Senadores. todos. É uma 
operação que ocorre, não vou fa1ar nesse caso. 
Alguém que tenha determinado essas caracte
rísticas, seja o dono de uma empresa, que 
se propõe a comprar um navio nc;t exterior, 
existe um sistema de uso do f!,!I)do da Mari
nha f.-\en;an~e como instru_men~o de financia
mento? Existe isto, é wn fato que ocorre nor· 
mal ou eventualmente? 

O SR. MAURÍOO MOt'ITEIRO DE SANTA
NA - Ele era normal com esses recursos 
do_ cl:"!amad_o _ ~diç_içm;;~l_ s:f~ Jr~~--dª Ma~i_fl:l"!a 
Mercante. Mas; neste caso especial me parece 
que os navioS cOmprados no exterior, é opera
ção de governo a governo. o- Gover_no_inteJ;"
vém, pOrque está acoplado com a questão 
do endividamento externo, é o_ caso específico 
desse navio, seria, também, de um navio da 
Global, os navios químiCos que são compra
dõs rio exleli.or, porque não eram feitos aqui. 
Sei que a Glõbal tem navios assim. 

Mas, só que esse outro armador, que tam
bém pertence a este grupo de empresas espe
ciais, ele comprou um navio- que estou lem
brado ~ em Portugal, e assumiu, pagou e 
tudo, assuin!U a. dívida lá e imagíno qúe ele 
esteja já amortizando ... 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) ~Quem 
é esse Senhor? __ _ 

o$. MAURfao MONTEIRO DE SANTA
NA -É o dono da G1obal, que é o Sr. L.auro 
Dulac, 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Ah! 
Este é o OUtro caso... · - · -

O SR. MAURÍOO MONTEJRO DE SANTA
NA - É um caso pei-ecldo. V. Ex' e~ me 

perguntando 'sobre operação? A Operaçãà 
nom'ial é esta: o navio ainda que comprado 
no exterior,- é o Governo_ ·que intérvém ·e· o 
dinheiro, eviden~mente, deve ter sido saCado 
dO Fu.ndo. O caso que foi pago. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -Sim, 
mas o Govemó, quando V. Ex" c& o Governo, 
eu digo o seguinte: o Governo faz a questão 
do Fundo, não é verdade? E alguma pessoa 
compra e obtém fananciamento do Fundo e_ 
o· Governo responde pelo processo? 

-O SR. MAU~OP. MONTEIRO. DE SANl"A
NA- Neste ças,o do navio no· ~~rior, _o cozt
trato é o Fundo de Marinha_ Mercante, porque 
o processo de construção de. navios, é este 
todo que está aí neste documento que eu aba
bei de lhe passar, pela, manhã, é um processo 
de pedido de fin~ciamento e, agora. o- BN
DES aloca o ~curso, com um compromisso, 
através, do adicional do Fundo de Marinha 
Mercante a este adnador .e ele contrata com' 
o estaleiro. 

Neste caso não, o navio foi· construído Iá 
fora e constru_ído a pedido, evidentemente, do 
Governo braSileiro, deve ter_ sido UJl1 dos 6r~ 
gãos responsáveis do Ministério do Transporte 
ou a própria Sunamam- ou 6 Fuildo ~e Mari
nha Mercante, e foi repassado, 86 que o repas
se não foi assumido pelo dono da empreSa. 
pelo Comandante Franco Abreu em nenhum 
momento e, segundo consta, até hoje nin~ 
goérn assumiu essa responsa.bl1idad.e j:>elo dé-
bito. . -

O SR. JOSÉ PAULO~BISOL-.Um dos dire
tores, pelo menos um dos diretores da Kom
mar. Tenho uma nota de que Richard Oiant. 
quem é ele? 

O SR..J'WJRfao MOt'ITEIRO DE SANTA
NA - Ele é~_o_ proprietário da Tiansroll. um 
dos proprietários. 

~ o SR. JOSÉ PAULO BISOL - E era um 
9_çg;_proprtetários da KorTlmar. Só fiz essa pe· 
quena intervenção· para mostrar que o cami
nho é por ai. O valor do navio, pela nota que 
tenho aqui, era o dobro do preço de mercado. 

O SR. MAURÍOO MOt'ITEIRO DE SANTA
NA- Se V._Ex- me permite-responder, esSe 
é Uri1 outro questionamentq que esse novo 
atroador, esse novo comprador, que não se 
sabe se comproU realmente, ~ usando_p_3!"a 
não pagar. O outrO hão teve nem eSs.a escu!!_~. 
O primeiro prOprietário, o hipotétiCo proprie
tário, que era o Comandante franco Abreu, 
nunca nem usoU desse argumento que era 
muito caro. Ele simplesmente não- deu nem 
um tostão e seguiu. Esse novo proprietário, 
hipotético proprietário-porque não há certe
za de que ele já é proprietário, o caso é que 
elt. ,;era o navio. Estamos preocupados, en~ 
quanto_ trabalh!dores, como povO brasüeko, 
é que esse navio está indo e vindo carre!;Jado 
e -gerando ·recurs:os para alguém, para- uma 
organização, para uma sociedade, para uma 
família e não vem o repasse para o Governo 
brasileiro e ninguém assume a compici. lssó 
foi dito pelo próprio Superintendente da Suna
mam que quer arrastar_ o navio. Inclusive,_ a 
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última alegação, Sr. Senador, que ouvi na pre
sença do C6marldante Habbema, numa dessa 
minhas últimas impertinências no COnselho,
perguntava: Corno é que o navio passará para 
a mão dele? Ele disse que estavam tentando 
prender o navio, mas -o negóciQ, pela legisla
ção brasileira tem de ter_ ~m documento de 
compromisso para cobrar d~je, para arrastar .. 
Não existe esse documento, essa promissória, 
Então, se não houve a assunção da divida, 
como se vaí cobrar ~ dívida de outro. Nunca 
ninguém assumiu essa dívida pela operéição. 

O SR. MAURÍOO MONTEIRO DE SANTA
NA- É o Kommar. Agoram eles dizem que 

- já está nas mãos da Transroll. Acho que quem 
pode explicar isso é ·a Sunamam, Sr. Senador. 

E o navio contínua seguindo para AmériCa 
do Norte o tempo todo, É uma dúvid~_ que 
persiste, mas receio que não tenho condições 
de respondê-la. Não sou autoridade. 

O. SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Essa 
empresa Kommar, na medida ern que aconte
ceu essa espécie de transaçãó qUe não eStá 
documentada do Navio Karislna, pará Trans--
roll, ainda que haja pessoas cóm ambigüidade 
de titularidade, eu combigüidade parece ~ -
que estão nas ·duas. :e:?_s_ª empreSa seria um
samba de uma nota só, só teria um navio? 
Vendendo o navio acabou a empresa ou não? 
Ela está operando? 

O SR. MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA· 
NA - Ela passou o nome, ,a empresa_ e _O 
navio para a Transroll. Ela é do Grupo dã 
TransrolL 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -Sim, 
ela vendeu o navio. E(rtão1 9 NaYio Karisma 
é da Transroll, não pagou mas está operandO 
com a Transroll, A empresa KorTimar aparece 
em algum lugar, ela continl.!a existindo ou e1a 
cessou a atividade? _ .. -

O SR. MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA- .. 
NA-A irregularidade chan1a a atenção, vOu " -
me permitir passar mais 1,1ma xerox de revista . 
Portos e Navios, em que a erppresa Komffiãr, · 
já nesta fase re~ente, ela faz 1,1Jl1~ propaganda 
de uma página inteira na revista de que operou 
e transportou as turbinas d_e$5?1 _barragem da 
Bahia. · 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -Mas, 
agora? 

O SR. MAURICIO MO!'!TEIRO DE SANTA· 
NA - Recentemente. 

O SR. RELATOR (c:ados Chiarem) -Mas, 
transportou em quê? Em cano-a-s? 

O SR. MAURÍOO MONTEIRO DE SANTA· 
NA- Não, Com esse naviQ;-ainda trarispci?
tou. Nós não sabemos como é que ela con~- _ 
gue essas coisas. Realrnente são mlsté.rioS. 

Vou ler para o Sr. ó- ariúnõo que está na- -
revista é uma revista do J.hióo desse a_no, final 
de jane[ro: "Poucas tra_n_sportadoras-do mun- · 
do teriam condições de aceitar esse desafio. 
A1. vem: Cliente: CHESF, um 6rgão estataL Car_
ga: Turbo geradores. Quantidade: 6. Peso: 
1430 toneladas. Volume totaf: 7 mil300 rri3• 

De Houston, no-Texas,-pàrasalvador na Ba.hia. 
Prazo: 15 dias. Kommar - Cõmpanhia Marí
tima SA Almirante Barroso. Está ~o anúncio 
dela,~s caminhões e onaviç. _ 

O SR. RELATOR (Cailos Chiarelli) -Esse 
é o mesmo navio? 

O SR RELATOR (Carlos Chiarem) - Isso 
aqui é desse ano? 

O SR. j\IAUR(CIO MONTEIRO DE SANTA
NA - É, a revfsta é deste _ano. Não a trÕuxe, 
copiei, mas é ?i revista "Portos e Navios".' Não 
dá ª- d~ta, mas foi este ano que peguei essa 
revista ou é a de· dezembro. 

O SR. RELATOR (C~rlos Chiare Ui) -O em
barque estava_conduído 32 hor~s de trabal~o. 
o Karisma 'aPertou em Salvador" dia 17 de 
março. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Essa 
rey~sra-e ae agora? 

O SR. MAURíCIO MONTEIRO DE SANTA
NA- É de março deste_ aQo .. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelti)- Tinha 
atravessâdo transportes sem qualquer avaria 
e trazendo mais Uma vitória, vitória de uma 
empresa· que se orgulha do -que faz. Então, 
eSSa:-empresa, agora; em março, deste ano, 
esta_y4't_realizando operações de transporte em 
Salvador com esse navio. que agora, não se 
sabe quando, passou a ser da Trarisroll. E 
é o _único da TransroU? Não, a TransroU tem 
o Pioneira. - - -

O.SR. MAURICIO MONTEIRO DE SANTA
NA- Não, a Transroll tem um parecido, que 
é o Pioneira. É um navio um pouquinho maior 
do que esse. 

O SR RELATOR (Cãrlos Chiãrelli)- Quais 
são as_ ár_e.ID;; de competência, digamos, como 
é ·que especificamente se dividem é)S áreas 
de atuação entre a chamaqa ~Marinha_ Mer-
cante e a área de atuação da Sunamam? 

O SR. MAURIOO MONTEIRO DE SANTA· 
NA - Eu também naõ tenho, emb6i-ã isso 
eStá nO organograma... - -

o SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Eu 
gostaria que o Senhor. nos çiesse a sua visao
piàtica do Pro<:esso, porque o organogiarita 
eles. vão nos mandar. . .• ~ . _ 

OsR. MAURíCIO MONTEIRO DE SANTA· 
NA - A Sunamam toma conta, dirige toda 
a parte de política da Marinha Mercante, .ou 
seja, a concessão de linhas, operação dos na~ 
vias, as chamadas linhas de _concessão. Ela 
é a grande concessionária de linha_s para que 
um arma?orbrasileiro possa operar dele p;_ 
rao Brasd. Enquanto que antes, os financia
mentos tambêm eram. Agora, os financia
mentos para a construção são feitos através 
do BNDES. Já foram feitOs até a questão 
daquela causa que deu a CPI, eram também 
pela Sunamam, mas, o novo governo mudou 
essa estrutl(ra de funcionamento. Mas com 
relação ao tráfego, ãs linhas de Marinha Mer
cante, à exploração das linhas, a Sunamam 
é_ que controla tudo isso; concede, permite 
inclusive, o afretamento. ' 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -ASu· 
i1aiTi.am para a Marinha é uma espécie de DAC 
para ã"/\eronáutica? 

O SR. MAURIOO MONTEIRO DE SANTA· 
NA-Estaria mais ou _rnenO$ assim._ 

O SR RELATOR (CãrlOs-Chiarelli)-Tráfe· 
go, quem vai. quem ocupa o espaço, quem 
é que explora a linha, isso é com _a Sunamarri? 

o SR, MAURíCIO MONTEIRO DE SAI'irA, . 
NA-E mais ou menos a~sim. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareJii) ~ Elã 
define rotas e, digamos, quem faz, qual rota, 
com quantos navios, em que percentual, tudo 
isso é çontrplado por ela? . . 

. Ó SR. MAURÍCIO M6NTEIRO DE SANTA
NA - É, ela discute Os aCOrdos bilateriai_s, 
ela praticamente trata da política de Marinha 

- Mercante do Pais e_ desenvolve os acordos bila
teriais, _autoriza a conferência, horõOJoga as 
conferências, Mas vo_lto a diZei a y, Ex~, não 
tenho realmente autoridade para me aprofun-
dar nessa questão. __ _ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O ;ie
nhor. disse_ que os ffnancíamentos .correm à 
conta normalme~ do BNDES. Mas quem 
é que opera o Fundo de Marinha Mercante? 

O SR. MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA· 
NA-- Parece-me que agora -ele está sendo 
operado por um Cons_elho _Diretor do F~omdo 
de Marinha {'-\erc:;ante, que é um órgão vincu
lado. Parece--me que-ele é pfesldido pelo pró
priO Secretário do Ministério dos Transportes. 
Dr. PiCanço. Ele é presidente do Conselho Di· 
reter do Fundo de Marinha Mercante e, então, 
que libera e ana1isa, em illtima instância: Aliás, 
o documento também que acabo de pa~lsar, 
porque estáJá o cJjr_etor da J:;eção, enc~mi
nh.ando ao Conselho Diretor a consideração 
fmal. - · - · 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Essa 
situação que V. S' a1egou com relação ao Uoyd 
é uma_ situação que vem já_'em processo conti
nuado de deterioração que está estabilizado. 
Quer-d~er, o Uoyd está perdendo espaço no 
contexto, digamos assim, do transporte em 
favor dessa TransroU, por exemplo. Essã pre
sença da Transroll significa a1go perigoso a 
nfvel de espaço a ser perdido pelo Uoyd numa 
tentativa intendonal de reduzi-lo na sua ativi
dade operacional? Há algum indíciO nesse 
sentido ou é apenas um jogo de mercado 
OO!mal? 

ó SR. MAURÍOO MONlÍ:IRO DE SANTA
NA - ESsa é uma perQUnfifriiUito boa. Nós, 
marítimos, éstamoS entendei'1do que faz parte 
de um process_o-de cerco_ do Uoyd Br~Ueiro. 
Porque as medidas que se vêm processando 
no encontro contra o Uoyd Brasileiro, perce
bemos que é uma ação integrada: Vou dar 
um exemplo: a publicação da Resolução n~ 
943, entendemos que é mais l,l.ffi passo no 
sentido de liquidar com o Uoyd Brasileiro. Pri· 
meiro, porque essa empresa entrando vai, evi
dentemente, tirar do mercado o Uoyd Brasi
leiro, mais do Uoyd até dq_ que da- aliança, 
tira das duas, mas como o Uqyçl é o que 
tem menos proteção, acho que ele vai Sofr~.:: 
o impacto primeiro, porque está com os na
vios mais inadequados, mais obsoletos, ne
cessitado de coisas. 
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A outra tentativa, Sr. Senador, é_que há um 
ano atrás, durante a greve dos marítimos, hou
ve um seminário no Hotel Int._ercontinental, em 
que lá a iniciatiVl'! privada da área de transporte 
marítimo propunha - e convidou o Ministro 
dos Transportes- uma série de medidas para 
agilizar, modificar a Marinha Mercante. Entr-e 
elas propuseram a privatização do Uoyd BrasiR 
leiro como condição de melhotijl da M_arinha 
Mercante. E, entre as propostas, o que fez o 
Sr. Ministro? Provocou, para toi:las as propos
tas apresentadas nesse seminário, criou um 
grupo de trabalho. E eu, inclusive, como mem
bro da Federação dos trabaJhª-çlores, fui cOn
vidado a participar de um desses grupos que 
c;iiscutia a presença da iniciativa priVada nessas 
CornisSõe's.' Nenhuma outr.:,. ·cq_missão 'estu.: 
dou especificamente a privatização do Uoyd 
Brasileiro. E V. EX' saPe, nobre Senador -
pasmem aqui os nossos ouvinte - a COmis
são específica para tratar da privatização do 
Lloyd Brasileiro, decidiu que não devia priva
tizar o Uoyd, decidiu que em face dos estudos, 
em face da operação do_Uoy:d~ que continua 
desde 1983, sem receber um tostão do Gover
no Brasileiro- diz o Presidente- não recebe 
um tostão do Governo, opera no vermelho 
mas com recursos próprios, devendo aqui, 
mexendo ali. O Uoyd Brasileiro era viável. O 
que me aconteceu com o resultado dessa Co
missão? Todas as outras ~missões. dentre 
as quais .a que participei, Já foram dadas à 
publicidade. Essa. Comissão" específica do 
Lloyd o Ministro transformou ~i'n coDfià~ndal; 
o resultado está lá_; os_ trab~h~dores .. tf!m ~.tm 
representante _e .sabem qual é o resultadQ fmal 
da Comissão, que é pela não privatização,_ ten
do em vista que o Uoyd é recuperável, é viável 
e é fator de presença do Brasil nas linhas de 
comérdo. Então, esse resultado o Ministro não 
deu à luz, tomou-o_coofiden~i~. Está na mão 
do Superintendente da S_una_r::nam. Isso corro
bora, então, no sentido de que achamos que 
há um plano, um jogo de pinças, apertando 
o Uoyd. Não dá o recurso, o Uoyd rnorre. 
Intro_duz wna empresa nova para retirar do 
mercado o Uoyd Brasileiro; retirar e paralisar 
seus navios, o Uoyd continua sob~evivendo. 
O processo de privatização não é levado_ em 
consideração mas isso não vem a furo, nem 
a público. E õutras medidas mas que entende
mos que passariam, que não são nem fundo, 
nem a raiz da existência desSa CP!, mas que 
achamos, também, da maior importância. Os 
trabalhadores vêm protestando pela profissio
nalização da direção do Lloyd Brasileiro, pela 
introdução de métodos mais adequados na 
contratação do pessoal, concurso, tudo isso, 
e que o Uoyd não seja esse eterno cabide 
de empregos de manipu1ação de interesses 
políticos. Essa é a voz do U:ªb~bª-dgr. Mas 
concordo, também, que não é o escopo da 
nossa Comissão, não é para tratar disso. Seria 
necessário uma CP! do Uoyd Brasileiro. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarem)- A per
gunta que lhe faço, complementar, é a seguin
te: até que ponto operações como essas, a 
seu jufzo, dá resolução que abriu mercado 
formal para a Transroll, 5% que - parece 

- na prática viraram 7 ou 8%, ou coisa que 
o valha,_ e operações como essa outra de com
pras sem pagamento e repasse de um navio 
também sem identificação, de quem assume 

_ a dívida, estabelecendo portanto o fortaleci-
mento de uma empreSa-cêmipetidora, esque
mas como esse - para ser mais objetivo, 
a TrãiisFõll, a Commar -de aquisição de 
navios não pagos, de transferência de navio 
não pago para uma subsidiária ou para uma 
empresa que passa a ser holding. de conces
são de reserva <:Je mercado de um espaço 
que, aparentemente, nã~ poâeria ser feito em 
razão de todos os acoràõs- intemã.dOnals, de., 
que forma esse comPleXo, ligaçõeS ae pes
soas intermediadoras de benefícioS e gestora 
de negócios, de maneira até certo ponto ques
tionável e vinculÇida famijiarmente a pessoas 
da fãixa decisória do Ministério do Transporte, 
pessoas ltgadas a esse complexo de empresa, 
até que ponto todo esse conjunto de fatos 
é capaz de estar diretamente ameaçando a 
continuidade, desestabilizando o equilíbrio ou 
mUdãndO-as perspectivas do património de 
transporte marltimo brasileirO? Até que ponto 
isso aí é_ um _processo em anda_mento que 
levaria a l!ffia conseqüência desastrosa para 
o Pais, enfim, para o equilíbrio social? Este 
é um plano -ou é um fato isolado? Criaram 
uma empresa e ela está aí tentando _tirar urilas 
fatias através de __ um favor daqui, wn benefício 
dal~ ou fsso é um processo em andamento 
de aspecto muito mais abrangente, do qual 
essas empresas, esses navios e esse esquema 
é o· que apareceU ou é o que já foi identificado? 

Quero lhe perguntai o segliiõte e,_ ã ineu 
juízo pelo menos, é muito importante: o de
poente tem dito_que o Uoyd está com proble
mas, que estão tirando espaço do Uoyd, _que 
ele é um instrumento fundamental de inte
resse da sociedade brasileira, mas V.-s~. volta 
e meia, também se refere à Aliança que é 
vma empresa privada que opera no setor. V. 
S• não demonstra, em momento algum, ne

. nhum tipo de preocupação. Até pelo _contrário, 
parece que se refere com tr;;~nqüilidad.e. Então, 
por que existe a preocupação especifica com 
relação à Transroll? Se há uma empresa que 
ocupa25% doe5Paç0-globale50% do espaço 
nacional, por que a Transroll que ocupa só 
5%, de uns tempos a esta parte, estaria Sendo 
elemento capaz de detonar ~ss.e processo de 
alteraç:ão das regras do jogo,_ de maneira que 
se faça presumir irregularidade, intermedia
ções, inidoneidades? Esta é a questão essen
cial da argüição, para que tenhamos a sua 
visão e o seu depoimento sobre a questão. 

O SR. MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA
NA-Sim, Senhor. V. E:xtcolocou quase umas 
dez questões .. , 

Ó SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli) - Não, 
mas eu coloquei ... 

O SR. MAUR"fqo MONTEIRO DE SANTA
NA- ... São ac_opladas ... 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)-Procu
rei fazer uma síntese d_e tudo o que o Senhor 
falou desde h6je de manhã: TransrQII, Kom .. 
mar, Pioneira, não sei o que. 

O SR. MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA, 
NA- Está correto. Eu prereriria começar se
parando a questão da análise da Kommªr._ 

A questão da Kommar e do navio Karisma, 
acho até que é um caso de polícia e-acreditO 
- e até um vale um caso isolado dentro do 
contexto de desorga~i~ção e de fa)ta de apu
ração de responsabi!Jdades que existem nessá. 
área Então, a ausência de responsabilidade, 
a falta de idoneidade de algumas pessoas e 
de algumas autoridades no manuseio da coisa 
pública, chegou a um ponto que esse era um 
caso que tinha que passãr desta CPI, simples
me_nte, e ir para o caso de apuração de respon
sabilidade: quem comprou, quem :deix_ou · d_e __ 
pagar? É um caso de polícia. É o caso da 
Transtoll. -

GJ.Janto as oLiti-as partes da Sua longa per
gutitã;- começo pela questão do Uoyd. Nós 
falamos no Lloyd Brasileiro porque é o alvo 
comum_ de todas as empresas transnacionai_s. 
A destruição do Uoyd significa a retomada, 
a liberdade, a permissão para que as grandes 
multinacionais e transnacionais do tra_nsporte 
marítimo ocupem o _espaço que lhe é devido 
no- tráfego entre o Ekasil e_ a. Europa, entre 
Õ Brasil e o Mediterrâneo. Em todq_s os fofos 
internacionais, oS países ter'ceiro-mundistas 
defendem a necessidade de ter urna MarinQa 
Mercante própria. E uma Marinha- Mercante 
própria, nacional, que sabemos Ser -ãutentica
mente nacional, é o Uoyd Brasileiro, que vai 
fazer cem anos. Sabemos o que é_ o Uoyd 
Brasileiro: toda a Mén:inhª_M_ey~nte que existe 
praticamente é Um mhote, todas as_ outras em~_ 
presas nasceram do Uoyd Brasileiro. 

Entendo, contudo, que o Uoyd Brasileiro 
deve, também, se policiar e fazer um sanea
mento interno, retirando esse time. Ele não 
pode ser usado como instrumento político do 
Governo, e, sim, como instrumento de política 
de transporte marítimo, ·que deve manter a 
presença do BrasU .. da 6andeira brasileira e 
dos navios brasileiros em todos os portos do 
mundo. 

Reputo o Lloyd Brasileiro cOmo Varig: ele 
está para a Marinha Mercante como a Varig 
está para o transporte aéreo intemaci_onãl. 
Sem a Varig, estaríamos sujeitos aos preços 
que eles quisessem, à chamada desregulação 
que predomina no rnl)ncto da a~ronáutica 
agora, no mundo -do transporte aéreo. 

O Lloyd Brasileiro é fator de equilíbrio, por
que é parte em todas conferências e acordos 
bilaterais no processo de política de Marinha 
Mercante, de transporte de mercadorias de 
e para o País. Com o Uoyd presente, tem-se 
um instrumento para negoc!ar. Ele, então, tem 
de existir. 

O SR. RElATOR (Olrlôs Chlarelli) - Gos
taiiá que o senhor me desse urria informação 
para o meu entendimento, se o senhor o sou~ 
ber: no ranking das empresas internacionais, 
o Uoyd coloca-se em que posição: é o-quinto, 
décimo, trigésimo-oitavo? _ 

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA
NA ---Não tenho os números, não cheguei 
a ... 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Mos . 
ou menos. 
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O SR. MAURICIO MONTEIRO -DE SANTA
NA - O Uoyd ê uma das grandes empresas 
estatais na Marinha Mercante, assim como 
aquela francesa, que é uma grande estatal 
francesa. Muitos países usam estatais. Eu Só 
me recordo_ de uma_tã_o_ grande quanto o_ 
Uoyd, francesa, que também é do Gove_mo 
francês, de cujo nome não me recordo. Mas 
existe uma grande estatal francesa também, 
como existe a Elma argentina, falando de 
América Latina. - . 

O SR. RELATOR (Carlos- Chlarelli) - Ela 
é maior ou menor do que o Uoyd? 

O SR. MAURIOO MONTEIRO DE SANTA
NA - A Elma é menor e foi li(Juidada justa
mente por is~o: as grandes rrotas mercantes 
na América Latina foram liquidadas por esse 
processo. Primeiro, eles_ mataram a constru
ção, depois a aviltaram, baratearam navios· e, 
quando quiseram, não podiam mais competir 
no mercado. A Argentina está reduzida à Elma, 
que já foi uma das grandes. O México não 
tem marinha mercante. A Colômbia tinha a 
Gran Colombiana e, hoje em dia, já não tem 
mais nada, sendo mera afretadora e fornece
dora de mão-de-obra. 

Assim, a posição do Brasil e do Uoyd Brasi
leiro dentro desse contexto é da maior impor
tância para a manutenção dessa política de 
Marinha Men::ante, e até, para a soberania do 
País. 

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli)- Quem 
resta na América Latina é o Brasil com o Uoyd, 
em tennos de grande expressão de empresa 
isolada? 

O SR. MAURlOO MONTEIRO DE SANTA
NA- I::, como o UoYd e s::oma sua Marinha 
Mercante, porque o Brasil ainda tem uma Mari-_ 
nha Mercante. 

O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli) -Sim. 
Como estatal, o Uoyct? _ 

O SR. MAURÍOO MONTEIRO DE SANTA· 
NA-Corilo es~tal, o Uoyd e a Marinha Mer
cante do Brasil como um todo. É a· último 
bastião contra a presença de bandeiras. Se 
não, Isto tudo só estava sendo utilizado por 
bandeira de conveniência. 

O SR. REU\TOR (CarloS Chi_Çl_reUi}_- Isso 
em toda a América Latina? -

O SR. MAURIOO MONTEIRO DE SANTA
NA - A Colômbia e o México chegam a dar 
pena. O México tem Marinha, mas não tem 
quase navios - deve haver uma meia dúzia 
de navios com a bandeira mexicana. Os-outros 
todos são de capitais mexicanas ou de capitais 
intemádos no México, que operam com ban
deiras de convênios. 

Assim é também na Colômbia. O Peru ainda 
tem aJguns resqufdos, mas a sua frota • está 
pior do que a nossa, muito pior. O Peru com
pra os nossos navios velhos, navios já conslde· 
rados obsoletos. 'A Argentina, que era a potên
cia que acompanhava o Brasil, realmente es
tá ... 

A Marinha Mercante está e_m função da Pe
trobrás, com a Fror18pe, que tem uma pujariça 
e é uma das maiores do mundo. A Fronape 

tem uma rep~entação maior do que o pró
prio Uoyd Brasileiro, no co~~o da Marinha 
Mercante mundial- a Frota Nacional de Pe-
troleiros. · - -

Prosseguindo, se V. Ex!' me permitir, com 
aquela análise, eu diria que esta é a questão. 
QuantO- à política de Marinha Mercante, volta _ 
e meia, eu diria: por que a Trlinsroll, por que 
não a Aliança? Queria falar de Netumar tam~ 
bém, Qlas V. EX" não colocou a ameaça dessa 
empresa, esse navio que estamos_ccintestan
do, de Utilizãr-o RariSma mi. (;onferência da 
AmêriC:a- aô NOrte. E- aí v8i atirigir a Netumar, 
que tem feito algumas declarações prévias de 
que o seu mercado também está saturado. 
E Uoyd Brasileiro e Netumar. Por que ela não 
quis ir para o Padfico, por exemplo? Por que 
a Trah~roU não quer fazer o Mar Mediterrâneo, 
que é uina linha que dá prejuízo e de onde 
o Uoyd Brasileiro está se retirando porque é_ 
prejudicial? Por que não faz o Mediterrâneo? 
Porque só quiseram entrar nos lugares que 
dão lucro. 

Então, o Uoyd Brasileiro tem_ que ir aonde_ 
não dá lucro? Inclusive o Plano de Marinha 
Mercante que foi aprovado dizia, nas suas en~ 
trelinhas, que o Uoyd Brasileiro só deve q~idar 
das linhas qu,é ninguém -queir_a, Onde o inte~ 
resse nacional prevaleça. onde haja necessi
dade da estratégia de materiais que têm de 
ser transportados. Quando ninguém quiser e 
tiver de ser trazida carga estratégica do Brasil, 
é o Uoyd que carrega, com prejuízo. Quando 
for para dar prejuízo, que a dê para o Uoyd. 
Praticamente é isto que está_ .dito no l:liJOO 
de Marinha Mercante. E nós discutimos \gto 
e debatemos com_ clarez?J durante o semin~o 
realizado sobre política de Marinha Mercante. 

Então, a Aliança também sofre esse impac
to e vai paralisar. Já está inclusive com três 
navios paralisados. Só que, sendo uma empre
sa privada, ela se livra mais rápido dos proble· 
mas e tem uma maior flexibilidade. Mas ela 
também está sofrendo. _E_ nós só e$mlos dis
cutindo o Brasil-Europa-Brasil. A Aliança está 
sofrendo. A Netumar vai sofrer se for ess_e 
navio àa Transroll também para o tráfego da 
Am.érda do Norte. A Frota Oceânica vai sofrer 
porque o mercado também está saturado, se 
eles entrarem na linha do lap. E todos os arma
dores têm dito claramente isso nas entrevistas. 
No caso çspecífico, começou-se justamente 
pelo filé mignon, pela maior conferência, que 
tem 22 empresas_ européias, 2 brasileiras, e 
é única -parece - que é 50% e _50%; as 
outras todas são 40/2.0, que é o chamado códi· 
go conduta, e a aplicação do <:6digo conduta. 
Então, é por isso que se fala na Tr_ansroJI. 
E por que cf ltansroll não vai para o Pacífico, 
por exemplo, não vai fazer toda a linha ati-aves
sando o Canal do Panamá? e uma linha que 
o Uoyd explora, também com prejuízo. Por 
que não vai fazer o Mediterrâneo? Lá está so
brando espaço! A Paulista _se retkou. Não sei 
se Os Seóhores sabiam que o Uoyd é Paulista. 
E lá é 40/20. Por que a Transroll não pega 
os 40% ou divide Com o Uoyd Brasileiro o 
Mediterrâneo? Por que não foi dado para a 
Transroll? Lá. não tinha ninguém. Ela vai entrar 
justamente onde está saturado? De _onde a 

Paulista se retil:oú, ela podia entrar fazendo 
a mesma coisa: que as outras empresas fazem 
no Uoyd,_sendo sócia do Uoyd, na ~]oração 
da linha- do Mediterrâneo. E por essas que 
achamos que a fonn_a é Irregular. 
- Para responder tudo o que o Senhor colo· 
cou, acho que é um processo, evidentemente, 
de inflitraçáo, que vem de fofa. Alguns arma
dores brasileiros já são quase tradicionais_, são 
cartoriais- eu concordo. É um cartório, mas 
.:! um cartório que vem dando emprego, vem 
gerândo recursos, vem gerando necessidades .. 
de navios através de _estaleiros. Córil eSSa geri· 
te, não sabemos o que vai ocorrer, até quando 
vão realmente dar as suas encorriendas e, 
qUandO não tiver Uma "Mariilha Mercãnte, se 
eles sabem do negódo, deixando o Brasil sem 
frota mercante nenhuma. E aí, também, já 
sem o Uoyd Brasileiro, destruído nesse pro~ 
cesso - vamos dizer - de distribuição, que 
se está processando através do 9943 .. 

Não se dá recursos ao Uoyd Brasileiro, colo
cam-se pessoas pelo critério político-partidá
rio dentro do Uoyd Brasile~ro; não- se_ levam 
a sérlo as comissões, as pesquisas e_ as análi
ses sobre a vida, sobre _a __ situação do Uoyd 
Brasileiro e as·suas necés:Sidades par~ se reef>o 
guer. Então, parece-me que isso tudo é or
questrado de forma a realmente liquidar a úni
ca empresa estatal e com possibilidade de 
manter a Bandeira brasileira e a presença bra~ 
sileira em todas as linhas de navegação do
mundo. 

o SR. RELATOR (Carlos Chiarem)-Houve 
uma paralisação de 59 navios do Uoyad em 
1957? 

O SR. MAURfCIO MONTEIRO DE SANTA
NA...,._ O senhor_ diz paralisação pela greve? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Parali· 
sação de atividades, os que foram tirados de 
atividade. 

O SR. MAUR(OO MONTEIRO DE. SANTA
NA - Não. Esses não são todos do Uoyd. 
O total de navios da Marinha Mercante Brasi
leira foi paralisado em 1987. Creio que já está 
em 60 o n_úmerO de navios que foram para
lisados. 

O SR. REI.XfoR (Carlos Chiarelli) -0 que 
quer dizer realmente esta paralisação? Parali~ 
sados de lá até_ @gora ou paralisados transito
riamente, quer dizer, ficam uns tempos sem 
uso? Estão sendo tirados de cena? N&o há 
espaço? 

O SR. MAURiOO MONTEIRO DE SANTA
NA - O Uoyd Brasileiro tem nesse grupo, 
cerca de 16; são aqueles que ficam na latera1 
do Uoyd. Q1,1em- PasSa por aquele elevado vê 
os navios todos. Se_is deles já foram yendidos 
e a1guns, sucateados. Os outros são de emp~ 
sas privadas nacionais. Volto a dizer - e eu 
já tinha abordado isto- que são navios obso-
letos, sendo aJguns ainda do primeiro Plano 
de Construção Naval 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -A per· 
gunta que lhe faço é esta: 59 a 60 navios 
são os paralisados em 1987 da Marinha Mer
cante como um todo. 
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O SR. MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA
NA-Como um todo. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Do 
Uoyd, nessa história ... 

O SR. MAURiao MONTEIRO DE SANTA
NA - É, eu creio que o Uoyd tinha -1-6. 56 
nesse bloco de navios 16 são do Uoyd Bra
sileiro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Evi
Dentemente que eJes estão sendo retirados 
de cena pela razão que o senhor diz. são obso
letos. Mas à medida que eles vão saindo pe 
cena. digamos assim, por obsolescênç:ia, qa
turafmente a carga contin_ua exi$do, poderá 
até aumentar, e aí aumenta o proce5$0 de 
afretamento? 

. O SR. MAURICIO MONTEIRO DE SANTA
NA- Aumenta o processo- de afretament9. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -Eu 
queria saber, se é que v. s~ tem informação, 
se o Uoyd também trabaJha com afretamento. 

O SR. MAURIGO MONTEIRO DE SANTA
NA-Também. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Tam
bém, não é isso? Qual é a relação, por exem
plo, nesse afretamento, por exemplo, qual é 
a proporção dos seus navios para os afretados 
do Uoyd e da Transroll? Se tiver da Aliança 
também, 6timo! Para termo& uma idéia de 
uma estatal, de wna empresa privada tradi
cional e de uma outsfder aí meio ... 

O SR. MAURICIO MONTEIRO DE SANTA
NA- Eu vou me valer da Pf6pria informação 
da ABAlE, que dfz que o Uoyd tinha navlos 
- el21 faz em um momento e d.á atê o nome 
deles- o Uoyd Brasileiro, que foi contestado, 
não é? Mas eles diziam: a Aliança tem o Gotlan
die e o Loplandle, e o New Ulm, Nçva Ulm, 
que foi devolvido. A Aliança, então, eu diria, 
tem oito navios próprios, com Bandeira brasi
leira, navios brasileiros. com tripulações brasi
leiras, e dois afretados, mas esses dois afreta
dos são aqueles navios da linha da Escandi-. 
návia, que são os navios ice-dass. 

Agora, o Uoyd teria, segundo tambêm ·a
própria ABAlE: Earling Bay, Kolathantico, Ko
lamediterrâneo, Kristina ~abel, Elizabeth 
Shoult. EI-ato, Uoyd Mediterrâneo, Uoyd Rio, 
Uoyd São Pal!lo, Uoyd Sergipe, são navios 
afretados, só que esses navios são afretad~s 
pelo Uoyd em todos os trades deles, J;lCI. linha 
do Mar do Norte, na linha da América para 
a Unha do Oriente e tem cinco navios próprios 
operando nessa Conferência Especial BraSiJ
Eutopa-Brasil. Agora, proporcionaJmente, di
ria atê que a Transroll só tem um navio e 
afretou muitos navios. Hoi,IVe tempo em que 
ela esteve com oito navios afretados. Propor
cionaJmente esse Grupo Transroli-Kommar é 
o maior afretador, porque ele só detém um_ 
navfo e afreta muito mais. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Ele 
chegou, o grupo ou a Transroll, chegou a tra
balhar com oito navios afretados? Quer dizer, 
a proporção seria, no caso, de um para oito? 

O SR. MAURIOO MONTEIRO DE SANTA
NA ~ É, neste_ caso. É_ o último, porqU.e isso 
Varia -muito, se ·o senhor me permitir também 
ampliar um pouco_ a questão, porque muitos 
dos navios são, como eu digo, por spot, por 
Viagem. Então, em determinada viagem, ela 
tem um determinado contrato, é o caso agora 
em que eles estão transportando os trilhos. 
Eles, como havia eSsa celeuma, afretaram na
vio nacional, brasileiro, para· transportar, um 
navio de u_ma __ outra empresa brasileira~ a 
CBTG, o granel e iro Grazi~la Ferraz; e -está afre
tado à Transa:oll para trazer trilhos, rpe parec:e, 
da Polônia para o Brasil. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUí)- ESse 
~nceito de afreta_inento, __ quer dizer, o spot 
ê por_ viagem? -

O SR. MAUR[GO MONTEIRO DE SANTA
NA --Eu faleí spot erradamente, o spot é 
rÍ"tais Para 6 granel. Ai seria viagem. Eles cha
mam de voyage cherter, é um afretamento 
por viagem porque tem o afretamento por pe
ríodo. · 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Isso 
qUe eu -Iria perguntar. Tem a locação, porque 
o afretamento é uma espécie de ... Afreta por 
tempo e_afreb_pÜr viagem, por prestação de 
se_rviço específico? I:. esse sistema? 

O SR. MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA
NA-É esse. Uma viagem só. E o afretamento 
no spot, que chamamos no spot é porque 
em determinado momento pegamos o navio 
onde ele estiver, é um contrato para pegar ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - No 
local? 

O SR. MAURIGO MONTElRO DE sÁNTA
NA- ... no loc:al onde estiver. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -E há 
disponibilidade, o senhor está dizendo que 
nesse caso a Transi'oll fez um afretamento 
de navio brasileiro, há navios brasileiros oc::lo
sos encostados, há em grande quantidade
mas há navios disponíveis de boa qualidade 
também brasileiros, quer dizer, navios atualiza

. dOs, equipados, relativamente modernos, 
·-competitivoS aqui rio Brasil? 

O SR. MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA
NA - Não, modernos para serem afretados, 
eu diria que não há, porque realmente a frota 
mercante, como um todo, se re~sente de na
vios. Mas há navios que poderiam ser utiliza
dos que estão em disponibilidade, os próprios 
do Uoyd Brasileiro. Eu apontaria os navios 
que es~o n<:1s mãos da Comissão de Marinha 
Mercante ou do Fundo de Marinha Mercante. 
Eu diria, um é Õ Jacqueline e outros pavios 
granel eiras como o Rio. Agora mesm9 o Uoyd 
estava operando alguns deles afretados e fo
rllm devolvidos ao Fundo de Marinha Mer
cante que, rea1mente, reafretou-os. Parec~-me 
qu~ a empresa Norsul afretou dois; é uma 
empresa da cabotagem. Esses navios são 
aqueles construídos ainda no ll Plano de Cons
trução Nava1, eram graneleiros, mas foram en
tregues muito tarde, deveriam ser entregues 
em 1976 e foram entregues agora, em 1985, 
e os armadores entendem que houve não 

cumprimento do contrato, e não receberam 
o navio. E quem teve que arcar? O contribuinte 
brasileiro assumiu e, na medida do possível, 
repassa. Primeiro, entregou~os ao Uo~, mas, 
o Uoyd não está podendo operar por essas 
restrições que existem de fa1ta de re~~ 
e precisa de navios mais modernos, ou já tem 
bastante, uma vez qiie ó Uoyd tem uma r~
vel frota de navios graneleiros próprios. Então, 
o Uoyd, agora, os entregou e o Fundo de 
Marinha Mercante afretou-os e uma empresa 
de navegação, que era de cabotagem, se estou 
lembrado é a Norsul, afretou dois deles. Pare
ce~rrie que uma outra empresa está send_o 
criada no Su1, a Perdigão, e vai operar mais 
dois._ Então, há possibilidade. Não temos nada 
contra o capital privado nacional entrar na Maw 
rinha Mercante. O que nos assusta é utilizar-se 
de uma empresa de nome brasileiro para abrir 
as portas para o transportador estrangeiro, pa· 
radar trabalho, dar recursos, dar dinheiro para 
o transportador qu_e_ está na Alemanha, e eles 
têm realmente muitos navios à disposição, 
tanto dos antigos como dos modernos, eles 
têm navios para qualquer tipo que solicitem, 
há disponível no mercado. 

O SR. RELATOR(Carlos Chiare!U)- Essa 
questão do dinheiro que vai para fora, quando 
o navio é afretado pela empresa A ou B, por 
exemplo, se a Transroll tem um navio afretado 
e algUém toma seu, serviço e paga à Transro~, 
pOr que há, no seu mOdo de eritÉmder, uma 
Saída de dólares pelo simples fato do afreta
mento? 

O SR. MAUR[aO MONTEIRO DE sANrA
NA - Bom, não só o afretamento como o 
frete em si é pagoem dólares. Então, a empre-
sa, ao afretar um navio, compromete-se a pa· 
gar 8, 12 -mil dólares dJários a um operador 
que se encontra em Chipre ou nas Babammas 
ou em Nova Iorque; esse dinheiro vai para 
lá, tem que ser pago em dólares. Então, do 
frete, que é aquela mercadoria qu~ o nosso 
transportador, o responsável pelo transporte, 
porque tem a res_eJVa, vamos dizer, temos a 
~serva, temos 59%; suponhamos que a 
Transroll já esteja dentro do Brasil/Euro
pa/Brasil e esteja transportando sem ter na
vios. Então, ela ãfreta navio e _o resultado desse 
frete é para pagar lá fora. En@o, o frete é 
gerado em dólares _que, ao invés de entrar 
para o Brasil, vai para pagar e, no ano passado, 
foram 600 milhões de dólares que saíram d_o 
Pais em afretam-ento, são fontes da Sunamam, 
600 milhões de dólares foram pagos em af~ 
tamento. 

O SR. RELATOR (Carlos Chtarelli)- Seis
centos milbões de dól$!1res for?im pagos,-por
que nós afretamos navios com bandeiras de 
outros países. - -

O SR. MAURiCIO MONTEIRO DE SANTA
NA -Se fossem afretado,s_ navios brasileiros, 
seriam pagos em cruzadoS, evidentemente.-

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - f>las, 
a pergunta que lhe faço é- a segujnte: metade 
desse quantitativo global de transporte não 
é feito com navios de bandeiras brasileiras 
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e eJes não carregam cargas, às vezes, de titula
ridade de estrangeiros que nos pagam tam
bém? Nao há o fluxo inverso? 

O SR. MAUR(CIO .MONTEIRO DE lW'IT A
NA _, Não, não entendi bem a per9unta. V. 
Ex" disse que metade dos 50%, vamos dizer 
que os europeus trazem para o Bras!! e levam 
do Brasil. 

O SR REIA TOR (Carlos Chiarelli) -·Não 
há nunca a hipótese de os europeus afretarem 
navios nossos? - -- ~ _ . _ .. 

O SR. MAOR!OO MONTEIRO DE SANTA
NA -Nunca. Eles têm facilidades. Eles afre· 
'tam quando necessitam algumas empresas 
de Já, porque afretam até navios no mercado 
deles mesmo. -

o- SR. RELATOR (CarlOs Chiarelli) -De 
navios nossos? 

O SR. MAOR!OO MONTEIRO DE SANTA
NA- Não. Não afretam navios brasileiros. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Para 
afastar a hipótese, ou incluir tem-se que per
guntar para viabilizar. 

Há questão de d!JCO minutos atrás, o senhor 
disseque havia algum caso, apesar de_termos 
a maioria dos navios ociosos, há um ou outro 
caso de navios que são passíveis de operar, 
tanto é que há casos. A pergunta que lhe faço 
é a seguinte: sendo responsabilidade de _em~ 
presas estrangeiras a cobertura de parte do 
Brasil/EUropa/Brasil, nunca existe, não ocorre, 
ou não lhe ocorre ter ocorrido- caso de que 
eles afretam navios brasHeiros, quer dizer, essa 
hipótese para cobrir a parte que correspohâe 
a eles. Quando lhes faltam navios eles contra~ 
tzrn lá mesmo? 

O SR. MAORIOO MONTEIRO DE SANTA
NA - isso atualmente não ocorre, ·mas· já 
ocorreu quanto tínhamos navios especiais. 
Lembro-me que .a .Empresa de Navegação 
Aliança, quando poSS1.1ía navios fii_goifficos es
peciais, eles ficaram por lim perfodo - Isso 
já faz 1 O anos, eles já nem exfstem mais -
afretados a um operador espanhol levando 
frutas de Las Palmas, das Canárias para o Nor
te Europeu. Isso foi um afretamento. Já ocor
reu isso, mas é muito raro. Ter ocorrido com 
navios comuns do Brasil é difícil. 

O SR. RElATOR (Canos Chiarelü)- Essa 
informação, esse mo-ntante que o senhor 
deu... -·-

0 SR. MAURfCIO MONTEIRO DE.SANTA
NA - Seiscentos milhões de dólares. os nú
meros são da SUNAMAN. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Esse 
montante c&crrespondeu ao exercido do ano 
p~dof . 

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA
NA- Só em 1987. 

O SR. REIA TOR (Carlos Chiarelli) - Ou a! 
foi o movimento global do ano passado -
o senhor se lembra? 

O SR. MAOR!OO MONTEIRO DE SANTA
NA -Eu tenho, mas não trouxe. São muitos 

llvros, e eu não os trouxe. Tenho o Manual 
da Estatística da Marinha Mercante. Tenho 
certeza de que o Comandante Abema vai tra~ 
ze'r·o boletim estatístico da Sunamam, o qual 
eu também tenho e está comigo no hotel -
ali dá toda a movimentação em percentuais, 
em números absolutos. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Sim, 
mas ês.Se montante de 600 milhões de dólares 
é um montante significativo que pesa no glo~ 
balou é uma parcela? 

O SR. MAORfoci MONTEIRO DE SANTA
NA - Sim, em termos de afretamento - es
ses números eu sei de cabeça. O comércio 
exterior do Brasil gera 3,5 bilhões de dólares, 
o frete gerado é mercadoria invisivel. O frete 
produz 3,5 bilhões de dólares anualmente. Es~ 
se é o merc:ado como urri tOdo. Desse merca~ 
c:;lo, o J?rasil despendeu 600 milhões de dólares 
alugando navios. Se tivesse uma frota pró~ 
pria ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Certo. 
Ele gastou 20% em _afretamento, praticamen
>e? 

O SR. MAURfCIO MONTEIRO DE SANTA
NA- Exato, g~stou bastante em afretamento. 
Se tivesse urna frota mercante própria, esse 
dinheiro_ ficaria no Brasn. Isso é um aspecto 
da evasão. 

-o SR. RELATOR (Carlos Ch.iarelli) - Há 
outros?- - - -

O SR. MAURfOO MÓNTEIRO DE SANTA
NA - O outrO que disse _ _é a fuga_ de d.esem~ 
prego ... as taxas correspondentes à tributação 

-âe _ordem fiscal no Brasil. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Há 
uma afirmativa aqui, uma referência sua que 
dentro desse_ processo, com a Resolução n9 
99.043 chega~se à liquidação: "Uquidar-se-ão 
as duas empresas brasileiras conferenciadas 
- o Uoyd e a Aliança, porque não poderão 
competir com os navios utilizados pela Trans~ 
roJI, pois só nos meses de_janeiro e fevereiro 
já gastou 700 mil dólares em afretamento" 
-está entre aspas e eu não sei-já gastaram, 
~ez, 700 m11 dólares entre as duas. , 

· O SR. MAOR[CIO MONTI:IRO DE SANTA
NA- Nos meses de janeiro e ferevelro. 

O SR:. RELJ\ TOR (Carlos Chiarem) - Isso 
é deste ano? 

C SR. MAoRlOO MONTEIRO DE SANTA
NA. - É: deste -ano. 700 tiiil. No- ritmo que 
vai nós devemos superar os 600 milhões de 

_dólares de 1987, 1988 vai superar, porque 
sem navios e afretando cada vez rnais. Acre~ 
dito até que, com essas medidas recentes de 
e.s:tímulq ~- importação, vai haver uma neces. 
sidaae rn_<;\ior de navios. 

Q~R-RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sua 
previsão é de que este ano ainda~se agrava 
m_ais a situação? 

O SR. MAoRlOO MONTEIRO DE SANTA
NA- Ela vem aumentando ano a ano, Sena~ 
-dor. Em 1986 foi menor, em 1987 ela cresceu. 

· · Maiodel989 

Em 1986, cieio que foi de 5ÓO milhÕes, !3:m 
1987 já foi•a 600 milhões. Eu pOderia, mas 
os números são fáceis de verificar. ,Ele vem 
crescendo - a Sunamam poderá ínformar 
isso, se trouxer o Boletim Estatístico. 

O SR. RElATOR (Carlos Cbiarelli) -Apre
sença de trabalhadores marítimos nacionais, 
na Aliança e no Uoyd, é permanente? 

O SR. MAoRlOO MONTEIRO DE SANTA
NA-Sempre. 

O SR. REl.ATOR-(CariOs Chiar"elli)- E na 
Transroll? _ _ 

O SR. MÀoRfCIO MONTEIRO DE SANTA
NA- Na T ransroll, esse único navio tem marí~ 
timos brasileiros - ela deve ter cerca de 27 
tripulantes brasileiros - são os únicos brasi
leiros. Ela contrata conosc:o na convenção co~ 
Jetiva também. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelü)- tertõ: 
No navio O Pioneiro? M deve ter 27 tripu-
Jántes? ::~ - -: - --

0 SR. MAUR[CIO MONTEIRO De SANTA
NA- É, deve-ter uns 27 tÍ'ipulantes. 

O SR. RELATOR (Olrlos Chiarem) -Sim. 
Como ela operou erri boa parte do tempo 
com oito navios estrangetros afretados, quem 
estava aí, marítimos brasJleiros ou aí eram g~ 
gos e filipinos? 

O SR. MAuRICIO MONTEIRO DE SANTA
NA-Sim, sempre sao asiáticos, basicamente 
sáo asiáticos, porque são os que aceitam tra~ 
balhar pelo menor-salário, e sem proteçãõ-ne
nhuma de ordem trabalhista. 

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli)- E essa 
história dos dois navios que ela vai construir, 
O!J melhor, que ela está encomendando, q!Je 
ela está comprando, qtie era es-tá adquirindo, 
a TransraoJ? _ -

O SR. MAURfOO MONTEiRO DE SANTA
NA - É, eu já tinha falado sobre isso. Mas 
o que estiahha é (Jue O pedido inicial era um 
navio de 6 mil e 500 toneladas, e eles agora 
tiveram a autorizaÇão para fazer um de 12 
m~ e 400 toneladas. 

O SR RELATOR (eaflos Chiarelli)- Não, 
desculpe-me. Não é o fato de que eles tenham 
contratado, eu quero saber o seguinte: a infor-
mação que se tem é de que eles não pagaram 
nem o navio que compraram. E agora eles 
fazem uma encomend_a de quatro navios. Cer
tO? Não é isso? No Verolme? 

O SR. MAoRIOO MONTEIRO DE sMITA
NA-É-

O SR. RÉLATOR (Caffos é:hiarelli)~ __ bOis 
no Caneco e dois no Veroline? 

O SR. MAuRICIO MONTEIRO DE SANTA
NA - Pretendem fazer. 

~SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Eu 
pergunto o seguinte: alguérn que tem uin na~ 
via só que foi comprado e não pagou nada, 
encorrtefida quatro ã dois estaleiros - e os 
estaJeiros brasileiros, eu não cteío que estejam 
tão folgadOs, aliás, um setor que ~em que se 
Segurar. Esse negócio é um negócio que tem 
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viabilidade concreta, que está efetivamente 
ocorrendo? Ou isso é uma espécie de cart.a 
de intenção, assim, para co1ocar merengue 
no bolo, para dar a impressão de que está 
em expansão, para dar a idêia de que vai ter 
mais navios? E isso que eu estou questio
nando. 

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA
NA- Ai há uma correção a fazer, Sr. Sena-
dor... - __ -, 

O SR. RELATOR (Cailos-Chiarelli)- Pois 
não. 

O SR MAURfao· MONTEJRO DE SANTA
NA - ... porque o Pioneiro é um navio qu_e 
me parece estar pago. Ou se não está pago, 
a empresa cumpre as suas obrigações corre
tamente. No caso do do KciDsma é que ela 
é inadimplente. Mas __ em s_god_o proprietária 
agora do Karisma, me parece__que as empre
sas inadimplentes não podem contratar com 
o BNDES, uma das obrigações. E esse nosso 
atraso, essa ausênçia deJonelagem nova, de 
navios modernos no Brasil deve-s~ ao que 
os armadores deviam e.sses 700 milhões de , 
dólares que foram corrigidos com a desclola
rização. Então eles deviam e não podiam con
tratar, mesmo porque eles não contratavam, 
porque estavam discutindo na justiça ess_es 
contratos em dólar, e era um cír.culo vicioso. 
Então agora me parece_ resolvida a questão,_ 
todos devem iniciar imediatamente encomen
das, mas aqueles que não estiverem inadim
plentes. E o caso da empresa Transrooll, agora 
que ela assumiu o Karfsma, ela não tem condi
ções, porque ela está devendo. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - (Fala fora 
do microfone.) 

O SR. MAURICIO MONTEIRO DE SANTA
NA - É possível, também. Como a gente 
não sabe quem é o dono.,. 

O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli) -Sim, 
mas que foi incorporada. 

O SR. PRESIDENTE Otamar Franco)- Se
nador Biso!, por favor fale no microfone, por 
causa da gravação. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Ai é que 
eu não sei. se realmente foi_ incorporada, e 
eu estou achando que não foi. Então a- dívida 
continua, dívida da Kommar, e a Transroll, 
perfeitamente adimplente, ainda pôde tirar esw 
se financiamento para construir novos na.vios, 
que é o mesmo fundo é o FUndo da Marinha 
Mercante. 

O SR. MAURICIO MONTEIRO DE SANTA
NA.- Eu acho que, tecnicamente, o Senador 
tem toda a razão, porque eu também nã:o afir
maria que ela é inadimplente, a Trarisroll. Mas, 
pela aná1ise, o projeto dela foi considerado 
inadequado e cheio de riscos. Essa é que era -
a nossa tese, não porque ela não fosse inadirn
plente. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -A 
informação aqui que V. S• pasSou às nossaS 
mãos diz diferente. Primeiro, V:e_m d~endo: 

Se alocado exclusivamente a linha Bra
sil- Argentina, o navio holl-off em refe-

rência não apresentaria viabilidade eco
nómica." 

Mas diz, en:t seguida: 

"Ressalte-se que a taxa interna de retor
no do navio a ser operado na linha Bra

- sil----Argentina-Chile-Peru permanece 
baixa, ficando mesmo aqui na taxa média 

- ponderada de juros. 
Entretanto, a figura da concessão do 

subsídio à construção naval-20% sobre 
-~o_ preço das alocações - permite um 
a~adõr honrar as ãmortizaçõe"s dOs em
préstinlos a serem contraídos." 

V. S' estanaae-acorao com essa informa
ção? QUem é ·que protege essa Transroll? 

O SR: 11\AOR[CIO MONTEIRO DE. SANTA
NA - Essa questão eu coloquei, _é um docu
mento __ que me chegou às mãos. É uma infor
mação bastante técnica, peloS especialistas 
qUe -fizeram. 

OSR PRESIDENTE (Itamar Franco) -Es
se Michael, vamos falar sobre ele. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Eu acho 
que hoje pela manhã não ficou bem claro. 

O SR. MA.UR(ClO_ M.ONTEIRO DE SANTA_
NA - Ell _inforritei, realmente, que eu não 
estava à frente dessa_ discussão, de quando 
o Sr. Michaerapareceu no cenário da questão 
do Uoyd brasileiro .. Quer dizer, eu tomei co
nhecimento, e como tem tanto tempo eu não 
trouxe~. 

Ó SR. PRESIDENTE (IÜtmar FranCo)- Mas 
v. s• falou que ele teria algumas ligações com 
assessores do Ministério d~ Transportes. 

O SR. MAC!RfCIO MÓNTEIRO DE SANTA
NA - É claro. Eu não seria tão leviano para 
dizer que sei quem faz o processo. Mas, evi
dentemente, que uma empresa que os analis
tas especializados do BNDES qUe têm tempo, 
e o período que levou - o projeto entrou 
em 84 e foi analisado até 85 - eles dizem 
que não dava porque apresentava risco. De
pois eles suspendem, fazem uma reunião, eu 
chamaria de um arreglo, e ele retoma com 
uma nova forma, e os mesmos analistas, não 
sei se os mesmos, mas o mesmo setor diz 
que ainda é um risco. E depols eles mexem 
de novo e sai final!flente, em 87, a autorização 
para doi!?))~Os maiores do que aqueles que 
tinham sido impugnados numa primeira aná
lise. 

Eu também me coloco na mesma situação 
que o Sr. Senador. 

O-SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)
Não, mas eu queria saber o seguinte: por que 
sai 4 de junho_ e despachado pelo Ministro 
dos T~an:Sportes em 10 de junho? Foi apre~ 
vado pelo Ministi'o dos Tra~nsporteS? 

O SR. MAURIOO MONTEIRO DE SANTA
NA - Pelo Conselho. O COnSelho enc;ami-
nhou e o Ministro aprovõu. -

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Pe
la manhã V. S• falou num assessor do Ministro 
dos Transportes que teria algumaligaçáo com 

esse _Michael. O _assessor seria cunhado do 
Chefe de Gabinete do J'Y1ú11Str0?- -

O SR. MÁURIOO MONTEIRO DE SANTA
NA - Eu não sei; eu sei qu.e é uma pessoa 
de ligação. S_e_é o chefe, é o do gabinete. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -O 
Sr. conhece o Dr. José Roberto de Almeida 
Neves? 

o SR. MAURfOO.MONTEIRO DE SANTA
NA - É possível, eU não me lembro. Eu fre
qüe~to pouco o Mm:i~ério -dos Tréfflspories~ -
"[)esde a_época do :?~ador_Affonso tamargo; 
eu conheço bem o Dr. Piscapso, e sou mem
bro de uma Comissão de NavegaçãO fnterior, 
que nunca se reuruu, e desde de dezembro 
que não _tive o prazer de me Ver reunido com 
eles. Então, não conheço as pessoas assim, 
algumas pessoas. Eu conheço só o -Dr. Pis-
canso. _ 

O SR PRESIDENTE (Itamar Franco) -Eu 
gosta_na·que o s-r. retorriasse aO-pr_oblema do 
AsSesSor do Ministro_ dos Transportes, em rela-
ção ao Sr. Michael. - -

O SR. MAURICIO MONTEIRO DE SANTA; 
NA - Com relação a esse assunto, dizem 
que essa mudança de opinião, essa mudança _ 
d~ enfoque dentro do BNDES foi por influên~ 
cia de pesso.as ligadas a esse Sr. _Michael, ou 
por influência e interniedíaÇã_o dele, que é um 
homem também-qu-e tem- trânsito livre junto 
ao Sr. Richarp Klein. 

Então, o Richard Klein é um dos_ donos. 
ou o dono da Tran_sroll. Com essa amizade 
e com esse interme-diador, que já tem um 
passado de trânsito,_ v&mos dizer,_ de transa. 
ç.ões na área matitima, eu acho que é por 
aíÇue se têin que buScar as iaiõeS e as origens 
da mudança de-opinião do grUpo de análise 
do projeto da Transroll. 

Mas eu confesso ao Sr. que só posso ir 
até aí. Eu não tenho meios, seria leviano afir· 
mar mais do que isto. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)
Com .a palavra o Senador José Paulo Bisai. 

O SR. JOSÉ PAULO BJSOL -Acredito que 
já desenvolvemos bastante, mas só uma pe
quena pergUnta: se eu "Comparar a Vesolução 
n9 9942 com a 9943, resoluções da Suna~ 
mam, eu verifico o seguinte é ci conteúdo da 
primeira dispensa, o conteúdo da segunda. 

A pergunta que eu faço é: qual é a razão 
que levou à elaboração de uma resolução co~ 
mo essa, a 9943? Se ela era completamente 
dispensável, por que ela autorizou se já estava 
autorizado, in generi, na anterioi'? O~ QUe é 
isso? Eu não entendo. ilão consigo entender. 

O SR. MAURIOO MONTEIRO DE SANTA· 
NÃ - Na minha opinião pessoal, eu acho 
que isso é uma cortina de fumaça apenas 
para o mal maior que se fe:Z com a 9.943, 
Tentaram dizer que estavam tirando um pau. 

- qoinho da T ransroll. Não tiraram nada, que 
só ela que tem navio roU-rol!. Essa resolução 
é inócUa. Eu concordo com o Sr. em gênero 
e número. 

OSR JOSÉ PAULO BISO L-Com Reloção 
ainda_ao pagamento do Karisma. Foi o Gover~ 
no brasileiro? l"ião dá para chegar a essa con~ 
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clusão? O Sr. é um eSpecia6sta, o Sr. conhece 
tudo sobre isso ai. Foi o OoVerrio brasileiro 
que pagou esse navio? 

O SR. MAURICIO MONTEIRO DE SANTA
NA - Bom, isso acho que é fora de dúvida. 
O navio está aqui, o inglês não teria deixado 
sair lá. E vou dar um exemplo ao Sr.: o "'Jac
que6ne", que foi comprado de uma empresa 
que faliu, que era uma outra dessas, como 
intermodal, o "Jacqueline" era um navio irmão 
da Kommar. Foi comprado por uma oUtra 
intermodal, que também não pagou, não 
cumpriu, não honrou seu compromisso. O 
que aconteceu? O inglês prendeu o navio, não 
deixou sair, se alguém não pagasse. Ehtao 
o governo brasileiro foi lá e pagou o que devia. 
Como a lntermodal desapareceu, faliu ou 
qualquer coisa, ela foi entregue ao Lloyd brasi
I~ro. E wn navio problema, também. Jacque
line e Karisma. São navios irmãos e com pro
cessos quase sjmilares. Só que o outro não 
pagou, o Governo inglês segurou o navio- e 
não entregou enquanto não pagasse, 0 que 
faz pressupor que o navio Karisma foi pago 
pelo Governo brasileiro. Senão, ele não estaria 
transitando pelo mundo todo, porque os es
trangeiros não brincam em serviço. Eles não 
deixam mesmo, eles prendem o navio do 
Uoyd quando deixam de pagar, imagine de 
um armador menor. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Se
nador Chagas Rodrigues, V. Ex!' está com a 
palavra. 

O SR. CHAGAS RODRIGUEs - Sr. Piesi' 
dente, V. ~ fez referência a um oficio do 
orad depoente, Sr. Maurício Monteiro, dirigido 
ao Presidente da nossa Comissão, Senador_ 
José lgnácio Ferreira. Diz aqui, na segunda 
página: 

"Lembramos que a Navegação Trans
roll acaba de "comprar" o navio "Karis
ma", navio raro da Kornrnàr, que custou 
32 milhões de dólares, pagos pelo Fundo 
de Marinha Mercante, e até hoje não teve 
um centavo amortizado pelo peseudo 
proprietário, o notório Comandante Fran
co de Abreu." 

Talvez com base nisso, o Dr. Maurício Cor
rêa afirma aqui o seguinte, no ítem 6~ do seu 
relatório: 

"A Transroll teria comprado, ao preço 
de 32 milhões de dólares, pagos pelo 
Fundo de Marinha Mercante, o navio Ka
risma", o qual, após quatro anos, já possi
bilitou à empresa o faturamento de milha
res de dólares, embora nenhum centavo 
tenha sido amortizado." 

Eu p-ediria a atenção dos ilustres membros 
da Comissão para a notícia que me parece 
mais minuciosa, e que consta aqui, no nç 39. 
É !Jnla noticia dada peloJomal do Brasil, pág. 
13, do dia 19 de abril. Então ele aqui, nessa 
repoW':gem, traz declarações do/Sr. que diz 
o seguinte: . 

"O armador Richard Klein decidiu 
apostar aho na abertura do Brasil para 

o -comércio exterior. Sua companhia de 
na~gação, a Transroll, acaba de pedir 
ao Fundo da Marinha Mercante financia
mento para encomendar aos estaleiros 
mafs dois naviqs, no valor de 40 milhões 
cada um, elevando em 200 milhões seu 
projeto de investimento. O estaleiro Cane
co "está construindo para a Transroll dois 
navi«?S· Outros dois foram contratados 
_COf!:i o Verolme, ainda pendente de aná
lise para liberação. ESses quatro barcos 
sairão por cerca de 120 milhões. Agora, 
a Transroll está solicitando prioridade nos 
financiamentos do FUndo de Marinha 
Mercante para encomendar mais dois 
barcos do tipo ro-ro multicarga, capaz de 
transportar 2AOO automóveis etC. Vida ou 
Morte. Depois de conseguir da Superin-

-- tendência Nacional de Marinha Mercante 
resolução o que foi também estranho ga
rantindo o ingresso da Transroll na confe
rência de fretes_ Brasil-Europa-Brasil, a 
parte brasileira a ser dividida entre o Lloyd 
brasileiro, a Aliança _e a Transroll, é da 
ordem de 150 milhões anuais. Richard 
Klein quer colocar outra de suas empre
sas, a Kommar, na Conferência Interame
ricana de Fretes-aqui no Continente, ila 
América do Norte, a outra conferência 
da Europa que coordena as linhas da 
América do Norte e gera para a bandeira 
brasileira frete anual da ordem de 200 
milhões, beneficiando, principalmente, 0 
Uoyd e a Netumar." 

~ En~~~ ~mbas as autorizações vêm em pre-
juízo do Uoyd. _ 

O SR. CHAGAS RODRIGUEs -Agora aqui 
está o problema do financiamento, também 
explicado nessa reportagem, com declarações 
dele. Ele diz: 

''O armador admite que a Komrnar vive 
uma luta de vida ou morte". 

Dedarações dele, 
"Na tentativa de regularizar a situação 

do seu navio Karisma." 

Errtâo, por aqui se fica vendo que o Navio 
Karisma já pertence ao grupo. 

·"E consegUir noVas cargas compradas 
pelos dirigentes da Transroll·Richard 

___ Klein e Washington Burbake, há seis me
ses a Kommar tenta há tres anos re-solver 
o problema do navio." 

Come: diz_ aqui_. Repetindo: 

"O armador admite que a Kommar vive 
uma luta de vida ou morte na tentativa 
de regularizar a situação do seu Navio 
Karisma e conseguir novas cargas. Com
prada pelos dirigentes da Transroll- en
tão compra9a deve ter sido a Kommar." 

O SR. MAURICIO MONTEIRO DE SANTA
NA- Não. Comprada ... 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Porque na
vio ... 

O SR. MAURICIO MONTEIRO DE SANTA
NA- Navio? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES-Mas, como 
ele diz aqui: 

"Comprada pelos dirigentes da Trans
roll há seis meses - a Commar tenta há 
três anos resolver ci problema do navio 
importado da lnglaterra pelo dobro ·do 
valor de mercado, em melo às negocia
ções conduzidas pelo então Ministro Dl!l
fim Netto - está aqui escrito _)' para 
conseguir -~mpréstimos externos. O pre
ço original de importação, da ordem de 
21 milhões de libras, é impagável, na opi
nião ·de Klein, que acrescenta sorrindo: 
o Karisma foi feito no srnith die estaleiro 
tão careiro que já foi fechado. A solução 
proj)OOta pelos novos donos da Kommar." 

e aqui se explica: 

"são os novos donos da Kommar. Eles 
são, portanto, -os adquirentes da Kom
mar, estão se alastrando." 

"É a seguinte: avaliar o barco, pagar 
o preço de mercado, resolver a pendência 
junto ao Fundo de Marinha Mercante e 
negociar a diferença." 

Logo; Sr. Presidente, negociar a diferença 
com o Fundo de Marinha Mercante, que já 
teria pago. Então, Sr. Presidente, fealmente 
- e é uma sugestão aqui do nosso Relator 
- açho que precisamos ouVir esse cidadão 
que é ... já se fala aqui no grupo as duas empre
sas já estariam ligadas a um grupo, que é 
o grupo -porque na página 38 nós lemos: 

"Na semana passa duas empresas a 
Commodol, do grupo Lloyd Libra Nave
gação S/ A, e a Komptar do grupo Fink, 
ao qual também pertence a TransoU". 

Isto na páginâ- 38, notícia veicUlada pelo 
O Globo. Então, realidade, o grupo Fink ho
je já domina as duas. 

Muito bem esse é o fato que precisa ser 
esclarecido. Não há dúvida de que a empresa 
foi altamente beneficiada com essa autoriza
ção já pediu para fazer parte da nova confe
rência. Esse financiamento comprova o alto 
favoritismo, o· prestígio de que goza e final
mente, há urna notícia aqui, Sr. Presidente, 
que tudo indica que isso aqui é ilegal. É mais 
um decreto~lei ilegal, possivelmente, até in
constitucional, e se não for inconstitucional, 
pelos princípios gerais, pelo menos é algo que 
prejudica altamente as finanças da União. É 
uma notícia que está sob a desdolarização: 
a correção da dívida das empresas da navega
ção com o Fundo de Marinha Mercante, com 
base na OTN, e não mais pela variação cam
bial, será válida para os contratos assinados 
a partir de 71 contratos já feitos, celebrados. 
Se isso fosse feito a partir de agora para ter 
vigência para o futuro, vindo prejudicar a 
União, ainda seria o caso de estranhar. Mas 
o Decreto-Lei n'? 2.414, que consta da pág. 
41 também a referência a este assunto, a des
dolariz_ação esbarra no Imposto de Renda. 
Aqui, há uma notícia de que o problema foi 
de certo modo, -"esbarra", não foi bem aceito 
no Ministério da Fazenda. Veja V. Ex• a corre-
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ção da dívida das empresas de na\1egação de-
ve ter efeito retroativa. Esse limrte foi furodo 
pela Comissão formada por técn!cos do-BN
DES e do Conselho-Diretor do fundo de Mari
nha Mercante, que está estudando a regula
mentação do Decreto-Lei n~ 2.414, baixado 
pelo Presidente José Samey em fevereiro pas
sado, prevendo entre outras medidas. a desdo
larizaçãc da dívida dos annadores brasileiros. 
Ainda diz mais abaixo, Sr. Presidente, esta notí
da de O Globo: 

"Com a fixação da data para os débitos 
que terão direito à desdolarização; a dívi
da dos armadores cai de 300 milhões 
de dólares para 180 milhões." 

Todo este quadro comprova o alto favori
tismo: são benefidadas empresas que já tive
ram outros favores, como" ã aâmissllo na con
ferência, o que implicou a divisão não só a 
participação no FUndo de Marinha MerCzlrite, 
como a participação na cota, isso num pais 
em que a nossa empresa, o Uoyd tem muitos 
navios inativos, ínaproveitados. ---

A todo esse quadro, eu peço a atenção. 
Há mais aqui esta notícia: 

"aumenta a concorrência para os Esta
dos Unidos da América. Governo desdo
Jariza." 

Q.Jem diz isto aqui é o jornal O Globo. 
Quis apenas chamar a atençi!i~dçls colegas 

para esses fatos, porque passei hoje o dia todo 
lendo sobre este assunto e a única pergunta 
que tenho a fazer ao nosso Presidente da Fe-

. deração, o Sr. Maurício Monteiro Sant'Anna 
é a que atribui esse favoritiSmo? Favoristimo 
na admissão, na conferência; favoritismo no 
financiamento dos navios; favoritismo nesse 
decreto-lei, que substitui o pagamento, que 
era em dólar e passa a ser em OTN, com 
efeito retroativo, pode nos informar a que atri
bui isso? Isso não cai do céu! 

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA
NA - A exPosição do Exm" Sr. Senador foi 
corretíssima. Evidentemente, a nossa preocu
pação é quase que a mesma do Exm9 Sr. 
Senador com relação ao problema. Entende
mos que isto é irregular, não sabemos a que 
atribuir. Podemos dizer que é mais uma coisa 
do Brasil, mais um escândalo que aqui vem 
se somar àqueles outros que_existem nas di
versas áreas ãí,- mas que, evidentemente, te
mos que tomar providências. Não sei a que 
atribuir. Mas que houve, evidentemente, in
fluências e há uma manipulação na obtenção 
dessas vantagens, está claro pelas suas pró
prias palavras, Sr. Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -
Tem a palavra o Sr. Senador José Paulo Biso!. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL-56 para um o 
última pergunta: a questão da b/oker age, não 
ficou bem claro que nos afretamentos há es-
_ctitórios de corretagem interessados. v. s• não 
tem dados mais objetivos sobre esses deta~ 
lhes, que são escritórios, são? Michael Broker 
está nessa intermediação de corretagem ai? 
V. S• falou de 8 a 12. 

O SR MAURÍOO MONTEIRO DE SANTA
NA-~-Essa questão da Corretagem- no navio 
e· um-ã -figi.lra perfeitamente legal e-Usual no 
mundo todo, é coisa de inglês da Marinha 
Mercante_. Então, o broker é o corretor e 
a brokerage é o percentUal que ele recebe. 

A que_stão aqui, no Brasil, fica mais escan
dalosa porque· a gente_ entende que determi~ 
nãdos setores, em alguns setores, inclusive 

_até _e[n algumas _estatais, a colsa é feita assim. 
-E como uma troca de favores. _ 

Eu vinha fazendo uma figura como se dis
sesse: "Nós vamos pintar todos os ·prédios 
do Governo _de__ Brasília de cor~de-rosa, mas 
a Qnica fábrica que produz tinta cor-de-rosa 
é aquela_ ali. "Eu you dar um _eX~J'Dplo: em 
1979, quando iniciei meu primeiro mandato 
como presidente de sindicato, nós denuncia
mos a venda dO navfo Doce Praia. ae -fo! ven
dido por ser um navio inadequado e porque 
operava mal, não conseguia ir para lugar ne
nhum. A Doce_nave vendeu esse !lavio para 
um arttlador grego. Esse arrnador grego veio 
e comprou, trouxe tripulantes filipinos, assu
miu o navio aqui, no P9rto do Rio de Jã.neiro, 
e, imediatamente, af'rétou essé llaviÕ a 7.500 
dólares à Docenave. E o navio saiu imediata
mente para o Norte do Brasil. Foi um escân
dalo mas o Governo era uin Governo" ·para 
quem a gente não podia falar muito. 

Eu botei a boca no mundo. Era Doce Lago 
o nome do navio. 

O navio não funC'ionava éom bfasileiros, foi 
afretado, na época, não por 7.500 ~ eu me 
enganei- mas por 3.500 dólares, e esse navio 
imediatamente ficou operacional e foi lá, ficou 
para cima e para baixo. Sabe_ quem ganhou? 
Alguém ganhou, 1,5% em cima de 3.500 dóla
res diários. V. Ex~ multiplique: o contrato foi 
de um ano. Quem é o responsável por essa 
venda do naviO, por essa alienação do navio, 
dizendo que ele não prestava, e imediatamen
te, o repassou ao grego? É isto que a gente 
diz: tem que apurar! Isto ocorre no Uoyd, isto 
ocorre na Docenave. Eu já não me preocupo 
com o ·que õCOrta na Aliança, na Netumar, 
nas empresas-de capital privado, porque é J.Un 

problema do capitalista verificar como entram 
essas transações. Mas, empresas estatais bra
sileiras, temos o)?rigação de verificar como se 
dá esse processo. Como- se âiz que o navio 
não presta? foi o caso dos ·navios de passa
geiros do Brasil, que foram todos embora e 
alguns deles estão operando Já, na Austrália, 
na China. E ninguém verifica, não se apura. 

aaro que, agora, não é o mesmo tempo. 
Então, em 1979 nós gritamos e dissemos que 
-era irregu1ar, mas quem tem coragem de dizer 
que há corrupção? Entre dizer que é irregurlar 
e que alguém se "COri'Qmpeu a distância é mui
to grande e nós somos simples trabalhadores. 
Tem policia, tem organismos, tem Tribunal 
de Contas, tem tudo quanto é Ministério onna
dos de todos os recursos para apurar essas 
coisas. 

Agora, eu digo que é irregular e, se alguém 
me pede para prender, apurar, Investigar, isso 
é coisa para o Tuma, pará o Delegado, não 
é_ coisa, realmente, para um trabalhador. 

Nós estamos dizendo que é irregular, que 
eSsa c.orretagem tem provocado _uma lrregula~ 
iidãde, para não dizer corrupção. Então, as 
pessoas estão lá, tem que haver alguém para 
assinar autorizando a fazer isso, a passar o 
navio, a receber e a afretar. 

Para aprofundar o escândalo: tem afreta
mentos em que o navio está num lugar carre
gado e tem que se deslocar para um outro. 
Tem -taxas, o afretamento é Uma coisa tão ... 
Eu não sou __ um expert, mas vou dar uma 
outra figura de irregular. O n"avio é afretadq 
no spot, como eu vinha dizendo ao Senador 
Chiare !li, agora há pouco. Mas esse navio está 
no -canal de Sue:z e a carga está na Polôriia.'. 
Então, há uma taxa - eu me esqueço da 
palavra em inglês, agora- que se cobra, esse 
navio escolhido para ser contratado, para vir 
do CanaJ de SUez ao párto polonês. Para pegar 
o carvão, na Polónia, a empresa paga e·o Uoyd 
brasileiro já pagou taxas de até cem mil dóla
res para que um navio viesse de um lugar 
até a Polônia, para pegar carvão.lsso foi decla
rado, e não fui eu quem denundou. Haviam 
pessoas lá, que Já denunciaram isto na outra , 
gestão, do outro Presidente. E não se apura 
riada. Eu vou me lembrar da palavra correta, 
em inglês, porque é tudo empregado. Então, 
·o-sujeito diz que vai, mas para sair de Suez 
até a Polónia ele tem pagar, porque não tinha 
nenhum navio adequado, quer dizer, com a 
capacidade de carga, naquele momento. E 
se paga. 

Esses são os segredos. E por quê? Ê prefe
rivel afretar, peque o custo é mafor em dólares 
e. evidentemente, repercute de _o_utra forma 
no bolso de quem está fretando. 

Isso vai para as contas particulares. O certo 
era o Uoyd, a Docenave -estou falando das 
estatais- terem um fundo para reverter, para 
pegar a cota e não para ir no bolso de um 
eventual armador, porque o armador de em
presa estatal é_ armador eventual, episódico, 
deP.ende _de uma manipulação. 

E por Isso que se mata, até, no Rio de Janei
ro, por _essa questão de afretamento, como 
se matou o Schittini. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Como vê, 
Sr. Presidente, é o grende problema da inter
mediação ilícita, já em fOdices de Valor ftnan
ceiro multiplicado em realação aos casos an
teriores. e toda uma investigação, somente 
sobre o famoso brekereage. 

Essa taxa vai se modificando, enquanto o 
navio está viàjando? 

O SR. MAURfao MONTEIRO SANTANA 
-Não. Ela é wna taxa pelo contrato indepen.
dente. Se o navio é por viagem, ela é coberta 
pelo preço da viagem: se é por tfme , por 
petlodo, ela equivale ao período. Eu não sei 
quando e em que momento se paga: dá exe
cução do contrato, se é no meio, no final ou 
no infdo do contrato. Isto eu desconheço por .. 
que, realmente, está fora de meu alcance. Mas 
que existe, existe. 'é: uma taxa tradicional. Os 
ingleses são experts nisso. JV\as não sei como 
ela entra nas empresas brasileiras. Isso já foi 
fonte de urna nos_sa pergunta através de um 
pedido de informações dentro do próprio Se.-
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nado, feito pelo Senador NelSon Cêiineiro, que 
perguntava para onde_ ia e aí eles di.o;seram 
que era pouco; entrava aqui, mas ninguém 
explicou. 

I:: muito difícil isso para as pessoas. .. 
O SR JOSÉ PAULO BISOL - Entre os 

marítimos se tem idéia de que isso que se 
paga para que o navio saia, no -caso spot, 
no caso o navio ~ia d~ um lugar para ir, por 
exemplo, até a Polónia para buscar caNão, 
o Sr. disse que se paga uma taxa? 

O SR. MAURÍOO MONTEIRO DE SANTA
NA- É. Ele cobra. Eu diria que é uma sobre
taxa para o navio _se colocar em posição de 
receber. 

O SR JOSÉ PAULO BISOL - Mas não é 
um grande negócio fazer uma intermediação, 
é uma hipótese. Eu pergunto- Porque quero 
entender de um assunto sobre o qual não 
sou especializado. Parece-me que aqui existe 
uma grande profissão, embora ele_disse: "po
de o navio estar mais perto do lugar que inte
ressa fazer o carregamento, mas eu negocio 
mais distante porque ganho uma sobretaxa 
em cima." Isso é possível? Comenta-se_ que 
isso acontece? 

O SR. MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA
. NA - Isso acontece, nós já denunciamos e 
o probrema é esse, que não são annadores 
tradicionais. Uma pessoa toma uma posição 
numa empresa dessa num período, vamos 
dizer, até que fosse de um governo, um perío
do só de quatro anos de governo, ele não 
tem que prestar contas a ninguém, ele faz 
o máximo. O máx!rrio que ele puder fretar. 
É por isso que de repente em mudanças geral
mente de administrações, o sujeito afreta um 
número maior, afreta enquanto pode e no gra
nel isso-ocorre muito mais. E por sinal, o de
partamento de granel agora !embrei-me, é o 
local para onde estava indo esse Sr. Mickel 
de Freitas Brother, quando houve isso. Foi 
no granel, também. Houve também um Sr. 
Vice-Presidente, da questão dos afretamentos 
do· granel que estava lá na questão do assas
sinato daquele corretor no- Rio de Janeiro. 
Acho que merecia uma investigação mais pro
funda. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- No
bre Relator, mais alguma coisa? 

O SR. RELATOR (CarlõS Chiarelli)- Como 
é a posição da Docenave neste processo? Aqui 
há uma informação que diz "relativamente a 
denúncia contida em sua carta a esta CP!, 
onde se afirma que capitais originários doBra
sil, incorporam-se ao seleto grupo de capitais 
gregos, americanos, noruegueses, japoneses. 
na operação em País de registro aberto, "e 
acrescenta, logo em seguida, que "a Doce
nave proprietária de nove navios que opetam 
neste País, careacterizando a evasão fiscal". 
. Qual é o conceito que tem da atuação _da 

Docenave e se ocorre es~ evasão fiscal a partir 
desses navios da própria Docenave? E por 
que isto? 

O SR. MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA
NA- Bom. Enquanto fnarítimo, n6s- temos 
a Docenave num péssimo conceito. Embora 

a genre -negoaa, é uma éni.presa que detém 
monopólio. mas ela é gerida por pessoas. ela 
é gerida, eu diria, proftssionalmente até de
mais, porque eles só nilo geram os navios 
de bandeira nadonal, como passaram uma 
série de navios de propriedade dela para essas 
bandeiras de...convenjência. Então, detecta

-mos, isso às vezes como delegado em confe
rênciaS niãrltimas, chegou as minhas mãos 
a revista da Uoyde, Shipíng Index, que é_uma 
revista que publica a quem pertence os navios 
no mundo todo. OS in91éie-s, na Lloyd, têm 
a relação onde eles estão e como estão, e 
nessa revista relaciona o nome de todos os 
navios da Docenave. Num outro documento, 
produzido por uma empresa inglesa -App/e 
Gard. 1,.1iil nome inglês, me parece assim, é 
uma empresa de consuhoria inglesa que for
nece dados econôrriicos sobre as frotas mer
cantes- aponta o capital beneficiário da ma
rinha mercante em todo o mundo. E o Brasil 
que não constou, vamos dizer, fonte de capi
tais investidos na bandeira de conveniência, 
apareceu pela primeira vez com 11 navios. 
Os documentos estão_ne.s.~ 4.ocumentação 
que eu mã:ndei. A lista foi produzida pelos tra
balhadores da rpista/PF !Yews~ que é da f:ede
ração Internacional dos Trabalhadores em 
Transportes, da qual eu sou membro, nós, 
brasileiros, SomOS fi1iados à Confederação e 
eu. soU ffiembro de um dos comitês, e ela 
produza Serripre esses trabalhos de pesquisas. 
Esse trabalho foi produzido para Uncatade. 
Por quê? Porque se realizou em junho a Confe
deração da Uncatade sobre a situação dos 
navios. É uma Conferência especial que trata 
do tráfego de navios internacionalmente. 
. O SR. CHAGAS RODRIGUES- Página 30, 

que dá a relação: Grécia, Estados Unidos. Eu 
tenho aqui. 

O SR. MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA
NA- Então, nessa lista o Brasil apare_ce com 
11 navios. Eles não sabem quem são os donos 
desses capitais mais ao detectar pela lista de 
navios brasileiros. eles dizem o registro da ban
deira e que tipo de navio. Está escrito ar brol
king, que é granel sólido. Nós detectamos que 
são os Docenave. São 11 navios da Doc_enave. 
Ela, realniente; não esconde; ela tem três em
presas subsidiárias: Seamãr, Exceter, USI e 
opera esse.s navios todos de lá. Num grupo 
de navios, ela_ tem brasileiros. E por que estou 
dizendo que é um caso de Receita Federal? 
Porque me foi dito pelo próprio. Eu levantei 
a questão na Sunaman, também na última 
reunião. Por que a Sunaman não tem nada 
a ver? Ela diz; "a sunaman não tem nada a 
ver com essa questão aqui, financiamento._ A 
parte brasileira da empresa opera perfeita: 
mente para a Sunaman e tsso é uma questão 
de receita Federal. O Sr. vá a Receita Federal." 
Então, nós estãinos encaminhando à Receita 
Federal, se é o caso, ou o Tribunal de Contas, 
opine sobre a regularidade ou não dessa ope
ração no exterior, de uma subsidiária utilizan
do-se da bandeira de conveniência e pagando 
tudo em dólar. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiaJ"elli), -Então 
o problema é o seguinte: esses navios são 

da Docenave. Portanto, de uma empresa do 
grupo Vale, não é isso? 

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SAI'IT A
NA - Slm, senhor. 

O SR.. RELATOR (CarloS-Chiarelli) -Esses 
navios estão em países de registras abertos, 
o que q_u~r dizer exatamente? 

O SR. MAURÍClO MONTEIRO DE SANTA
NA - Eu diria que é uma forma eduçada 
de chamar, que são as bandei~as de conve
niências, países que oferecem, sãO Os chama
dos de paraísos fiscais. Ele oferece vantagens 
a quem ponha sua bandeira e registre navios 
no seu tenitórlo, porque as taxas são minimas 
para isso. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelfi)- Então, 
a Docenave, os navios são brasileiros, silo des
sa empresa, que é estatal, e ela os_ registra 
como se fossem um frade, um grande Cai
ment nove ou onze, enfim. E quem os opera 
com essa bandeira? A própria Docenave ou 
essa subsidiária a que o Sr. se referiu. 

O SR. MAURfOÓ MQNTEIRO DE SANTA
NA- Elas mOntam um escritório lá no exte
rior. Eu dei um nome. Uma dessas operadoras 
é _a Seamar. Tem um li.õlil.e- inglês. A outra 
operadora é Ex.ceter e a outra operadora é 
a 081, que é umajofnt-venture, com o famoso 
operador norueguês, o Willians. 

O SR. RELATOR (Carlos_ Chiarelli) ~Mas 
dessas empresas que passam a ser titulares, 
os operadores dos navios que passam a ter 
bandeiras dos países que são paraíso fr.scais 
ainda, em que os navios, originariamente,_ se
jam brasileiros, essas empresas é que passam 
a usar esses navios em que c_ondições? Como 
afretadores ou há um processo aí de {joint
venture) da Docenave com essa empresa de 
lá? Quer dizer, a titularidade do navio é que 
é transferida na operação? Há um processo 
de transferência da propriedade, em parte, ou 
é um processo de Jeas/ng, de arrendainento 
de aluguel sob título de assentamento? 

O SR. MAUR[OO MONTEIRO DE SANTA
NA - Eu não diria que não é uma coisa e 
nem outra, Ex!', porque no processo, há Uma 
difer_ença no Direito brasileiro. A gente tem 
a figura do armador e, lá fora, nós temos a 
figura do operador que não tem nada a ver 
com isto. Os bancos, hoje em dia, na bandeira, 
são os grandes proprietários dos navios. Eles 
vão, pedem empréstimos, o sujeito não paga 
e ele vai e toma. Então,_ o ban_co é dono do 
navio e _ele entrega, simplesmente, a um ope
rador d~ navios. Entã0,._ há a_ diferença entre 
o armador e o operador. O banco é o proprie
tário, mas o operador é um escritório qualquer 
em que a Ubéria, Taiwan, e Bahamas favore
cem a operação. Então, é um profissional, co
mo qualquer outro, que monta e ele, aí vai 
buscar num fornecedor de mão-de-obra. Ele 
es_colhe: "Eu quero mão-de-obra asiática. 
''Traz com um contrato. Filipinos- eu con
trato num pacote filipino por dois anos nesse 
navio. Eu contrato o filipino, ele fiCa mi ilha 
Taiwã e o navio anda pelo mundo todo. 
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O SR. RELATOR (Carlos ChiarelU) -A per
gunta que lhe faço· é--a seguinte: dentro da 
figura do operador, dessa espécie de gestor 
- sei lá -, mas esse navio fica rea11zando 
operações para a Docenave?' -

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA
NA - EXa.to. Inclusive vem ao Brasil regularM 
mente. Os nomes deles estão todos aqui... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Mas 
s6 para ela ou para ela e para terceiros? 

O SR. MACJRfCIO MONTEIRO DE SANTA
NA -Não. A figura do navio graneleiro pode 
até ser utilizado para terceiros 111215, no caso 
particular da Doce_nave. ela opera, exdusíva
mente, no seu produto principal. Ela opera, 
episodicamente, no retomo, porque esses na
~os são condizentes. E!ltão, quando eles vêm 
trazendo óleo, ocorre --já ocorreu atê_ um 
caso no Golfo Pérsico em -que o navio da Do
cenave vai para o Japão levando ferro e vem 
vazio do Japão, passa pelo Golfo, pega petró
leo para a Petrobrás. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare Ui)-Traba~ 
lha para terceiros.-

0 SR. JI1AQR(OO MONTEJRO DE SANTA
NA- Então, se submete a um contrato com 
a Petrabrás. Então, na spot t_ral?alha para a 
Petrobrás. No caso, sempre, é a Petrobrás por~ 
que o retomo, a pernada de retomo é para 
o Brasil. Então, o interesse é sempre de uma 
empresa brasileira e, no caso, a Fronape -
então, ele tré14 óleo para o Brasil para a Frona
pe. Então, ele vai de ponta lá de cima doMara
nhão e CarajáS, levando ferro para o Japão, 
retoma pelo Golfo Pérsico ou por ali ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ::- Ai, 
no caso, é fantástico porque é o navio de uma 
estatal brasileira, trabalhando para outra esta
tal brasileira, mas mediante a participação 
contratual de intennid.iação de um operador 
do grande Caimã ou sei lá de ond,e, que deve 
cobrar um valor de lucro r~oável rte-ª?.e pro
cesso. Então, há dois fatos interessantes aí 
-parece~ me, o S~: .. vi~ o _lucídio·, aí, tentando 
entender. Mesmo porque ele está_ganhã:iido 
- parece~me que não seria ne<:essário, por 
mais capaz que ele_ seja e, segundo, o fato 
de que não se __ esté ~ecolhendq -~ tributação 
necessária e os encargos adequados. Naquele 
momento em que se põem a bandeira._de 1.1m 
país que não ~ge tnbutação - e é por isto 
que eles põem, a bandeira de lá - deixa-se 
de rec::olher, para o Tesouro nadon~. que é 
o declarado titular elos _çlois órgãos participan
tes do processo e, ao mesmo tempo, paga-se 
para que não se endivida, não se paga a quem 
se tem subordinação. Erri última análise, essa 
operação fantástica é um pouco isso, não é? 

b SR. MAGRfOO MONTEIRO DE SANTA· 
NA-O Sr. c::olocou a situação corretam ente._ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelü)- Não, 
eu quero entender- é mais ou _menos isto? 

O SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA
NA- O Sr. a coloc::ou corretam ente. O ú~ico . 
reparo é que, no caso do afretamento à Petro
brâs, e esse exemplo que conheço 'que deu 

até um problema com a tripulação, o navio 
era um navio da Docenave de bandeira brasi
leira. Então, um deles - não era um desses 
nomes que eS!áo na bandeira _estrangeira, ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Por 
que era uma operação normal? 

O SR. MAURfOO f.IONTEIRÓ DE SANTA
NA - Era ·uma operação normal que ela faz 
- vem no retomo e na pernada vem vazio, 
passou; pegou óleo e trouxe petróleo para a 
Petrobrás. 

O SR. RE.U\TOR (Carlos Çhi~elli)- Sim, 
mas, aí, é até re<:omendável. .. Mas esse fato 
ocorre ~mbém ... --- _ 

O SR. MAI.lRfÇlOMONTEIRO DE SANTA
NA- Mas, no outro, evidentemente. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Sim. 
mas em outra ocorre ... 

·o SR. MAGRfOO MONTEIRO DE SANTA
NA-Sim, em outra situação ocorre. O n8vio 
é operado no exterior e, então, ele está dispos~ 
to a fazer qualquer tipo de contrato que apa
recer. 

O SR. RELATOR (Car!ÓS Chiarelli)- Sim. 
mas, aí, díga~me uma coisa: independente
mente- desse caso que o Sr. levanta, e que 
ocorre eventualmente quando, na volta, trazer 
óleo ou petróleo, sei lá, para a Petrobrás, eic:., 
afora esse caso, .na situação usual, essa tranS
f~rência da Docenave - transferência 1-lão 
mas entrega do navio para o operador lá de 
um desses países de bandeira de conveniência 
- é, especificamente, em razão do interesse 
de tomá-Jg_çperativamente menos onerado 
ou onerOSo-~ reduzir esse ônus, que signifi
caria o pagamento e tribUtOs ao país, eSsa 
é a única vantagem. Essa_ é a razão dessa 
transferênc::ia de ónus em si ou tem uma outra 
de natureza técnica ou tem ai_9uma Outra Vatl· 
tagem de que ele, ficando vinc1,1lado a um 
operador tem mais acesso _à carga? É só em 
.razão dessa redução decorrente da evasão fis
c:al? 

O.SR. MAQR[CIO MONTEIRO DE SANTA
NA - Senador, eu me pennitiria até apro~ 
fundar: essa seria a tese incial, mas já se cons
tatoü~ há quase 1 O anos, de que essa operação 
desse nã.vio"Córri brasileiros estava equiparado 
e não era vantagem. Inclusive devo dizer a 
V. ~ qUe o- navio- Doce Fjord, que é um dos 
nlatS novos, foi c:onSt(uído no Brasil e operado 
emjoint ventufe, Com a OSL tem um contrato 
em que os oficiais são noruegueses e a tripula
ção é ffiipina. Tenho c;6pia do contrato e, por 
uma coincidência, sou mêthbro de um subc:o
mitê que arialisa esses cohtratos da ITP; e·va~ 
mos nos reunir dia 29 em Roterdã. Uma das 
funçõeS âesse $Ub_ç_omitê é analisar. Tenho 
cópia do contrato, que se aplícado, se conver
tido em cruzados ê melhor do que o que temos 
aqui, evidentemente em númeroS ã:bsolutos, 
fora as questões de férias e a seguridade sod~ 
que não existe:. Nós faríamos aquele contrato 
que ele faz com o norueguês. Mas como o 
:r:tOJ\I~gtiês é forte e Predomina, determinou 
qUe Sendo o capital ou parte do capital erigi~ 
nârio da Noruega, os manlimos noruegueses 

que são mais fortes do que nós, sindicalmente 
falando, exigiram que o seu governo e o seu 
capital norueguês negocie o contrato com 
eles. Eles negociam com o norlreguês um 
contrato para operar um nâvlo que pertence 
bipartídamente ao Brasil e à Noruega e colo
cam os filipinos. Inclusive lá oc::orre essé_ absur
do: o prêmio de guerra para operar no Golfo, 
um- filipino vale cinco vezes menos ·do que 
o norueguês. 

O SR. RELATOR (Ca,Ios Chiarelli)- O no-
rueguês negocia só para os seus 5:0-nacionais. 

"· O SR. MACJRfCIO MONTEIRO DE SANTA
NA-E subnegocia, subcontratam os filipinos 
através de a_gêndas, 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Há 
até uma curiosidade: os sindicatos marítimos, 
os noruegueses não têm uma certa solidarie~ 
dade com o trabalhador filipino? Ele não me
lhora a condição do filipino. Ou~ ele -só da um 
pedaço, é o meio _magrinho? 

()SR. MAURfOO MONTEIRO DE SANTA
NA - Ele diz que o norueguêS tem pessoal 
altamente qualificado, que são _os ··oficia[s, e 
têm muitos navios e pouca--inão-de~Obra; e 
na Filipina tem multa. Na Filipina ocorre uma 
outra discrepância: há SS sindicatos maríti
mos. O que -é verdadeiro absurdo porque não 
são sindicatos,- tem um realmente autêntico, 
os outros são sin4icatos de faixada; são forne
cedores de mão~Qe-Óbra .. Eles Se utilizam dis
so e negociam com um daqueleS sindicatos, 
procurando atê negociar honestamente, mas 

_-C? nível de _salário~ que dão àqueles filipinos 
é b-aStante alto em relação ao que os outros 
ftlipinos conseguem. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- É me· 
nos do que o QQ norueguês? 

O SR. MACJRfCIO MONTEIRO DE SANTA
NA - ... mas é ma_,is do que conseguiriam 
no seu próprio país. -

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) .,.-É um 
bom negócio! ·· .,... - -- ' -· 

O SR. MAQR[CIO MONTEIRO DE SANTA
NA- O ffiipino faz Uma 15eneSse, é solidário, 
e controla o mercado de mão-de~obra. 

Essa questão da DOcenave, -o qüe esfarriOs -
interessados em saber? O Tiibunal de Contas 
não se ihteressa com ~vínculo; como J.U11a 
empresa estatal brasileira repas_sa ou-r-ecebe, 
ou seja os resultados da utilização do merCã~ 
do. Quem é o gerente? Quem representa os 
interesses da Docenave junto a esses opera
dores Cimal_a, o Akaiman ou Bahamas. Co~TJO 
o Estado fiscaliza, como entra toda essa queS
tão no balanço da Docenave, que é' um estatal? 
É o Tribunal de Contas? Por isso que O Co
mandante Abenar me disse ê um caso de Re~ 
ceita Federal. 

Se V. Ex' me permitir um cOmplemento lerei 
uma última declaração que saiu na revista Na
vegação, do Comãndante Ga1le, dizendo: 

"O Ministério do Trabalho tem.um pro
jeto para que os tripulantes espanhóis. 
empregados em bandeiras de outros paí
ses, possam gozar das vantagens do Se-
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gwo Social. Atualmente o Marítimo Espa
nhol tem duas possibilidades de empre
go: uma sob o regime de cotas do Seguro 
Social, quando empregado em empresas 
de navegações nacionais e outra quando 
presta serviços em companhias de tercei
ros países, na bandeir~ de ~onveniênc@, 
A Espanha resolve o problema permitin
do que seus marítimos embarcados nes
sas bandeiras de conveniência,j~ que não· 
são asiáticos, têm um governo que procu
ra zelar, permite que recorram a Previ
dência Social. 

No Brasil o Diretor Co!ne"i-cfaJ da Doce
nave Roberto Galle,_já propôs que o Go
verno não só apoie o emprego de mariti
mos estrangeiros em navios nacionais
ele quer ainda tirar o pouco que temos 
e botar estrangeiros." .. _ 

..... como também estimule, o empre_go 
de brasileiros em navios de outras bandei
ras, como forma de eVitar o- des-emprego. 

ADocenave é a armadora nacional que 
mais emprega estrangeiros." 

As provas estão aí, com esses novos _navios 
que estamos dizendo. Ele pratic~mente corro
bora e ratifica a denúncia que eu tinha coloca
do, de uma outra maneira. 

O SR RElATOR (Carlos ChiareJii)- Essa 
é a questão que eu quero fazer: além da eva
são, a tripulação desses navios da Docenave, 
operados pelo pessoal de países de bandeifa 
de conveniência, são tripulações estrangeiras? 

O SR MAURÍCIO MONTEIRO DE SANTA
NA- É uma verdadeira briga de nações. Al
guns têm comandante grego e tripulação. O 
problema é que os oficiais, como têm uma 
qualificação, sempre são de países europeus, 
mas os coreanos já chegaram ... 

O SR RElATOR (Carlos Chlarelli)- Nes
ses navios da Docenave? 

O SR. MAURÍCIO ·MONTEIRO DE SANTA
NA. - Nesses navios ela Docenave. Mas, há 
uma exceção. 

O SR. RELATOR (Corlos Chiorelli)- Olga
me wna coisa: nesse esguema de navios, a 
Docenave é uma est:atal. É comum entrar'nes
se processo das bandeiras de conveniência, 
com relação a terceiros países, navios de esta
tais? Ou isso é um caso mais de Mmador 
privado que faz essa ope:Riçllo? 

O SR MAURICIO MONTEIRO DE SANTA
NA- Essa situação assusta até 80s eUropeus. 
Em: alguns fóruns temos tido denúncias dizen- · 
do: tem uma estatal brasileira, e elas não sa
bem como ocorre isso. É uml! questão que 
espanta até os mais refinados operadores, que 
são os gref1!s; eles se espantam com esse 
tipo de sofisticação nessa transaçio de na
Vios ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Essa 
operação é o supra-sumo da operação de lo
era privado, é feito por uma estatal, então não 
dá para entender muito. E havia, nesses na
vios, tripulações de brasileiros? Porque esses 
navios não iniciaram trabalhando com essa 

bandeira de conveniência; evidentemente, 
paSsaram a. 

O SR. MAURfCIO MONTEIRO DE SANTA
NA - Não, não. A técnica é sempre esta. 
No início do meu depoimento, citei que o co
mandante Washington Barbeiro construiu 3 
navios, no Japão, daqueles grandes granelei
ros, de 105 mil toneladas; esses, então, vieram 
do Japão. Foram construídos e entregues, 
imediatamente, à bandeira. Foram COnstruí
dOs lá fora e nãQ -nõ Brasil. Os outros, todos 
eles, parece-me que 3 deles foram constrUídos 
por encomenda, mas como· encomenda de 
Outra empresa. Foram-construídos no Brasil, 
mas, alega a Docenave, financiados com re

-eur_sos próprios, encomendados por essas 
suas representações, no exterior, que enco
mendaram ao estaleiro brasileiro. E os da Wils

-Ç.afa foram em joint venture o último saiu no 
· começo do ano: tem um em càristrução que 
pertence a ess~ grupo, é q }ijuca; agora, dois 
deles estão operados por brasileiros. Ela resol~ 
veu reverter um pouco_ a situação, estão na 
bandeira liberiana, estão operadas por uma 
subsidiária com bandeira liberiana, uma des
sas subsidiárias, não sei --qual delas, m~s a 
tnpuiação é brasileira, rrias, na base, como 
se fosse aSiático. É pena que deixei o contrãto, 
mas tem um contrato assinado por um brasi
leiro com o comandante: o tripulante assina 
um pacto com o- ÇQmand~nte para re~~per 
tanto e considera~se o pacto liquidado em de
terminada época; ele recebe e vai embora. 
Não fala em férias, não fala em pr_evidência, 
imposto, D_ada. t ~ p~~to _entre a_ pessoa 
do comandante e um tripulante, cõino se eSti
véssemos, aindã.; no irifeio do século, na Costa 
bárbara 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Só 
queria alertar o Presidente; Ql[e--depois deste 
amplo depoimento, e de uma série_ de fatos 
que, pelo menos, para nós são novos e, tendo 
em vista o grande contingênte de documen
tos, acho que vamos ter que examinar um 
pouco .!:f posterfori e5Sé,l documentação, até 
para ouvirmos oUtros depoerites em cima ~as 
informações, isso a nível de opinião pessoal. 

O SR. ['RESIDENTE; (Itamar Franco) ::
Não há dúvida. Sr. M<tuódo, peço a V. Ex•, 
se o desejar, que faça suas considerações fi
nais e, evídentemente, com toda a liberdade. 
No seu depoimento V. 5' Já indicou uma_ série 
de observações que serão analisada~ pela Co
missão. Estamos iniciando, com a sua presen
ça, hoje, o exame da Marinha Mercante, e lhe 
dou inteira liberdade f\âo s6 de sugerir o que 
lhe interessar, ou o que lhe convier, ao eJmrne 
desta Comissão, nas suas palavras finais, se 
a$im o d~jar. 

O SR. MAURfCIO MONTEIRO DE SANTA-
NA - Serei breve. Queria apenas a,gradecer 

- a atenção e a paciência com que os Srs. me 
permitiram até extrapolar um pouco os limites 
do depoimento e me colocar à disposição para 
retorn_ar, mas acho que devem ser ouvidas 
as pessoas que foram citadas ãí, e as co-res
penSáveis pelos órgãos que têm alguma coisa 
a ver com as irregularidades apontadas. Agra-

deço a atenção e me sinto muito honrado 
em ter partiçipado desta reunião~ desta au
diência, mais uma vez me coloc::o i!!. dispnsição 
da Comissão e· do_ Senhor, particularmente. 
Boa noite. 

- o SR. PRESIDENTE otamar Ftãt\cO) ~ Ein 
nome da Comissão, agradeço-a V. S' e, ·ao 
mesmo tempo, mais uma vez pedindo as es
cusas pela interrupção_ que temos que fazer, 

~face_ à Assembléia Nacional ConstitUinte. Evi
dentemente, se -a Comissão serili:f ne<:essida~ 
de nós o-convcx;:iir~n-los- nOvanl~nte e ~sta~os 
certos de que V. 5' atenderá prazeroSamehte. 
Muito obrigado a V. S• 

Queria l~mbrar ao Senador José Paulo 121~ ~ 
sol, ao Seiiador Chagas Rodrigues que tere
mos, amanhã, às 9 horas, um depoimento 
muito importante, do Dr. Gáudio Fontelle. Pe
diria encarecrdam.ente_ que esse horário fosse 
cumprido, ·porque às 1 O horas teremos uma 
sessão- do Senado em que deveremos estar 
presentes. - · 

Então, solicitaria que por volta de 1 O m.inU~ -
tos para às _9 horas_ nós pudéssemos estar 
aqui para oUVirmos amanhã o Dr. Cláudio 
Fontelle. 

Muito obrigado aos Srs. seTiadores--e deda.: 
-fQ encerr_~dos os noSsos tr~\hos. 

(Levanta-se a reunião às 20 horas.) 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Cdada através do Requerimento n' 
10, de 1989, destinada a apurara~~ 
tlenúndas sobre a devastação da bl
léia amazónica e a partldpllçlio u
úaiJgelra nessas denúndas-

4~ R~uniio, realb.àda em 
~31 de março de 1989 

Aos trinta ~ um dias do mê_s de _março da 
ano de inil novecentos e oitenta -e nOve. às 
dez horas e dez minutos, na Sala da CoinisSão 
de FinanÇas, présentes os Senhores $en~do-
fes Leopoldo Peres (Presidente),Jarbas Passa· 
rinho (Relator), NaborJúnior, Mário Maia, Edi
Sõn lobão, T eotôruo Vilela Filho, Rçnaldo Ar,a
gão e _Mauro Borges, reúne-se a· ÇomissãO 
Parlamentar de Inquérito, destinada. a apurar 
as denúncias sobre a devastaç~o da hiléia 
am~nica e a participação eStrangeira nessas 
denúneioii'S· _ 

Deixam de comparecer, por motivo justifi
cado, os Senhores Senadores _Odaci!" §g~ 
e Aluizio Bezerra. 

Havendo riúmerO regünental, Ó SenlÍ:oÍ' Pre
sidente dedara abertos os traba_lhQS da º:m1~s~_ 
são e solicita. a dispensa da leitura da At2J da 
reunião anterior que, logo a"pós, foi conside
rada aprovada. A seguir, convida o Eng. Gilber
to do Carmo Siqueira, Presidente da Fundação 
de Tecnologia do Estado do Acre, para tomar 
assento à Mesa. tOin a palavra, o Eng. Gilberto 
Siquelra, inicia Seu' depoimento fazendo uma 
breve exposição sobre o histórico daS-transfor
mações sócio-econômicas iniciadas na déca-. 
da de 60, pelas pOlíticas e diretrizes traçac\Gs 
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pelos governos federal e estadual. Afirma, ain~ 
da. ser necessário defmir eStratégias de atua~ 
çã:o, determinantes de um novo padrão de 
desenvolvimento procurando maior diversifi
cação do sistema produtivo nos setores públi
cos e privados. Finalizando, enfatiza que a mo
dernização sócio-econôrnica da amazônia, de
ve ser buscada na melhoria do padrão tecnoló
gico de exploraçã-o dos recursos naturais, di
versificação na exploração comercial de pro
dutos de base florestal, desenvolvimento de 
planos de manejo e ocupação do espaço con
dicionado aos zoneamentos agro ecol6gicos. 

Prosseguindo, passa-se a fase interpelat6ria. 
quando usam da palavra, pela ordem, os -Se
nhores Senadores Ronaldo Aragão, Mário 
Maia, Nabor Júnior e Jarbas Passarinho. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente agradece a presença do depoente e en
cerra os trabalhos da Comissão às doze horas 
e, para constar, eu, José Augusto Panisset 
Santana, Assistente da Comissão, lavrei a pre
sente Ata, que lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e irá à publicação jun
tamente com o apanhamento taquigráftco. 

ANEXO A ATA DA 4• RE;UNIÃO DA 
COMISSÃO PARVoMENTAR DE: JNQ(JÉ
RITO, CRú\DA A TIM ~<ÉS DO RE:Q(JERJ
MENTO N• 10, DE: /989, DE:sTINADA 
A APURAR AS DE:NÚNCIAS SOBRE: A 
DEVASTAç.(O DA ljD.ÉIA AM4ZÓNIO\ 
E A PARTIC!PAÇAO ESTRANGE:JRA 
NESSAS DENÚNCIAS; DESTlNADA A 
CXIVD? O DEPOIMENTO DO ENG. GIL
BERTO DO 0\RMO SJQ(JE:IRA; PRESI
DENTE DA FUNDAç.(O DE: TECNOLO
GIA DO E:STADO. DO ACRE:, QUE SE 
PUBUO\ COM A DE:VIDA AUTOR/ZA-
9(0 DO SENHOR PRE:SIDENTE DA 
COMISSÃO. . _ . - . 

Presidente: Senado~:_Leopoldo Peres 
Relator: Senador Jarbas Passarinho 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Srs. Senadores, havendo número regimental, 
declaro aberta a 4• reunião da Comissão Parla-_ 
mentar de lnquérito sobre a Amazônia. 

Hoje teremos o prazer de ouvir o Presidente 
da Funtac, Engenheiro Gilberto do Carmo Si
queira, formado pela Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul COm curso de pós-gra
duação na Universidade de São Paulo. Acre
dito que, para todos nós, será uma aula de 
aproveitamento racional da_Região Amazôni
ca. 

Com a palavra o Dr. Gilberto do Carmo. 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
- Senhoras, Senhores Se"nadores de ,nossa 
Rep~lica. Senhores Deputados Federais, de
mais autoridades. 

Inicialmente, gostaria de agradecer o con
vite da Comissão Parl~roentar de Inquérito pa
ra prestar o meu depoimento, que é também 
o depoimento de técnicos- Qa área de ciência 
e tecnologia do Estado do Acre. 

Expresso meU contenta,mento pela oportu
nidade que nos está sendo concedida. a mim 
e ao Estado do Acre, que até num passado 

recente esteve distante e margina1!zado das 
decisões políticas de desenvolvimento para a 
região amazônica, no tocante à Gêncía e Tec~ 
nologia. 

Ressalto, ainda, que é com grande respon
sabilidade e dever de patriota, que nós, acrea
nos, testemunharemos a situação do setor flo
festal da Amazônia Ocidental. 

Acreditamos que os resultados deste depoi
mento e dos demais que aqui foram apresen~ 
tados, contribuirão para uma revisão das políti
cas e- planos anteriores _e apontem para uma 
noY!'l retomada de planos e investimentos, 
mai~ realistas- e 'responsáveis, melhorando as 
condições de vida do povo da amazània e 
equilibrando as diferenças regionais de nosso 
País. 

Farei uin breve histórico sobre as transforM 
mações s6clo-econômicas, iniciadas na déca
da d~ 60 pelas pOlíticas e diretriies traçadas 
pelos governos federal e estaduaJ. Aternme-ei 
mais1à situação acreana, que é a minha reali
dade; Durante um século, a exploração extrati
vista da floresta foi praticamente a única fonte 
de renda para a população acreana. Toda a 
vida social girava em tomo da produção de 
borracha e coleta de castanha. 

A importância económica dessas ativida
des, ainda, hoje, está longe de ser esgotada. 
Na verdade, nenhuma outra atividade produ
tiva conseguiu substituir, com êxito, o extrati
vismo florestal no Acre. Nos últimos anos, o 
setor primário arrecadou com a borracha, cas
tanha e madeira 94% do !CM contra 6% do 
setor agropecuário, que recebeu diversos in
centivos fiScais. O setor primário corresponde 
a 21% da arrecadação estadual. 

A defasagem nos preços da borracha e a 
queda na produção pela desativação de mui
tos seringais determinaram uma significativa 
·qtféda n-a arrecadação de impostos proporcio
nados pela borracha que, mesmo assim, per
manece sendo a atividade que mais arrecada. 
Outras atividades, como a pecuária e a agricul
tura, embora recebendo incentivos e investi
mentos em larga escala, não conseguem as
cender ao grau de importância do extrativis
mo. A INFLUência da produção de borracha 
e da coleta de castanha indice até mesmo 
sabre.outras_atividades. Boa parte da impor~ 
tânda do comércio - a atMdade que mais 
arreCada ICM (167%} -deve-se à intensa dr
cuJação de mercadorias destinadas ao abaste
cimento de seringais e outras atividades flo
restais. 

O dedínio-da produção da borracha no Acre 
tem como principal determinante a faha de 
competitividade desta produção em relação 
à borracha originária de seringais cultivados 
na malásia. Dada sua elevada produtividade, 
a borracha cultivada alcançou o mercado in
ternacional a preços muito inferiores aos_ da 
borracha do Acre. O sêringal nativo do A~re 
foi considéado óbsoletõ e as intenções ofi
ciais oscilavam entre o subsidio através de 
programas de financiamento e a substituição 
por projetas agropecuários, orientação que 
passou a predominar a partir de 1960. 

Quando se sente mais agudamente a ne
cessidade_ de uma política florestal para o Acre, 

é a análise dos problemas _sociais gerados 
com a desativação de antigos seringais. Até 
o irúcio da década de 60, cerca de 80% da 
população acreana vivia na área rural, em sua 
quase totalidade desenvolvendo _atividades li
gadas ao extrativisno da borracha. Em 1970, 
a população de Rio Branco, capital e maior 
cidade do estado, era apenas de 35 mil habi
tantes, correspondentes_ a 16% da população 
total. 

É justamente no início dos anos 70 que 
ocorre a desativação- de inúmeros seringais 
no vale do rio Acre, com a compra de terra-i 
por empresários e pecuaristas do Sul do País 
que passaram a instalar projetas agropecuá
rios na região. Milhares de famílias que resi
diam nas "colocações dos seringais" foram 
obrigadas a se transferir para outras regiões, 
uma parte entrou em território boliviano ~-
estima-se que 50 mil brasileiros estejam viven
do em seringais na Bolívia. A grande maioria, 
no entanto, buscou a periferia da capital, Rio 
Branco, formando da noite para o dia bairros 
inteiros em terrenos baldios que eram invadi
dos e loteados sem planejamento prévio. A 
cidade de Rio Branco com 1 80-mil habitantes, 
hoje, abriga cerca de 45% da população 
Acreana. 

A urgência de reter o êxodo da população 
para as cidades, modernizando a aijvidade flo
restal, apresenta-se como única s9lução visí
vel. Trata-s_e, simplesmente, de oferecer condi
ções para que a população que vive na floresta 
possa nela permanecer,_ sem migrar para as 
cidades, 

O Acre, desde o inicio de sua ocupação 
económica, mostra que é um estado essen
cialmente de_ vocação florestal. Não temos ne:. 
nhum minério identificado até o momento, 
cóm viabilidade económica de exploraçao, 
apenas nossa rica floresta que cobre, ainda 
intacta, 93% da área do estado. 

Não basta preservar pura e simplesmente 
a floresta, é preciso trabalhar novas tecnolo
gias para melhorar o manejo dos recursos 
naturais que ela proporciona. 

Novas idéias e novas indústrias de base flo
restal poderão poupar a floresta da prática pre
judicial da devastação e, ao mesmo tempo, 
permitir a produÇão em base contínua de pro
dutos com alto valor agregado sem concor
rência e com mercados já garantidos. 

Toma-se, portanto, necessário definir estra
tégias de atuação, determinantes de um novo 
padrão de desenvolvimento, buscando maior 
diversificação do sistema produtivo, e que po
dem ser visualizadas em dois segmentos: 
- No setor privado: 

- apoiar as atividades industriais e comer-
dais de produtos florestais, tais como compo
nentes de móveis e artefatos de madeira, refi
no de resinas de óleos vegetais, produtos bási
cos para indústrias farmacêuticas e alimen
tícias, artefatos de borracha, etc.; 

-apoiar projetes no setor agroflorestal, que 
incorporem processos tecnológicos moder
nos às suas atividades. 

No setor público:-
- apoiar a expansão da infra-estrutura eco

nômfca, garantindo o escoamento da produ-
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ção, tanto para o mercado interno quanto para 
o externo; 

-dotar os sistemas existen_t~,$ da capaci~ 
dade tecnológica que apóie o parque produ
tivo, através da execuç_ã_o e desenvolvimento 
de projetos de forte_ cunho regional; 

-apoiar projetes de produção coletiva e 
auto-sustentada no ~tgr agroflorestal e que 
sirvam de modelo de ocupação econôrnica. 

Senhores Senadores, para a Amazônia con
verge atualmente grande parte das atenções 
da sociedade brasileira, seja pela consdê_ncfa 
de que a região abriga recursos naturais valio
sos, seja pela fonna como tais recursos estão 
sendo explorados atualmente. __ 

Por sua importância estratégica, a Amazônia 
desperta os mais diversos interesses nacionais 
e Intemadonais. A região abriga um dos maio
res bancos de germoplasma do mundo, mais 
de 60 mil espécies de plantas, 2,5 milhões 
de artrópodes, cerca de 2 mil espécies de pei
xes e mais de _300 espécies de mamfferos. 
Todos esses recursos têm grande valor econôR 
mico e ecológico para a humanidade, o que 
atrai interesses de apropriação e Controle, até 
que se tenham desenvolvido teconologias esR 
pecialmente de engenharia genética e biotecR 
nologia capazes de reproduzir a1gumas espéR 
cies de valor estratégico para a economia 
mundial. 

Desta forma, colocaRse de imediato o pro
blema da soberania em relação à formulação 
e execução de políticos que levem à ocupação 
e ao desenvolvimento efetivos da região, aten
dendo às necessidades fundamentais de con
servação da natureza e de melhoria de vida 
das populações humanas existentes. 

O Governo brasileiro tem cometido erros 
sucessivos ao planejar o desenvolvimento da 
Amazônia, sem levar em conta a contribuição 
dos habitantes tradicioanis (índios, seringuei
ros, castanheiros e _ribeirinhos), dos políticos 
e, sobretudo, da comunidade técnicoRcientí
fica, que advertem sobre as especificidades 
da floresta com _seu_ e_cos.si_stema. O centra
lismo administrativo e a tecnoburocra_cia_ po
dem ser responsabilizados pela montagem de 
programas inadequedos que descaracterizam 
a verdadeira vo-cação económica da região. 

Um dos erros mais expressivos desse plane_.. 
jamento feito a distância_. é_ çonsiderar a _Ama
zônia um grande vazio demográfico, concluin
do-se pela necessidade de ocupar esse "espa
ço vazio" com modelos de desenvolvimento 
aplicados em outras regiões do País. Na verda
de, as técnicas, escalas e conceitos até agora 
empregados para aferir a rea1idade amazónica 
pecaram pela generalidade, nf!o conseguindo 
identificar a base económica e socia1 que se 
move sob a floresta. 

Assim, qualquer proposta de desenvolvi
mento econômico e social para a Amazônia 
deve partir da constatação da existência de 
um espaço ocupado. As populações da região 
carecem de ações concretas em termos de 
seJVi.ç5s e de infra~estrutura básicos que ga
rantem sua permanência na terra. 

As soluções de problemas, como a questão 
fundiária, as correntes migratórias e as desi-

gualdades de renda, terão que ser diferencía
das para a região. 

A modernização sócloReconômica da AmaR 
zônia deve ser buscada na melhoria do padrão 
tecnológico de exploração dos recursos natu
rais, diversificação na exploração comercial de 
produtos de base floresta], desenvolvimento 
de planos de manejo e ocupação do espaço 
condido!lada aos zonearnentos agroecológi-
cos. . 

Assim; qualquer proposta de desenvolvi
mento económico e social para a Amazônia 
deve partir da constatação da existência de 
um espaço ocupado. As populações da região 
carecem de ações concretas em termos de 
serviços e de infra-estrutura básicos qUe ga
rarifa:m sua permanência na terra. 

As soluções _de problemas como a questão 
fundiária, as correntes migratórias e as desiR 
gua1dades de renda terão que ser difenciadas 
para a reQião. -

A modernização socioReconômica da AmaR 
zônia deve ser buscada na melhoria do padrão 
teconológico de exploração dos recursOs na
turais, diversificação na exploração comercial 
de produtos de base florestal, desenvolvimenR 
to de planos de manejo e ocupação do espaço, 
condicionada aos zoneamentos agroecológi-
cos-:- -

bnpõeRse para isso uma descentralização 
na formulação e execução das políticas volta
das para a região, de tal fÕrma que os gover
nos, os cientistas e os diversos segmentos so
ciais locais participem das discussões e façam 
prevalecer o conhecimento de quem vive e 
trabalha na região. 

Essa polftica rea1ista de desenvolvimento 
pressupõe o estímulo à produção tecnológk:a. 
sobretudo nos centros de pesquisa estaduais 
e a difuSão dos conhedffientos cienb'ficos dis
pon~eis nacional e intemadona1mente. 

-A qUestão centra] que s-e coloca para o Brasil 
é _a de e_stiml)]ar a geração de riquezas_ na 
Amazônia sem destruir seus ecossistemas, a 
exemplo do Governo do ACre com a implan
tação das florestas estaduais, das reservas exR 
frativfStas e do desenvolvirilento de teCnologia 
reglórlãl. 

As ações voltadas para setores como o agrá
rio,_ d_e transportes, energia, políticas sociais 
etc., devem, portanto, estar subordinadas a 
uma direbiz mais ampla de exploração auto
~!i':ntad~ dos re.G.UI'SO$ naturais, para o que 
não se pode prescindir de altos investimentos 
no campo da pesquisa científica, e ~ecnológica 
~ çf.e uma disct,1ssão çlemocrál;ica dos progra
mas de desenvolvimento. 

Precisamo~, e nós, brasileiros, saberemos 
fru:er da Amazônia uma economia rentável, 
Socialmente justa e ecologicamente equilibra
da. 

Muito obrigado. _ _ _ _ _ _ 
Coloco~me à disposição de V. Ex.s prefe

rindo fazer a exposição do materia1_que trouxe 
~-m~ida que as perguntas for~m sendo forR 
m~adas._ . _ 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Passando à fase d_os çiebates, concedo a pala
vra ao primeiro Inscrito, Senador Ronaldo Ara
gão. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Sr. Presi
dente. Srs. Senadores~ a problemática ecol6-
gica é um tema hoje não só brasileiro, mas 
InternacionaL Na primeira reunião ·desta Co
missão, afirmei que os problemas dos Estados 
Unidos, da Europa, as chuvas ácidas, os gases 
de foguetes colocados na atmosfera não são 
discutidos seriamente como deveriam ser. As 
n--ªções desenvolvidas têm o Brasil como Q 
calcanhar_ de Aquiles e querem, de todas as 
maneiras, barrar o seu desenvolvimento_. Para 
isso criouRse o quê? O fantasma da destruição 
da Amazônia, justificando a destruição que fi
zeram na 'Europa e que, ainda hoje, se faz 
nos Estados Unidos. E afé se acham no direito 
de intervir nas decisões nacionais como vimos 
ontem na abertura do seminário da ONU aqui, 
no Brasil. É preciso_ que este País diga em 
alto e bom som que os nossos problemas 

serão resolvidQS por nós. I:: preciso que _o Pre-_ 
sidente da França, o Presidente dos Estad.os 
Unidos, não queiram interferir no nosso de
sehvoMmento, -como ftzeram na abertura da 
BR-364, no Estdo do Acre. Não podemos 
aceitar esse tipo de comportamento passiva
mente. Afirmei também aqui na reunião que 
qUando estive na Costa Rica debatendo o pro
blema ecológico da Amazônia, os _c_b_~mados 
deputadOS verdes, do Partido Verde ita1iano, 
foram de uma agressividade sem par, o que 
nos levou também a responder com agressi
vidade porque não podemos- admitir eSsa _in
terferência._ Co_ino foi dito na exposfção do 
nObre companheiro Presidente _da Euntac, o 
Acre tem uma cobertura florestal de 93%. EnR 
tãç, onde está a ag~s_são à ecologia no Estad9 
dO Acre? Onde está a tão alardeada destrUição 
da Amazônia, quando sabemos que a Amazô
ni.a, hoje, está totalmente desabitada? É preR 
ciso que esta Comissão iepila com ve~IT!ência 
esses ataques gratuitos ao Brasil. Esto_u lendo 
aqui que a economia do Acre se baseia nas 
madeireiras. Com tudo isso, ainda temos 93% 
de cobertura florestal. Então, não estamos 
as:p"edindo a ecologia 

t ne"C:éSSáliO, Sim, qUe sé faça o -desenvol
vimento da Amaz6nia com responsabilidade, 
com critérios, isso sim, _Ma_s,_ não podemos 
nos submeter aos caprichos dos países desen
volvidos. Precisamos desenvolver esta Nação, 
precisamos dar emprego, precisamos criar ri
queza para o nosso povo. Não podemos ficar 
de joelhos recebendo instruções de países de
senvolvidoS quanto ao Que devemos fazer ou 
deixar de fazer. Não, este é um País maduro, 
é um País que sabe o que quer. 

Parabenizo esiejovem que está à frente des· 
ta Fundação. Como repreSentante da Amazô
nia, do Estado_ de Rondônia, não posse: aceitar 
essa atitude dos países desenvolvidos interfe
rindo maldosamente no Brasil, príi1ciçia1inénte
mi Amãzônla. Temos que desenvolver, temos 
que ter coragem de dizer nã9 e desenvolver 
a AmazÇmia. O grande problema não é -o-ata
que _à eCologia, o grande pfoblema é o desen· 
voMmento do Brasil, é o desenvolvimento da 
Amazônia. Não é ataque à ecologia, porque 
ataque à ecologia já foi feito na França, na 
Inglaterra, está sendo feito nos ~tado~ Clni-
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dos, está sendo _feito na _Q_nião S5>Viética, _e 
não vejo nenhum desses países se voltarem 
contra os testes atômlcos .. mas velo de 15 
em 15 dias os satélites espiões mostrarem 
a Amazônia _como se estivesse sendo devas
tada, o que _não_ é _ver.dacÍe, pelo percentual_ 
que está aí d~ cobertura_florestal. 

Era eSta, Sr. Presidente, a minha intervença6 
a respeito da exposição. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Muito obrigado, nobre Senador Ronaldo Ara
gão. 

Concedo a palavra ao expositor, Dr. Gilbertà 
do Carmo Siqueira. 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUE!RA 
-A questão de como est6: c:oioct'i:dá. a -discus
são da Amazônia hoje portados países é multo 
clara. Nós temos 33% das florestas tropicais 
de todo o planeta. Isso, além de ser uma gran
de fonte de rnalé_ri_a-prima, num processo_ de 
uso a curto prazo, significa um banco de repro
dução de vida com engenharia genética e bio
tecnologia para o futuro_do planeta Terra. En
tão, se os outros países não estão em pauta 
na questão ecológica, a nível de como está 
colocada a Amazônia, nós, braslleiros, é que 
temos de ter a condução de$se nosso desen
volvimento, que é a nossa soberania, sobe
rania nacional; que é a nossa Pátria. Temos 
que ter o sentido de resolver todas essas ques
tões. Vejam bem, esses _países, atrás desse 
grande /obby ecológico, hoje, com p-osições 
políticas bastante equivocadas, como a que 
foi colocad:;J ontem pelo pessoal da ONU, são 
questões que, enquanto não houver tecno-' 
logia no mundo para dominar a _engenharia 
genética e a_ biotecnologia, eles vão estar cer
ceando no sentidQ_de que tenhamos que man
ter isso como um santuário. 

Agora, _o _que se colOca hoje, responsavel
mente na_ Amazônia, não é só preservação, 
é conservação, que é uro termo _diferente. São_ 
duas coisas bastante diferentes. Conservação 
é_ a utilização desses recursos, de forma a que 
ele se sustente um projeto económico. É is.SQ_ 
que temos que buscar na Amazônia._ 

Gostaria; também, de informar aos Srs. Se
nadores que nós brasileiros, que estamos tra
balhando na Amazônia para desenvolver
aquela Região, que se conheJ::~-ªInd_a __ muitQ 
pouco, precisamos que as instituições de pes
quisas básicas e os centros tecnológicos me
reçam apoio efetivo, porque senão vamos en
trar também nos discursos vazios desses paí
ses que querem fazer y_ma proteção em nossa 
floresta, entrando em_ cima da nossa sobera
nia. Não sei se está pronta a iransj:)arência 
em que_ mostro o volume de r~~ursos que_ 
foi disponível no Estado do Acre para desen
volver pesquisas científicas e tecnológicas_ na 
região: Os números são_ muLto balxos. Sem 
esse apoio, sem o conhecimento concreto da 
regiao, vai ser dific_il sus~J1tarmos lJl11a polltlca 
também de desenvolvimento econõilllco flo
restal. Vou mostrar, oportunamente, esses va-
lores. . _ 

O Governo do Estado participa_ com maís 
de 90% dos recursos_ de _desenvolvimento 
científicO e tecnológico na região. Isso não 

significou mais que 150 mll dólares no ano 
de 1987 contra 15% do Governo federaL No 
ano de 1988 tivemoS um poUCO maiS de recur
so com uma participação muito" grande de 
instituições internacionj!is, financiando pes
quisas, dentro da estni_tur~ .d:e EStado. E o 
Brasil faz parte dessas instituições internacio
nais, que são as organizações if:lterriacfonais 
mulb1aterais. Então, chamo a essa responsa
bilidade nós,, brasileiros, e V. ~, que têm 
o poder de decisã"o política, para que fortale
Çamos o conhedxnento regiona1, para que in
vistamOs niãls na pesquisa científica e nas pes
quisas tecnológicas na reg_ião. Ai. não vamos 
entrar no discurso da mídia e no discurso do 
óbvio ecológico. ~-a é uma respon~bilidade 
que te!l_1os de as.sumir. 

Multo Obrigado. 

O SR. PRES!OENTE (Leepoldo Peres) -
Passamos a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia, que tem cinco minutos para fazer as 
suas indagações. -

O -SR. MÁRIO MAIA ~ Sr. Pi'esidente, Srs. 
Senadores, meus Senho"res e ininhas Senho
ras, Dr. Gilberto Siqueira, Presidente da FUN
TAC 

-Sentimo-rioS g-ratificados com a sua presen
ça, e a exposição inida1 que fez demonstrando 
não Só cõnhecimento como uma preocupa
ção que é nossa também, com respeito à_ 
Atnazônia, mormente, nos momentos atuais 
de sua história, a partir, principalmente, da 
tragêdia de Xapur~ com a morte de Chico 
Mendes, que desenc:adeou dai para cá todo 
esse processo de questionamento e indaga
ções sobre o processo de desenvolvimento 
da Amazônia, ficando agudizado todas as in-

- terpelações acerca da sua existência e do seu 
destino. · 

Como V. S•colocou,-o Acre ainda está como 
elemento da Amazônia, felizmente, coberto 
por 93% de_ floresta._ Mas nosso pensamento 
com respefto à integridade florestal da Am.3zô
nia, não coincide muito com a do meu colega, 
Senador Ronaldo Aragão, que enfatiza que ela 
ainda está coberta. Onde estaria essa âestrui
ção? A nossa preocupação é mais-coincidente 
com a do Presidente do INPA, que esteve aqui 
anteriormente, quando afirmou para nos que, 
graças a Deus, a Amazônia ainda estava total
mente coberta- pela floresta. O que o preocu
pava, assim como a nós, não· é o que já está 
desmatado, o que já é uma extensão razoável, 
mas a velocidade com que o desmatamento 
está ocorrendo atualmente. Com esse respei
to, S~ s~ .chª-mo_u_ a _atet)çãQ__ que e_nquanto o 
Acre tem 7% desmatado, Rondônia já estava 
com 18% çle desmatamento ... 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
-lsso não é verdade. 

O SR. MÁRiO MArA.:.... Essa é uma ínforma
ção do INPA S. S' deu dados cientificas coin 
investigação, através do Satélite Landsat, que 
deu a origem da informação. Não foi um dado 
dentffico, ObserVaÇão de campo, foi uma ob
servação ditada pelo--satélite e comprovada _ 
por observaÇão em campo. 

O que nos preocupa é esse desmatamen~ 
desordtmado, atingindo áreas nobilfssimas, e 
Iremos enfatizar s__ó esse ponto -_sóbre o qüe 
a FUNTAC ~em feitO com respeito ao levãnta-
mento das áreas_ já devastadas no Acre de 
UJ"!N maneira _geral, e onde está .sendo mais 
devastado inicialmente, se leste ou o~_te. En~ 
fatiZamos isso em todas as conversas. não 
nos cansaremos de enfatizar agora e no futuro 
a ·nos_sa grande preocupação com o desmata
mento daS -florestas ciliares_ ao longo dos rios 
do leste acreano, principalmente do rio Acre, 
entre Rio Branco-e as cabeceiras, que e$tá 
praticamente todo devastado, e a destruição 
dos castanhais, que na área da Amazônia oci
dental talvez seja a maior mancha de inddêh
da entre o rio Purus e o Abunã, que está sendo 
destruída. Quando se destrói 1 hectare de flo
resta nas estatís:ticas, a grosso modo, estão 
d-estruídas 3.500 a 7.000 castanheiras e serin
gueiras, para devastar, transformarem campo 
de pastagem, tocar fogo, sem aproveitamento 
sequer de uma árvõre. 

A sua preocupação, inicialment~. é com re;s
peito ao que a FUNT AC está fazendo para 
este aproveitamento. Concordamos também 
que a vocação do Acre e_ dÇl Amazônia, de 
maneira geral, depois de zoneada, tenha as 
áreas para suas vocações específicas. No nos
so Acre oriental, no leste, c:on_cordo que a vo
cação no momento não ~eria pecuarista, seria 
agrossnvo-cultural. Quero saber o que a Fun
tac está fazendo nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Com a palavra o Dr. Gilberto do Carmo Si-
queira. ---- --

0 SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEJRA 
-Desejo informar que a mesma metodologia 
que usamos para aferir 7% de d.esmatamento 
no Acre é a mesma. que foi aferida para o 
desmatamento de Rondônia. 

RespOiiCici ao Senador Mário Maia, incl~sive 
ilustrando. 

Essa __ ~ituação que o Senador Márlo._Mai~ 
colocou a respeito do desmatamento, a veloci
dade, a forma como se está àesr!latando e 
a produtividade que está tendo nessas ~s, 
neste quadro de_ cima, estamos vendo um pro
jeto de colpniz.ação agrícola para pequena pro
dução que tem cinco anos. O.que está pintan
do em vermelho aí é a área de desmatamento. 
Ni:fpãrte de baixo, estamos vendo um seringal 
que tem um século de atividade __ florestal; e 
a área que _está pintada em vermelho é a que 
está desmatada. A produtividade dessas áreas 
agrícolas~ s_ã_o_ iguais._ O mesmo m6du1o que 
o trabalhador usa no projeto de a_ssentamento 
agrícola, que é em tomo de quatro hectares 
para produção agrícola, o seringueiro também 
usã de f,5 a 3, com a mesma produtividade. 
A tecnologia que o pessoal da agricultura usa, 
que _é a queimada, é que em determinado 
inStante há_ mli_itq fósforo rio solo, mas, logo 
em seguida, no período das chuvas; na região 
há lixivi<!-ção desse pOtencial de nutrientes do 
solo._ No seringal antigo fica retido, porque 
ele não utiliza muito essa prática. 

A renda per capfta líquida nessa área de 
baixo, que é um seringal, é de 1300 dólares/ 



1868 Terça-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Maio de !989 

ano; e a renda per capita Uquida do pessoal 
lá de cima é de BO<J-d6lares/ano, -eliminados 
todos os insumos da produção. 

Então, acho que a gente pode perceber cla
ramente o tipo de modelo. Na área d~ ~ima 
houve investimentos altissünos para assentar 
e para produzir. Nessa área de baixo, se com
parada com a de cima, não houve investi
mento nenhum; e muito acesso das polítkas 
públicas para a fiXação desse homem na terra. 

ESse Seringal está localizado a 60 Km de 
Rio Branco; 70% dessa populaÇão é analfa
beta. 

O SR. MÁRIO MAIA - Cq_mplementa!l.do 
a minha indagação: o que V. S' acha, então, 
das reservas extratívas com o adensamento 
dos seringais nativos? 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
- A reserva extrativfsta, ou áreas florestais 
de conservação e utilizaç-ão econômica, com 
adensamento de até 150" a 200 ãivores _por 
hectare, daria em tomo de 600 dólares por 
árvore, enquanto que uma área de pecuária 
daria 83 dólares/ano. 

As polltlcas de agroj>ecuária, principalmen
te- o que quero mostrar -~ém ali numa 
transparência - nessa região da Amazônia 
Oddental, onde tem esses maciços de casta
nheira e seringueira, e justamente aí foram 
colocados os projetas agropecuários. Foi jus-
tamente nessa região. 

O SR MÁRIO MiJA-:-Fica evidenciadO que • 
é predatória, então, a política. 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
-É predatória, não prodUtiW, não econômica 
e não competitiva. Existem dados técnicos. 
EstamoS-trabalhando nisso. 

Para V. ~ terem uma idéia, as indústrias 
de serraria não são as grandes predadoras, 
hoje. O que vai nà frente é um projeto de 
substituição econômico, e af usa-se a floresta 
como empecilho, e essas indústrias -~stão se_ 
aJimentando dessas áreas~ Dessas áreas de 
desmatamento, hoje, aproveltam~se 5% da 
biomassa existente. 

Utilizavam-se, até 1986, no Acre, seis espé
cies de madeira. Nós temos mais de 300 com 
valor comercial. Jystamente nesta área de lm-. 
pacto da Rodovia BR-364, de Porto Velho a 
Rio Branco, fizemos um inventário e um diag~ 
nóstico ·de regeneração da floresta, regene· 
ração natural, e Identificamos que, se usado 
empiricamente mais de vinte espécies de ma
deira, o mercado es@va diredonado. Como 
é um mercado que não vai valorizar uma eco• 
nomia florestal, é uma questão sazonal. lm
plant.a~se um projeto, concebido, não vocacio
nado para a região, há uma floresta como 
empecilho e isso tem que ser consumido. En
tão, se consome duas ou três espécies, mog~ 
no, cedro, cerejeira e abate-se, também, a cas
tanheira, além de outras espécies. 

TIVemos o cuidado de trabalhar um diag· 
nóstico em todas eSsaS indústrias, em toda 
a área e propor um programa econômlcO para 
esse tipo de negócio. Surgiu um monttormen
to tecnológico para todas essas indústrias de 
serraria e identificamos 20 espécies, e as intro-. 

duzimos no mercado. Par.a quê? Para diminuir 
a pressão em cima das espécies mais nobres, 
mogno, cedro e cerejeira, porque o que estava 
acontecendo _também nessas áreas era uma 
garimpagem dessas espéCies, É claro, se te
mos um!3. área flqr~stal onde há riqueza de 
mercadO, a curto prazo,_tírando essas árvores 
V.&mQS_ empobrecer a florestà. Empobrecendo 
a floresta, ela não vale mais nada, a curto pra
zo. Então, Varrias derrubar e plantar uma outra 
de valor alternativo, economicamente. Daí 
vem a agfoPeCuária, a agricultura. 

Tivemos o cuidado de barrar esse impacto 
justamer:tte _na região de RiO Branco, já esta~ 
vam acabando o mogno e o cedro; fizemos, 
então, o monitoramento que é essa caixinha 
de madeira que V. ~ estão vendo: Há vinte 
espécies, incluindo, também, as seis que eram 
usadas. 

Identificamos a espécie de maior regene
ração natural e de uma boa resistência, e vi
mos qt.ié, pela própria geração de impacto 
e projetas mal colocados, no Acre, ... 

(Projeção de Transparência.) 
A_ ~tência Qe inc;haç:o na cidade de Rio 

Branco, urri déficit habitaciona1 altíssimo, de 
12 mil habítaçóes, com Uma tecnologia tam
bém importada na ã.rea de co~ução civil, 
porque __ no Acre não se tem pedra, não se 
tem __ condlção de algomerantes, como o ci
mento, não se tem minério, não se tem ferro, 
hada! Então, desenvolvemos, dentro dessas 
áreas, um projeto pequeno com tecnologia 
i'eglonal de habitação para baixa renda. Foi 
um projeto que barateou em 60% o custo 
da habitação. Participou a população. Fizemos 
um projeto-piloto, onde participaram 40 famí
lias, para implantar esse projeto, e depois en
Caminhar, pelo Sisterrii:l Fmanceiro de Habita
ção, mostrando que aquela alternativa era viá
vel e a Caixa Económica financio.u 2 mil _e 
200 cas~, através desse projeto, no Acre. 

Hoje, são construídas 4.100 casas no Esta
'do do Acre, com um déficit habitacional de 
12 mil ~ ·isso em dois anos. É uma. questão 
âe colOcar exatarrlent~ como se transformai 
isso eCOnomlcaffierite. __ _ 

Por um lado, resolvemos um problema que 
era o impacto sobre as principais, vamos dizer 
assim, riquezas da floresta,_que eram as ma·_ 
rle1ras mais nobres. Pegamos toda essa cla~se 

, ~e _esta\Ta fazendo a garimpagem de madeira 
e coloc::amos no programa das casas, com 
um preço melhq_~_ que os exportadores esta
vam pagando em dói~~ 

O.:S"!t MÁRIO MAIA- (Fora do microfone) 
... que fem·-plano de bancos de mudas para 
substituir essas espécies? 

O SR. GD..BERTO DO CARMO SIQUEJRA 
...:... Te mOs. Há um Outro p-rojeto que vamos 
explicar. PossWmos Wila área de pesquisa flo
restal e hoje já estamos trab..,.Jhando com_ o 
siSte-rna~agro;.. --· 

O SR. MÁRIO MAIA- ... não, repor. 

O SR:. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
-Repor, estamos chamando de adensam en
to é-sistema agrosilvo-culturais, isso para ma
nejo de áreas em projetas agrícolas e também 

nas áreas de seringais e n~ fazendas que são 
somente degradadas, que estamos chamando 
de áreas -degradadas. 

Existe uffi-prOjetO. ESse projetO; iridusive, 
não recebeu nenhuma atenção na área Fede
ral dos organismos de fulanciamento, embora 
tenharrios pleiteado. A garantia desse projeto 
é do governo do estado e parte dos recursos 
de uma fundação americana. 

O que eu queria dizer é que na BR-117, 
marcada em vermelho no pahel, justamente 
nessa _área, introduziu-se o capital mais atra
sado que entra na Amazônia, chamado de_ça.:
pital da agropecuãria. 

Essa área foi de pe:netr(!çâç, Onde havia os 
grande madços de c::astanheiras e S:en'nguei
ras·.- Quero também citar o _seguinte: a casta
nheira tem de 500 a 1.600 anos. A nível estatís· 
tico essa árvore tem uma iegerieração 'nu)a, 
quer dizer, ela não se regenera naturalmente. 
Por isso estamos pesquisando e escrevendo 
uma teoria ~obre isso na fundação, de que 
o banco geoplasma da Amazônia começa on· 
de existem essas e.spécies. Então, é bem pos
sível que essa Parte Glo Acre e do Pãrá tenha 
gerado todo o potencial florestal do Amazonas 
em tempos remotos. 

OSR.MÁRIOMAIA-Temosqueestabilizar 
essa área imediatamente. 

O SR-GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
- Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Terminou? 

O SR. GILBERTO DO Q\&\'\Çl $1Q(JEIRA_ 
-Terminei, não sei se ficou muito claro, mas 
nestas publicações que temos aqui - depois 
vou passar algumas fotos desse programa de 
habitação em madeira_ - 9 pessoal deixou 
de vender mogno, entrou no programa do 
govemb: reSolveu um problema social; conse
guimos atingir uma !l)eta de habitação ma"ior 
e com uma qualidade ri1U1to maior do que 
a que vinha serido constrUíàci. no ACre. _Quer 
dizer, tudo isso 'e _frutõ de um_ trabalho_ de pes
qUisa de menos de 18 meses e com multo 
pouco recurso. 

Obrigado. Creio que me estendi muho, mas 
peç~ des~!JI~as. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Para uma brevíssima explicação, concedo a 
palavra ao Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONAI.:DO -·ARAGÃO -::....:.__- Como fui 
citado nominalmente, eu queria dizer o se
guinte: quando se fez o levantamento desse 
percentual de 18%, incluiu-se a região do vale 
do Giiãj:jóré; Onde temos os campos naturais 
baixos, sem nenhuma floresta, entrando aí 
nesse percentUal como derrubada, o que não 
é ve_rdade. São campoS naturais de floresta 
de arbustos etc.- não.~ntra nisso. . 

Outra coisa: o satélite - indusvie -.está aí 
nesta foto- mostrava também as derrubªdas 
antigas, pois nas queimadas das pastagens 
ele fotografava ãs atuais e as antigaS como 
sendo novas derrubadas - o que ~mbém 
não é verdade. Daí o percentual de 18%. 
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Era só um esclarecimento·-Ctue eu queria 
prestar, pois colocouRse nesse· petccntual o 
vale do Guaporé, que·- são campos naturais 
-de grande extensão - e essas queimadas 
de pastagens iÍntigas que ·entraram também 
no cômputo como queimada nova. Isso não 
é verdade, o percentual do Incra tirado pelas 
fotografias do saté1ite, que faz isso de 15 em 
15 dias em· toda a região amazónica. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Muito obrigado, Senador. Foi muito esclare-
cedora a sua intervenção. .. . . . . . 

Concedo a palavra: ao Senador Nabor Jú
nior, por cincO minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR ,..- Sr. Presidente, 
Sts. Senadores, Dr. Gilberto Siquelra, Presi
dente da Fundação de T e<;nologia do Acre. 

Quero, inicialmente, manifestar a minha sa
tisfaÇão pela excelente exposição que V. St 
acaba de fazer nesta comissão, trazendo ao 
conhecimento dos integrantes da CPI da Ama
zônia dados bastante elucidativos a respefto 
da real vocação da Amazônia, especialmente 
em nosso estado, o Acre. nesse momento em 
que tantas discussões estão sendo travadas, 
não só a nível nacional como a nível interna
cional, a respeito da Amaz_Qnj_êl ~i dêfesâ :cfa 
sua ecologia. 

Pela exposição feita aqui, pof V. S•, ficou 
mais ou menos evidenc_iado de que a real ocu
pação da Amazônia, o aproveitamento nacio
nal da Amazônia está na sua floresta, e que 
os projetos de ass_entmaento agricola do Incra, 
cinco projetos que temos no Estado do Acre, 
de certo modo não estão_ alcançandq_ Ç>S objeti
vos desejados por todos nós que, além de 
serem prejudiciais ao _equilíbrio ecológico da 
região, porque importa no desmatamentp de 
grande áreas, também não dá a necessária 
rentabilidade para os parceleiros desse pfo
jeto. 

Pelos dados aqui expostos, a renda perca
pitJJ de um seringueiro é superior à renda per 
Cllpita de um desses parceleiros do projeto. 
Pergunto, então, se V. S• consict~ra que e_ssa 
tentativa de implantação de um novo modelo 
de ocupação econômica para o Acre, repre
sentado por esse projeto de assentamento djri
gido do Incra, se eles são realmente prejudi
ciais não s6 à ecologia com_o ):a~ém ao de
senvolvimento e<;:çQômlco da regiã_o? Gostaria 
até de fazer aqui algumas consideraçÕes para 
explicitar melhor o meu ponto de vista, -

O surgimento desses projetas de assenta
mento do Incra foi_uma tentativa do Governo 
estadual, ná época dirigido pelo-Professor Ge-
raldo Gurgel de Mesquita, após a venda dos 
seringais para os grupos económicos do Sul 
do ~aís, para implantar projetas agropecuários 
na região.A implant.a:çiio desses projetQs i'lgro
pecuárlos importou na desoçupação dessas 
áreas que anteriormente eram atividades ex
trativistas da borracha e da castanha. E, Com 
isso, milhares e milhares de trabalhadores tive
ram que vir para a cidade, ficando sem nenhu
ma ocupação econômica. O Governo, éntão, 
preocupado com esse problema, trouxe ao 
conhecimento do então Presidente da Repú
blica, General Ernesto Geisel, a sua preocu-

pação com essas ativic;lades e ~mbém o pro
blema social que ~ surgindo. pela venda 
dos seringais aos grupOs económicos de pe
cuaristas do Centro-Sul ç:l.o País. O Presi_dente 
Geisel, então, desapropriou cerca d~ um mi
lhão de hectares de áreas, localizadas nos Mu
nicípios de Rio Branco, Xapuri e Brasiléia, Cru
zeiro do Sul e Senª Madweira, para implan
tação desses projetos agropecuários, a fim de 
dar ocupação à mão-de-obra c:le~qualificada 
que anteriormente ocupava os seringais que 
foram ~ndidos para os pecuaristas do Sul 
doPaís. _ -_ ----

Pergul)to, _então, diaflte desse faio. que é 
concreto, creio que irTeversfVel.inesmo, por
que lá estão é:\SSentados m~s d.e_lO mil parce
leiros nesse projeto, se nós temos qu~ dar 
próSseguLmento à SLI~ imPlantação, _ou se há 
-neceSsid~de de uma revisão nessa-s atividadeS 
Que são desenvolvidas nesses projetos agriC6-
las de iesponsã.bilidade d6-arltigõ-lncra? 

... O. SR.. EREsiDEN"Jr: (Leopoldo Peres) -
Com a palavra o Dr.· Gilberto Siqueira. 

O SR. GILBERTO DO CARMO S!QUEIRA 
--~---SenadOr Nabor Júntoi, a produção de aJi
níentos·párã õ altO éoOsumo no Acr.e semp_i"e 
fói üriiã _ijiJe'stãO de "importação. Esses proje
-~5-para_ab-sory-~r essas pessoas, que estavam 
nos antigos ~ringais, seringais qUe foram ter

_ _@_s __ ~!~riadas por empresários, por grupos 
do S~J dO-País,- 00111 uma Outra_ intenção; a 
do desenvolvimento de outra -prática produtiva -
~~s área.$, é uma coisa importante: 

O SR NABOR JÚNIOR - Acont~~~ que 
esses projetos foram colocados em áreas im
próprias onde há produção extrativa. 

O SR: GILBERTO DO .CARMO SIQUEIRA 
-Não, nãO foram colocadaS em á-reas impró
prias, onde há produção extrativa e há produ
ção florestal; não se defende s6 o _extrativisrno, 
mas, siffi, uma economi_a florestal que poderia 
ter maior rentabilidade. Além disso, há a forma 
como também esses pi"ojetos, anáJises de so
los _e váfiaS_ questões fOram consideradas, 8té 

. a divisãO cre-sSes Jõtes, porque existem agricul
tàres que ·nao POSsUem nem água, urila divi
são_ es.trlt?l_rnente planejada dentro de escri
t6rio, no· papel. 
_ Bein, oS projetas estão aL Es_se;;. proejtos 
empreg'i:uri--PesSoas qUe têm atividades. Q que 
se necessita nesses projetas é se fazer urna 
revisão de_ci.tivida_d~. porque não dá para capi
lalizar ninguém, produzindo_ ~rroz, feijão e mi
lho em 4 ou 5 hectares. Essas culturas têm 
-que ter grandeS -extenSõeS d"e áreas. O valor 
agregado desses produtos são mujito peque
nos. 

Acredito que esses projetes_ que já estão 
implaÍltad.os precisam ter tipos de cultwas 
perrnarientes, inclusive para que a terra possa 
ter mais valor. E essas culturas são tropicais, 
de valor -âgregado. Guaraná, cacau, café, e 
a parte de alto consumo dessa propriedade 
é 'muito pequena. 

Entio, acredito que com o zoneamento do 
Estado ao Acre, há psosíbitldades de agricul
tura para alto consumo, mas tenho certeza, 
pelos dados que possuo, de que fazendo do 

Acre um estado de vocação agricola, haverá 
muito pouca competitividade, no futuro, de 
nossos produtos. 

Há que se ter um_a produção agricola para 
consumo interno, e isso coloc;ado em âreas 
de planejamentos bem estudados, porque es
se planejamento não existe, está sendo feito 
agora para vendermos produtos que tenham 
alto valor agregado, que são de vocação 4a 
região. 

Então, esses projetas agrícolas hoje têm 
que rever __ eS!'@_S atividad~. essa distribuição 
'âe sementes_ de a~z. de feijão etc.; ver a que 
escala se tem isso, introduzir cul~l-as perma
nentes nessas áreãs e-cultui"ãS- tropicais de 
alto valor _agregado. 

Esses p'rojetos estão ai, e vamOs ter que 
fazer essa correção. IncluSive, -é Lima moder
nização tecnológica da própria prática-aQrfCola 

-para esse pessoal. Esse:pesooal nãO conhece 
outra coisa, a não ser a eruça_d~.-~stá no nível 
d~ enxada ainda, o nível tecnológico de cul-
tura. - - -

O SR. NABOR JÚNIOR - Exatamente, a 
experiência desses agricultores que estão as-

. sentados nesse projeto é uma experiência 
agrícola, eles não conhecem outra atividade 
a não ser a agricultura. Perguntaria, então, se 
dentro da sua concepção, dos estudos proce
didos pela Fundação de Tecnologia do Acre. 
é desacouse_lhável, digamos, o prosseguimen
to da área de desmatamento dentro desses 
projetas, através dos pequenos agricultores? 

O SR. GILBERTO 00 CARMO SIQUEIRA 
· -- Senador._ estamos fazendo esse levanta

mento que, embora não tenhamos os prelimi
nares, estamos chamando de Monitoramento 
de Cultw-a Florestal e Uso de Solos. Estamos 
verificando se de áreas que nós já temos, al
cançado uma produtividade, porque nossa 

- pro-dutividade é baixa para conseguirmos al
cançar o alto consumo ·de alimentos dentro 
do Estado. PJ. dá para dizer se se predsa des
matar mais ou não. Atualmente não temos 
esse dado . 

O SR. NABOR JÚNIOR - O Senhor tem 
algum dado a respeito, digamos, da área que 
já foi desmatada, ou das áreas que já foram 
desmatadas dentro desses 5 projetas, colo
cando ísso em comparação com o desmata
mento procedido para a implantação de proje
tes agropecuários? Já há esses dados? 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
-........;..Sirii, aproximadamente 60% da áreajá des
matada, que são os 7% do Estéido todo; 60% 
-é parte da área agropecuária, rn_a_s do_ projeto 
ainda estamos quantific_ando, embora seja ati
vidade agrope-cuária, Trinta por cento; ôs 10% 
São de ação de cidades, estradas etc., e 60% 
de pecuária e 30% de agricultura de Pequena 
produção, e 10% de cidad~, estra4as etc. _É 
mais ou meno$ um dado preliminar. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, 
a última pergunta que considero multo impor
tante é a respeito da BR-364. Dentro dos estu· 
dos procedidos peJa fundação se vislumbra 
algum risco para o equilfurio ecológico da re
giiio, sobretudo do Acre, a implmltaç:ao dessa' 
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estrada que visa a interligação com o_ sistema 
rodoviário peruano? Há algum risco para a 
ecologia da região, para ·a equilíbrio eçológico 
da região? ' 

_Hoje nãOtemós poupãriça."inteina para se fazer 
. , ~ estrada, que é uma estrada fundamental na 

ecohomià .a:creana, imaginem com uma pro~ 
posta dessa? Isso é inviável. . 

Qual a· voc"'çáo de~ região? A inani.afatura 
O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA de prodlrl:Os'ãgroRoresta.Js; fazer_a_ democra-

- De forma alguma, essa estrada é uma ne- tlzação désse transporte, dessa comunicação 
cessidade. Mesmo porque se V._~ fala num e essa rOdOvia qUe é fundamental, além de 
sistema econômico seja agricultuni, pecuária, ·ser uma economia ·altamente estratégica A 
florestal ou agroflorestal, tem que articulares- geopolítica do Ar:.re, a posição· dele, é estraté-
sa economia, e essa articulação se dá através gica _a nível de Amazônia._ _ __ 
-vamos dizer- de _formas d~ çomunicação. .-.. -A ~ituaçâcrdesta rodovia de RiO Branco até 
Essas formas de comunJcação ctim meios ba- Cruzeiro do Sul é: esta: sã,o 648 1çm e está 
ratos, porque meio barato significâ democra- .merla, -com um ~áfego_ in!e_rd_!t_ado durante 
tizar também, e garantirá acess_o à maioria ê 

"·-seis mes_es'e: liberado, em parte, durante tr s 
das pessoas. - u1 d "d d 

0 transporte mais barato-é 0 , l1Uvia1, __ nessa -,..efquatiá mes_êS. A ·pop ação essas Cl a es 
"ã Ma Iro rte rodoV>"án"o sobre ao longo dessa rodovia, que abrª-nge quase 

reg~o. so nspo _ - ã 
0 

qual vou mostrai- uma t(C)nspãrência _que ··.··rodos os; ~~unicíplos do Acre, com exce_ç o 
faz a interligaçãO entre todas as. cidades, é - -dessa parte do Vale_ do Acre,. _ _j~ ~ ligada 

0 
mais barato. : pOr rOdovia; essa população vive em isola-
A questão da pavimentação dessa estrada, · inento, Prindpa1ménte no interior do estado, 

não a sua construção, porque éla já está aber- desses n:nJnic;ípfos, de_ QUaSe 80 anos. 
ta, a pavimentação dessa estiada é uma ques- Se se fizer uma fo~i-afia, hoje, do AltO do_ 
tão fundamental em qualquer· atívfdade eco- --~~uruá, nO _-AI~_- ,En~ça1 -v_~?~ ~~aginar uma 
nômica que se qUeira desenvOlver· nessa re- · Sociedade .de 80 anos ;;ltrás:_ Essas pessoas, 
gião, porque hoje da cidade de Cruzeiro ·do .- ~s vezes, no· do qúe tem inãiof comunicação, 
Sul para se_ chegar a Tarauacá, O Outro extre- -~-;~u~ é Ji.nÜá, levam· at'j!_dpis ai-lOs· para ir a -
mo, tem-se que ir até o rio Amazonas, na épo- . ' Cruzeiro do Sul. tlá_jovens a1i com 19 anos, 
ca de cheias de 5 a 6 dias, e--w·at€Tarauacá, ·-'20 anos; quen·áo-c:onhecem Cruzeiro do Sul 
enquanto -que pela estrada dá 200 Km. ,--~; se'qU.er. a_Capaítal acrearia. Eritão, esse povo 

Transporte não é só entendido como deslo- vive effi -ISolamento, âe-que ·_não vai permitir 
car um produto daqui para cá; é também o ·-:õ·_de_&.envolVii"(le-nto êCoriô!l1íCCi CIQ.:estado_no 
tempo que se leva no deSlocamento_. Então, ~--~-gue se p~~e~-4~--~-~-- ~ --- - - - - - -

veja bem, o transporte· fluvial acaba ficando Então,_há_que se cri~r es_ses cOrredo~ flu-
mais caro que o transporte rodoviário, no Esta- viais porque -dá menos impacto ·dentro da re-
de do Acre. , ~ giã6 florestal do estado, e fazer a pavimen-

Dentro da concepção de que hoje hã um tação da _rodovia, por quê?- Porque nossos 
disCurso do /obby_ecologista, mostrando que . ~mercados, de que estamos dependendo da 
essa estrada é prejudicial ao melo ambiente, .. economia floresta1, encontra na Asia, na costa 
e se V. EX' tem uma concepção de desenvol~ -aoeste americana um grande consumidor, es

. vimento e essa concepção de _desenvolvimen· _ses mercados estão garantidos. 
to, ou a vocação-do Estado~ f~f:r produção --- -Essa-iOOOvia, com 648 km já abertos, pre-
_e manufaturados dessa flo~es!ã, precisa-se ter cisa ser pavimentada. De Cruzeiro do Sul a 
um plano de transporte que esteja submisso Manso Lima já está pavimentada; de Manso 
a essa proposta inicial de desenvolvimento. ·Uma a GúfQel, frOnteira cOm o Pe'ru, são 70 
Como está pensado o transporte no Estado kni que precisam ser abertõs; e de-Abujal até 
do Acre? É usar esse$ -nos, e alguns deles Pucalpa, tem~se'três propostas que, inclusive, 
dão para navegar durante 6 ou 8 meses em -o ExércitO peniãrio já conleçã a colocar agro-. 
um ano, talvez até 9 meses; no interior do vilas nesses 220 km que estão aí, para a aber-
Estado todo ter esses corredores fluviais, onde tura; e- dé Pu"calba para lá é asfaltado com 
haveriafrotasdebarcogerenciadaspelainicia- exceção-de um trecho na Corâüheira que é 
tiva privada para transportes de cargas ou pas- interrompido, mas isso· é questão- de tecno-
sageiros, um barco de 15 a 20 toneladas atual- logia de pavimento, uns 80 km da C:Ordillieira 
mente, num futuro próxlrrio, com_ o_ desenvol· para alta pluviometria. 
vimento, vai-se aumentando essa tonelagem, EstamOs da Costa -do-Pacífico a 1.700 km 
vai-se dragando 0 rio. -~~e esta diStâricla é- mais perto do que se ir 

Haveria um ponto de transbordo justamente de Porto Velho a Cuiabá. -
na intersecção da rodovia. Esse plano de 
transporte concedbiclo __ é para dentro da polí- Bom, isto aqui mostra o que signifiCa essa 
tica que temos hoje, porque os planos conce- _ rodovia na integração latino...ameríCana. 
bidos anteriormente, da década de 70, era ou· Esses países estão aí, em vermelho. Vejam 
tra coisa. Veja bem, o que estava se pensando bem, o At;;re c-omo está colocado aí, a estraté-
para transporte no Estado do Acre na década -Qia, a geopolítica do Acre. Essa rodovia vai-se 
de 70. Peço descu1pas a V. ~. mas- posso -interligar com todos esses países através de 
traduzir as transparências. várias c_onexões: ferroviárias, rOdoviárias. 

Olhem para cima, é o que estamos pensan-
do hoje; olhem para baixo, é 0 -que se pensava O Brasil come_ça a ter uma verdadeira inte-
na década de sono, ou sejam crUzar o Estado gração comercial, socia1 e de cooperação com 
todo de rodovia, a1ém -do que isso é irreãl. esses países lati~erlcanos. alhn de estar 

de frente para os grandes consumidores de 
produtos _que _ternos nessa região. 

Então, o futuro do Acre, necessariamente, 
passa por·uma política séria, de uma proposta 
de economia que garanta mercados futuros 
e ·o eixo fundamental, catalizador, para que 
Isso se viabüize, é a pavimentação dessa rodo
via .. 

Essa transParência dá idéia de como está 
o At;;re, perto dos países da Ásia, da costa 
oeste americana, que são os grandes consu
midores de produtos florestais, porque a Ma1á
sia- sofre, hoje, uma entressafr~. e a Malásia 
pode-se imaginar Como uma monocultura. 
que é a seringueira, alguma ·coisa, enquanto 
a floresta amazônica tem-diversidades de mais 
de trezentas espécies, hoje, comerciaJmente 
Identificadas. Eri:tão, a proposta da rodovia é 
uma coisa fundamental para o desenvolvi
mento dessa parte da Amazônia, a1ém de fazer 
integração dos Estados da Amazônia. Tem 
uma integração economicamente interna, 
dentro do Acre, integração econômica brasi
leira e integração latin9-american_a. Nós brasi
leiros .temos que viabilizar essa rod0\1a, para 
garantir esse espaço de mercado e coope

_ração intemaclonal com essa outr~ parte do 
mundo. Além do que o transporte fluvia1, mari
timo, no PacificO, é muito mais barato do que 
.o transporte marltimo no Atlântico. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
C6riiõ-último interpelante, dou a palavra ao 
Sr. Relator, Senador Jarbas Passarinho. 

OSR._REI..A TOR (Jarbas Passarinho) -Srs. 
Senadores, membros da CP~ Dr. Gilberto Si
queira: a sistemática de trabalho desta Comis
são, aprovada pelo Plenário preme, numa pri
meira fase, chegarmos a números confiáveís 
a respeito do desmatamento da Hiléia Amazô.. 
nica. E quando cito Hiléia Amazónica, é evi
dente que não estou considerando os traba
lhos que até hoje têm sido dados a público, 
8.queléis área:s que o Senador RoriaJdo Arag&o 
se referiu, que são ·áreas preexistentes, em re
lação ao desmatamento atuai-:-Aiiida mais. di
zer o seguinte: como o Sr. salientou bem aí, 
93% dos revestimentos florísticos do Acre es
tão preservadoS. -Resta-disCutiimoS a sua Colo
cação, que nos pareceu muito iilteressante, 

_ entre preServação e Conservcição: E esse·s 7% 
incluem rios, portanto, desmatamento natural, 
através de estradas, rodovias, aquilo que nós 
chamamos, em linguagem müitar, urn-a hu
manização-da área, portanto, a colocação de 
·vilas, cidades, etc. Não encontrei, no que disse 
o meu eminente colega Senador Mário J'l\aia, 
urna informação dada pelo INPA sobre os 
17%. EstiVe até me SoCoriendci da asSesSoria, 
agora, para rever a palestra na qual o Dr:-schu
bert fala que a área de Rondônia é a mais 
atingida, mas eu não encontrei a referência. 

A primeira pergunta que gostaria de formu
lar, se· pudéssemos rapidamente fazer um 
ping-pong, pergunta rápida e resposta rápida. 
Eu sempre fui muito cauteloso como eu disse, 
que o mesmo tipo de metodologia utilizada 
para afirmar qUe o Acre s6 tem 7% de desma• 
tamento do seu revestimento florístico erigi-
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nal, foi aquele adotado em Rondônia. O Sr. 
confirmaria, teria dados pela Funfuc de que · 
realmente esses 18% são indlcados,-hOje, em 
Rondônia? · ··· - ~ ·~ -

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
-A Furi.fuc está trabalhando e a metodologia 
que estamos usando é do Lancl_S;It. Essa polê
mica toda de que a Amazônia foi d~astacia 
em 20 milhões de hectares, na imprensa, é 
porque se usou wn satélite, o NOM, nas áreas 
que já efam desmatadas e ocorreram queima
das, o satélite cadastro~ com9 11,0Y.as á,reas 
de desmatamento. EntãO.. ho_yve: um. erro aí 
~uito grande em estatis_ti_Ga. O _que ·nós esta
mos usando, essa imagem que está aqu~ é 
do Land Sae e esSa imagem não trata de sen
sores_. vamo.s dizer, térmicos. - · -

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Com ·que sensores o Sr. está trabalhando? 

O SR. GILBERTO DO CARMO SJQUEIRA 
- Isso aí é uma unidade espectral que dá 
exatamente_a geometria das áreas antrópicas. 
Então, isso aí é o quantificado real. Esses da~ 
dos de 7% do Acre já estamos conduindo; 
não estamos fazendo para Rondônia, embora 
já exista uma cooperação com o IEF' daquele 
estado. Estivemos conVersando com eles a 
semana passada de que poderíamos estender 
esse tipo de estudo para eles também, porque 
eles não têm esse tipo de laboratório lá em 
Rondônia, na estrutura de Estado. 

O SR RELATOR (JarbaS Passarinho)- O 
Sr. já trabalha com os sensores franceses? 

O SR. GILBERTO. DO CARMO SJQUEJRA 
-Adquirimos agora um Sitim--$_iStema Inte
grado de Tratamento de vário~ satélites-:-:
e nós vamos trabalhar com Sp-ot. A partir do 
dia 15 de maio, já teremos instalado esse equi
pamento na Funtac e ·vamos trabalhar com 
ele, que é um sensor, vamos cUzer, de melhor 
resolução e de maior precisão. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- A 
sua área de avaJiação se restringe ao Acre? 

O SR. GILBERTO _DO CARMO SIQUEIRA 
-A minha área se resbinge ao Acre. ~s 
dados que tenho sa_o também refeJ~IJ.cias_ bi
bliográfi~as que usaram a imagem do Jandsat 
para esses 18% de Rondônia_. _ _ __ __ _ _ 

A respeito disso, e1,1 _também_gostaria de 
mostrar essa imagem. Vejam bem: hoje esta
mos falando no Programa Nossa \"iatureza, 
num zoneamento agroecológico para a Ama
zônia. 

Como técnico, eu gostaria de colocar a mi
nha responsabllidade para os senhores, a res
peito de como _deye_ ser a metodologia 9esse_ 
zoneamentooCI:uando se flZe_ram o Radam e 
um programa chamado Pemaci, que houve 
no Estado do Acre, 'fiZeram-se aJguns levanta
mentos de recursos naturais, porque os saté
lites usaram uma imagem de um para 250 
mil; e numa imagem de um para 250 mil, 
não se consegue enxergar muita coisa. 

Essas pintinhas todas aí são colocações de 
seringas, de seringueiros, umas um pouco 
maiores, outras menores. Com esse tipo de 

imagem, Ço~egue-Se dar uma precisão, tam
bém na área desmatada, muito maior do que 
numa imagem de wn para 250 mil, como 
eSSa com que-ope:-ssoal tem trabalhado. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Es
sas pintinhas a que o senhor_ se refere são 
dareiras nas áreas __ dos seringueiros? 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
....... É de seringueiros. Aí que eu digo que existe 
uma vida 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- De 
~~Ç~~ incJiv!duaJ? 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
-Não, eles ocupam com cinco ou seis fami~ 
li,as, _é uma ~alocação dessas. 
- Se a nOSsa natureza tiver um plailejamentO 
~e zoneamento para a Amazônia numa escala 
que· não consiga ver essa realidade, vamos 
estar fazendo wna polftica equivo-cada nova~ 
mente para a Amazônia. Então, temos que 
descer a certos detalhes. 

Quarido se fala, por exemplo, que a Ama
zônia está desabitada, ora, a densidade é baixa 
para a atividade que se pretende. Densidade 
é rela_tiva para o nível económico que se quer 
dar para a região. Agora, que tem uma vida 
toda se movendo de~ixo de.ssa floresta, tem! 
I:: só olhar essas pintinhas aí. Numa imagem 
de wn para 250 mil, isso não aparece. 

O zoneamentõ propOSto-é wn macrozonea
mento, e aí vamos incorrer no erro de estar 
formulando políticas em cima de uma coisa 

---mais geral; enquanto que, hoje, como o siste
ma é complicado, a inter-relação do homem 
com a natUreza é mw'tO complexa ali dentro, 
tem que se aferir nurria escala apropriada. 

A esca1a ideal é de um para cem mil, que 
estamoS uSando no Acre. E, hoje, no Acre 
podemos dizer que somos, de todos os levan
tamentos feitos no Brasil, o único dado mais 
aproximado, mais real possível da realidade 
acreana em relação à zona tr6plca. 

·o SR. RELATOR (Jarl>as Passarinho) -
ContiflUãfido o nosso diálogo, enriquecido pe
Ja_ intervenção do nosso Se.nador Mário Maia, 
gostaria âe perguntar se o senhor tem alguma 
condição de responder a uma pergunta sobre 
o suposto prOblema da fabricação de oxigênio 
da Amazônia, como produtora de oxigênio, 
cOnseqúentenlente pulmão do mundo; Sua 
área pode ser limitada. 

O sil:· àÍLBERTO DO CARMO SJQOEJRA 
-Minha área é mais· limitada, porque isso 
é mais pesquisa -básiCa. Minha área é mais 
de tecnologia: pego as pesquisas, transformo 
Isso e induzo logo para o setor produtivo. 

Por coisas que tenho lido, a Amazônia não 
é O pulmão do mundo. -

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Eu 
jogaria mais exatamente naquilo que corres
pondia à erudição, e não propriamente no 
exercício da Sl!,a atividade ~ssoal. 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
- Eu pOS!iO-confirmar pelas minhas leituras 
que a Amazônia não é o pulmão do mundo; 

indusive consumimos muito oxigênio Que é 
produzido na própria água. 

o SR. RELATOR (Jarbas Pàssarinho)- Is
so já foi dito pelo INPA, e perdemos a oportu~ 
nidade de_ ouvir o Dr. Alvim, que certamente 
voltará aqui - e praza aos céus que volte 
em curto prazo, porque ele teve um problema 
de saúde - e isso parece que já está perfeita~ 
mente definido. Estou pedindo a sua opinião 
só como subsidio. Penso que, se o senhor 
ftcar como técnico especialista, aquele cuja 
especiaJfdade é saber mais sobre cada vez me
nos, então ficaríamos sem Um testemunho 
valioso. 

Outro ponto que me parece importante: a 
partir do momento em que o Acre é cretáceo 
-geologicamente são áreas de cretáceo, di
ferentemente do paleozóico e do pré~paleo· 
zóico __ do _resto da Amazônia - isso induz à 
possibilidade de_ petróleo. _ 

Participei da Petrobrás, fui Superintendente 
dessa região durante dois anos. Há muita pos
sibili~de de que a produção de petróle_o ou 
a área produtiva de petróleo venhª se adelga· 
çando do oeste para o leste. É evidente que 
eu não faria wna gracinha de dizer que, na 
fronteira do Acre, acaba a possibilidade de 
petróleo _que o Peru tem: e para lado do Peru 
acabaria também a possibilidade de a Vene· 
zuela ter hevea brasiliensls. Isso seria um a cor· 
do feito com 9 Senõor ni!l hora da qi~ção 
do mundo. 

De qualquer maneira, é possível que se te
nha uma descoberta de petróleo no Acre, que 
s6 passaria a ser ecoriOmi_çamente Viável a 
partir do momento em que tivéssemos, no 
mínimo, cem mil_banis de produção por dia, 
para justificar wn oleoduto que levasse atê 
Benjamin Constant. Então, a sua colocação. 
quando diz: os minérios não estão lá indi<:<J. 
dos, é claro, porque lá não se trata de arques. 
no; lá é cretáceo. Eritão, por sorte, talvez do 
Acre, nós não temos lá as prospecções, de 
diamante, de ouro, de ferro, de minérios, que 
estão ligados ao arqueano e não propriamente 
ao cretáceo. 

Mas, a mim me parece que há um fato novo, 
interessante, já que a sua palestra suponho· 
que vai ter, obrigatoriamente~ uma recidiva pa
ra nós, é quando estivermos discutindo a poli· 
tica de ocupaçao. O Sr. foi rriuito critico em 
rela_ção à ocupação d~ Amazônia até agora. 
O Sr. Considera, por exemplo, que a Amazônia 
não é um_ deserto, e_ ela é, demograficamente, 
um deserto, porque, demograficamente, se 
considera deserto tudo aquilo que não tem, 
pelo me-nos, dois habitanteS por quilômetro 
-quadrado. E é o que nós não temos. 

Então, de qualquer maneira, esta colocação 
levaria, ou induziria a fazer diversos tipos de 
ocupação, como foram feitas até agora. Mas, 
na sua palestra· preliminar ficou muito claro, 
que esse agravamento se deu a partir dos anos 
1970, quando apareceu esse investimento, 
que nós costumamos dizer, no Norte, do Sul. 
O sulista_, para nós, é tUdo ~quilo que passa 
de Goiás para baixo. 

Então, essas aplicações que flzeram, com 
a compra de terras naturalmente muito bara-
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tas- deve ter sido um grande atrativo o preço 
barato da terra - ~!'!' aquela eliminação dos 
seringais e aquele êxodo que na sua afirmativa 
chega a 50 mil pessoas brasileiras, hoje, colo
cadas na Bolí'lia, o que poderá nos gera{ um 
novo problema internacional, no futuro. 

Mas, o que o Acre chama e as S'rs._cncunam 
de reserva extra.tivism? .. 

O SR. GILBERTo- DO CARMO SIQUEJRA 
-Essa proposta de reserva extrativista é u.nla -
proposta nova que velo de base, vamos dizer, 
dos próprios seringueiros. Agora, isso é uma 
proposta interessante. Mas, ela tem_ que ser 
moldada de _uma forma bastante econômica. 
Certo? É uma área de produção coletiva, onde 
o Poder Público desapropria essa área, é faz 
concessão de uso por 30 ariOs Para cada colo
cação dessa. 

Essa proposta s6 é viável e se contrapõe 
também a um outro modelo de ocupação, 
como por exemplo, a ocupação agrícola que 
tenha produc;ão, se ela realmente tiver uma 
diversificação de produção, de produtos, não 
só a castanha, a borracha, mas aumentar in
clusive a produtividade dessas áreas, melhorar 
a tecnologia de exploração dessas áreas e of~ 
recer vários outros produtos que existem no 
mercado. Certo? Aí, é i.unéi proposta viável. 
Está se discutindo a knplantação dessas reser
vas. Tem área desapropriada, mas a imple
mentação desse projeto está se dando a_gora, 
recentemente. Se for urnª ~e_a. para você ter 
um zoológico humano, naquelas condições 
em que vive o seringueiro, hoje, na Amazônia, 
é Um desastre total. Não tem base que sus
tente Isso. 

Acho interessante, mesmo porque essas 
áreas também podem receber mais pessoas 
para essas atividades; delimitar numa certa 
área, fazendo um perimetro a]~ e deixar só 
essas pessoas morando ali. Capte-se mais 
gente; adensem-se mais árvores e introdu
zam-se mais produtos, e isto é uma proposta 
Interessante de uma unidade de produção flo
restal. Porque existem várias outras. Só qUe 
essa resolve uma questão também socia1 dos 
seringueiros. daquela população que foi para 
lá há anos, há décadas. 

Então, é uma proposta interessante, social 
e também econômica, se for nesse sentido. 

O SR. RElATOR (Jarb .. Passarinho) -En
tão, vejamos aqui: 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEJRA 
-Agora, eu gostaria s6 de ... 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -
São dois planos de raciocínio.· O primeiro, o 
Sr. Colocou muito bem, para mim, a questão 
da atividade praticamente antieconômica dos 
seringais, porque eu não posso comparar o 
seringal nativo com o seringal cultivado. Se 
não estou equivocado, pelos dados de que 
eu dispunha no-passado, com um seringal 
nativo, o Sr. tem de duas a dez árvores para 
tirar a borracha de duas a dez espécies de 
hévea brMiliensis, num hectare nativo. E no 
hectare cu1tivado, tem-se quinhentas. De ma~ 
neira que, em matéria econômica, é absoluta- · 

mente impossível competir uma coisa com 
a outra. Por outro lado, a literatura está cheia 
diSso: até eu cometi o meu crime também 
contra ela, a respeito da exploração dos serin
gueiros pelos proprietários de terra. É uma 
eXploraÇáo extremamente interessante. En
<Jl.lilnto para cá, para o BraSil, mais dinârrUco, 
~--~:I{Ploração-ã.pareCe na rnealã.ção, na terça. 
Lá, não. Aquilo que tiveSse de estrada, ou as 
e_sp:adas que estivessem disponíveis para o 
seringueiro, -eie tirava dela tudo que pudesse, 
sem pagat"-nenhum tipÕ de royalty sobre a 
~o:a. Agora, _ele eJ<:l explorado no _barracão. 

_ Ou pagava-se exatamente o Valor correto, di-
gamos, pela _borrac_ha. r:nas ele pagava para 
subsistêl).cia dez vezes mais do que deveria 
pagar por cada produto. E, a partir daí viria 
.o _sistem,:t praticamente da escravização da 
.mão-de-obra nos seringais. Agora, manteres
ses seringais sob essa forma não teria sentido. 
Et).tão, Quando o Sr._ 9Jlocá a questão como 
o segundo plano do nosso raciocínio, seria 
fazer com que a silvicultura aparecesse, a ex
ploração racional da floresta, aquela conser
vação a que o Sr. se referi.u.__Não vou preservar, 
manter a floresta _amazónica como um aquário 
pictórico, para a ªleg_r!_a dq_s_ o]hos dos_suecos, 
alemães, franceses, etc. Mas manter, para nós, 
fu_nçlam_e.nt:IJm_ente. A partir daí, evidentemen· 
te, não poderfamos_.ser aqueles que um dos 
nossos soci6logos apelidou de "amazônia" 
çomo uma soc}e.da_ç!e_ que vive de cócoras, 
porque ela vive apanhando a borracha, a cas
tanha, apanhando a oJeoginosa que nós cha
má_VamoS de bubuia do rio, pois· São flutuantes 
no rio, e _cortando a s-eringã. Ora, o Sr. falou 
exatamente _na possibiiidade de nós compa
rarmos doj_s~ t!pos, dois 1J10delos_ que o Sr. 
mostrou lá: um rnqdelo agricola, e um outro 
modelo que seria da silvicultura, se pudésse
mos, desde logo, chamar assim; o segundo, 
melhor, o segundo o Sr. deu va1ores em dóla
res, _que me escapam agora, que seria a renta
bilidade. A_ partir disso, nós teríamos, então, 
para o Acre, quando chegarmos ao fmal do 
hbsSO trabalhQaqui, um tipo de vocação, mui
to bem perguntado pelo Senador Nabor Jú
i1ior. Por exemplo: cabe ou não manter os 
assentamentos, que foram feitos através de 
desapropriação ou exportação, de um milhão' 
de hectares, para fazer a agricultura naquela 
áre.a"2_0 Sr .. deu a _resposta. Achou até que 
esse tipo de destinação nã_o foi a melhor, a 
partir do local que foi _es_c_oJhido e, segundo, 
que a própria distribuição não foi tão boa. Seria 
possível fazer, mais tarde, numa seg1.mda pa
lesl;ra _q,m o Sr. quando viesse aqui, o zonea
mento da Amazônia, do Acre, pelas suas voca
ções. Aparecerá, em algum momento, uma 
vocaçao pe~ria? 

- O sR: GILBERTO DO CARMO SIQUEJRA 
----::É b~_possíveJ, porque, inclusive, o Gover-
no do Estado do Acre criou um projeto rec(m
temente e_inclui, nesse projeto, o zoneamento 
agroflorestal, feito pelo Acre, com pessoas do 
Acre, alguns consuJtores e peritos de áreas 
técl1icas, de que nós não dispomos, um plano 
de ocupação econômica,_ e a viabilidade técni
co-econôm[ca dessa estrada BR-364. Esse 

primeiro levantamento nós devemos ter den
tro de três meses, pois que nós já o estamos 
providenciando. Por isso há necessidade de 
comprar esse sistema integrado de satélites, 
para aferir mais a realidade. Tem algumas 
áreas, na floresta, que têm uma predomilli!ln

-cla muito grande de bambu. Com esse bam
bu, n6s vamos fazer alguhs testes _ainda; não 
é um bambu importante para celulose, papel, 
portanto, não tem muito va1or comercial. Na 
predominância do bambu, ele mata a floresta; 
ele vai acabando com a floresta.~tão. onde 
há e~~ p~domínàn-cia, nada mélhor que erra
dicar isso, e lá colocar atividades pecuárias, 
agrícolas. Pecuária agricola, isso se o solo tam
bém çorresponder. Estamos trabalhando nes
ses zoneamento.s. São os tabocais. Mas exiS
tem na área perto de Senas, Assis_ Brasil, e 
lá estão dominando mesmo. Tem até -uma 
imagem satélite, aí, que já dá para vê-los. Ali, 
esses tabocais têm condições de aproveita
mento econômico. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)_
Mas esses _tab-ocais são revestimentos -origi· 
nais, ou se trata de floresta secundária? 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
- Originais, éinlígoS. Está havendo uma pre
dominância em dma dessas florestas primá
rias. Essa área branca que vemos aqui é uma 
área de bambu, que dá 600 mil hectares. Va
mos identificai" isso e fazer uril estudo a respei
to, para se criar Uma atividade aí que não fosse 
florestal 

O SR" REG\TOR (Jarbas Passarinho)
Outro ponto que me interessa muito - esta
mos __ g~ando tempo sobre a parte final que 
dev.e ser a do nosso trabalho - e o Senador 
Mário Maia falou sobre a nladeireira, chamou
me atençãO quando S. E:lt' disse qt.~e nio se 
trata de substituição e, sim, de reposiçõo. 

É evidef!~e 9U~do _v. _s~ colocou na Ealestra 
que o lCM vem em grande parte-_da &-ea de 
exploração de madeira. 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUERA 
-O !CM sobre a exploraÇão da madeira con
tribui mUlto pouco nos nossos dias. ~es da
dos Sãõ.ate i'987~ rãrece-me ciue- a madeira 
participa com -1 ,4%. Por que Isso? PorcjUe 
eram espécies nobres para o mercado de ex
portação, e o estadO nào ieColhe esse imposto, 
e-sim, a- União. É o que está acontecendo 
aqui. Hoje, estou sem-os--dados de 1988/1989, 
coin certeza, esse número ~ubiu, porque já 
está havendo uma industrialização local. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)~ 
Perguntei, porque no docUrrientO dã sua pa
lestra, que está aqUi ein mãos, v. sf diz que 
nos últimos anos o setor primário arrecadou 
com a borracha, a castanha e a madeira 94%. 
como não estava discriminado, cabe a per
gunta. 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEJRA 
-Eu quis discriminar esses dados na transpa
rência naquele momento. Veja V. Ext que o 
índice da borracha é de 14.6%; o da castanha 
é de 3.4% e o -da madeira é de 1.4%. Em 
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relação aos 20.5% qu-e eu arredondei para 
21%, isso tudo dá noventa e: tantos por cento~ 

O SR. RE!J\TOR (Jari>as Passarinho) -A 
pergunta visa a um outro esclarecimento que 
não se dá no Acre. Até mesmo por essa indica
ção V. 5' verifica que não se dá, lá. 

Dizem que existe no sul do Pará, hoje, na 
ordem de duas mil ~rrari~ ~landestinas, tra
balhando de wn modo totalmente predatódo. 
Seria uma das grandes causas do desmata~ 
mento, porque não haveria [(!posição, não ha
veria reflorestamento. A pergunta seria: a ativi
dade madeireira ficaria cla_rarnente inserida 
dentro da silvicultura? Teríamos qu_e tiàba1har 
também com a madeira, desde que tivésse
mos a preocupação de fazer o reflorestamento 
pennanente. 

O SR. GilBERTO DO CARMO S!QUEIRA 
-Mas isso é evidente. Hoje, no Acre, a depre
dação, se se pode chamar assim, não é das 
indústrias de serraria, elas utilizam, e mal, ain
da, essa biomassa _feita do desmatamento 
com projeto de agricultura e pecuária. 

Atualmente, no Estado do Acre, essas uni
dades, com uma tecnologia atrasada de explo
ração- por isso que o rendimento, por exem
plo, de serraria está em tomo de 50%, a média 
das espécies. Os outrõs óO% são queimados. 
Nós da Fundação, temos vários programas, 
nas unidades de serrarias, de aproveitamento 
dessas espécies. Essa -caooilha de castanha 
que V. Ex111 receberam vem de uma fábrica
escola que temos lá, de pequenos objetos de 
madeira, onde ensinamos as pequenas indús

. bias e as incentivamos, passando-lhes tecno
logia para usar várias espécies e produzir pro
dutos importados dentro d,ap r_egiões do País, 
podendo ser fabrica.d._os ali, como utensílios 
de cozinha; até tábua de carne se comprava 
do Sul do Pais, em pinho, no Acre. Por isso, 
estamos com esse tipo de tecnologia dispo
nível para o pessoal e está dando resultado~. 

Com essa questão do aproveitamento, de
senvolvemos nas serr<lrias_uma tecnologia de 
chapas aglomeradas, de argila em madeira. 
porque o aglomerado com cola de formo!-_ 
deJdo, na Amazônia, desfaz-se em virtude da 
umidade, portanto, não é uma coisa apropria
da. Desenvolvemos a tecnologia nesse senti
do, inclusive estamos fazendo habitações, for
ro etc. 

Agora, o que eu acho é que, na questão 
de incentivos. de algum incentivo que se deva 
terpara_aArnazônia, este deve ser de indústrias 
florestais que estejam com tecnologia aprpria
da para esse tipo de investimentos e produção. 

Respondendo rneJhor a V. EJ<;', a indústria 
madeireira, no Estado do Acre, não tem uma 
atividade predatória. No sul do Pará, tenho 
algumas informações de que haveria essa ati
vidade predatória, porque entraram realmente 
para tirar madeira em cima dos cqstanhais, 
etc., e depois ê que vieram as outras atividades 
econômicas. Mas no Acre, hoje, não há essa 
atividade. 

No Acre, então, temos em tomo de 90 serra
rias, 36 operando em Rio Branco, e com wna 
capacidade cx:losa de até 60 por cento cada 

wna. Hoje, por exemplo, falta até madeira no 
EstadO do Acre. Por que? Porque a produti· 
vidade deles também é baixa. 

A questão da iftdústda florestal no País é 
que os nossos equipamentos para beneficia
mento de madeira são, na maioria das vezes, 
produzidos aqui, mas com desenhos e tecno~ 
logia para serrar madeiras de reflorestamento. 
Quando se pega as madeiras da Amazônia, 
que são madeiras dwas, diminui muito a pro
dutividade, há muita reposição de.serra. Então, 
cai um pouco isso. É preciso, também, investir 
nesse setor, no Pais, nesse parque, no País, 
para garantir o bom aproveitamento, a boa 
conservação da Floresta .Amazónica. 

O S!ü<EU\íOR-(Jarbas Passarinho)- Es, 
tou sendo um pouco repetitivo, porque estou 
aproveitando a parte fundamental da sua pa
lestra, que foi praticamente sobre a questão 
da ocupação da Amazônia. Quanto à reserva 
ex:trativista, o que me chamou a atenção foi 
relativ9 _à _existência da_ propriedade privada 
ou à existência da propriedade coletiva. 

Entendi, inclusive pela sua resposta, que és
sas reservas extrativistas se transformaram em 
propriedades coletivizadas. Faz-se uma desa
propriãção. Faz..;se uma assistêhcia técnka, a 
que V. S• se referiu, e essas pessoas que têm 
esses assentamentos, que ficam nas coloca
ções e chamadas, vão ser bene_ficiadas não 
apenas pelo recebimento da terra, como por 
uma exploração racional. V. Ex!' citou algumas 
espéctes diferentes.. o guaraná, por exemplo, 
e outros mais que poderiam se associar na 
hora da exploração do hectare nativo. 

E o que se passa com·as propriedades clás
sicas de lá, os antigos seringalistas, assim cha
mados, os donos do seringal? Eles estão se 
adaptando, estão se re.clclando--:--- eu fujo um 
pouco dessa palavra, mas seria essa -através 
da exploração dos seus próprios seringais, ou 
permanecem no sistema antigo? -

o SR. GD.BERTo oo c:AAMo S!QUEIRA 
- Permanecem no sistema antigo, embora 
eu tenha encontrado serigalistas que querem 
reativar os seringais dentro de urna proposta 
mais modema. Há outros que_ não, mas tenho 
encontrado e inclusive conversado com al
guns seringalistas que querem aumentar a 
produtividade do seringal, e de outras formas. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)
Porque o que parece é que se eles permane· 
cerenn1o Sistema tradic!oilal, eles não vão 
ter condição de sobreviver. 

O SR. GilBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
- Exatamente. Hoje, fora do Acre, a Bahia 
ê o maior produtor de borracha do País. Não 
dá para sustentar uma posição de economia 
florestal só eiTl dina ·de um produto, como·-
a borracha. 

O SR. RE!J\TOR (Jarbas Passarinho) ...:_E 
por que a Bahia é o rnáior produtor? 

O SR. GilBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
-Por te.cnoloqia. 

o= sR.. RELATOR--(J~rbas Passarinho) """:"' _ 
Porque é heveacultura. · 

O SR. GilBERTO DQ 0\!>MO SIQUEIRA 
-Exato. 

O SR. REI..ATOR (Jarbas_Passarinho) -:-Is~ 
sO aí vale- a -pena depois descutir com agrôno
mos, que Vãõ cOnVersar conõ_$.tQ. e possivel
mente ser questionados por que Fordilãndia 
fracassou. Por que uma borracha que era nati~ 
va noSsa, a hevea brasiliensis, na hora que 
vai para a Malásia, permite a concentração 
sem a microcyclus ullei, e quando ela chega 
no nosso caso, concentra, vem o ·mal das fo
lhas. Mas isso não é assunto seu. 

""Fãr-lhe--ia apenas urna pergunta final, e na
turalmente lhe agradecendo por essa sua cola
boração, que é muito in1portante~ Insisto, se
guramente, o Sr. Será molestado numa ·nOva 
convocação, quando formos discutir os siste
mas de ocupação, as diversas estratégias de 
ocupação da Amazônia 

O SR. GD.BERTO DO CARMO SIQUEIRA 
-Com prazer. 

O SR BE!J\TOH (Jarbas Passarin.ho) -
Não_ posso, por exemplo, entender, que o 
mogno não seja explorado e ~ortado. Acho 
que o mogno é quase como o petróleo -
1 metro cúbico de mognolfob, no Porto de 
Belém, vale alguma coisa que é bastante ex· 
pressiva. É pena que já não esteja aqui, Pre
sente, o nobre Senador Mauro Borges. S. ~ 
era Governador de Goiás e eu, ainda, não era 
Governador do Pará, e apareceu uma finna 
chamada Rio-lmpecx com capitais alemães, 
depois da Gu_erra, e se pi"opunha a fazer a 
exploração do mogno ou, chamando melhor, 
a exploração da floresta mas com refloresta
mento obrigatório e o nacionalismo funcio
nou. Botaram para fora os alemães e eu che
guei ao Goveino do P~á pouco depois e, ain~ 
da, tive a oportunidade de verificar restos da~ 
que] a organização- pedaços de_ s_erratia, ins
trumentos de outra natureza. Mas o naciona
lismo ficóu muito feli~ porque puseram para 
fora os alemães_e, pouco depois, como Gover
nadOr, eu freqüentava aquela área - e_u já 
tive a oportunidade de falar isto aqui no Sena· 
do - e vi mognos serem queimados para 
plantarem mandioc;a e macaxeira. Então, pa
rece-me· que isto é alguma coisa que nós va
mos ter que discutir na_ ocupação racional da 
Amazônia e discutir, fundamentalmente, se foi 
ou não um grave _erro. Eu até me antecipo, 
achando que foi um grave erro- nós achava
mos que_ a Oc:upação da Amazônia deveria 
ser feita, prevalentemente, pela pata do boi. 
Por isto eu _lhe perguntei sobre a vocação pe~ 
cuária do Acre. 

O SR: GilBERTO DQ. CARMO SIQUEIRA 
-:-Sr. Senador, nesta questão do mogno, a 
riOSSã-pOSiÇaõ -é-de que a floresta tenha que 
sair para oS mercados internos e externoS-da
região, manufaturados - e temos es_sa preo-
cup_aç_ão._ · · - -

O SR. RE!J\TOR (Jari>as Passarinho) -Isto 
é outra coisa.~. 

O SR. GD.BERJO DO CARMO SIQQEJRA 
- O que aconteceu no Pará na queStão do 
mogno e estav_a acontecendo, t~bém, no 
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~do do Acr:e, _era, simplesmente, o benefi~ 
aamento primário. Isto não agrega vaJor ne
nhum e está aí o ICM mostrando. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- M 
já é diferente, porque o problema já é ~cun
dárío. Primário é nós-ub1izamos ou não a maté
ria para a exploração econômica. A partir dai. 
o Sr. entra na mesrtlã questão do minério. 
O transporte e a exportação do minério brutõ 
de_ ferro é uma coisa, peletizado, já é outra. 
Então, devemos trabalhar com isto. A madeira, 
também - participa inteiramente disto. Eu 
sou totalmente contrário à exportação'de toras 
e, infelizmente, nós temos tido esse tipO de 
atividade no Brasil. Então, nós temos que, pelo 
men~s, partir.para o semi-manufaturado para, 
dep01s, chegar no compensado, chegar na in
dustrialização, na movelaria que seria o ideal, 
a partir daí. Mas, por enquanto, nós podemos, 
também, admitir que isto é matéria-prima que 
pode, perfeitamente, gerar riquezas para o País 
e ter valor agregado - terá valor agregado. 
Agora, se ele for transformado_apenas em ven
das da tora de madeira, sem nenhum tipo 
de beneficiamento, nós estamós bancando os 
tolos, vendendo por 10 tostões de mel coado 
aquilo que podíamos vender por ouro. 

A pergunta fmal seria a seguinte: essa dele
gação americana que esteve aí --não sei se 
eu chamo de delegação, representação ou o~ 
que seja - freqüentou muito o Acre, esteYe 
na Funtac? 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
-Não. Com relação a essa delegação ameri
cana a nossa posição, a da Funtac e dos têcni· 
cos, é que foi de uma forma muito lrrespon
sável a atitude desse pessoal no Brasil, mesmo 
porque não se pode dar declarações interna
clonais a quem passa. uma hora e meia a duas 
horas no Estado do Acre - não se pode co
nhecer, profundamente, o problema quem 
desce de um Boing e entra em duas Ou três 
reuniões rápidas e vai embora corri alguma 
proposta mirabolante de proteção, etc. Foratn 
muito irresponsáve~ colocando, inclusive a 
posição do Presidente americano numa sit~a
ção ridícula frente à c_orn_unidade intemacio
naLNão estiveram na Funtac e quiseram ouvir 
muito pouco a respeito do nosso problema, 
mesmo porque o interesse maior desses par
lamentares americanos é que --veja bem: 
na década de 60 e, também, 70; houve a força 
da juventude em relação --vamos chamar 
assim - ao movimenta· de 1968, no sentido 
de se fazer uma, política voltada, de uma certa 
forma, o mundo do homem para o homem. 
Agora, está havendo no mundo- estão ocor
rendo as transformações gerais. Então, é do 
ho~em para a natureza. E se pode capitaJizar 
mwto, politicamente, na mídia intemaciona1 
a respeito disso. E es~s pessOas fizeram exa
~ente Isso, quando estiveram em visita não 
S6 ao Acre, mas aos outros Estac;l.os da Amazô
nia. É uma postura bastante irresponSável, e 
eu ~~o que o Brasil deveria chamar a respon· 
sabiildade dos Estados Unidos em relação a 
esses senhores. E aí, eti não djria só ;lOS Esta· 
dos Unidos, porque são, hoje, aponto ele- refe
rência obrigatório. Verifica-se, para surpresa 

minha, enorme, um homem que vem do LJ
berté, Egalité e Fratemité do s_éculo XVIII e 
que propõe, pura e simplesmente, que o Brasil 
tenha soberania relativa sobre a s_ua floresta. 
Esse cidadão se chama FraDÇois Mitterrand 
Então, o que me parece_ importante é que, 
com um tratamento correto, sem chauvinis
mo, sem patriotada, mas, a partir do momento 
em que nós mostremos que somos capales 
de expl?rar esSa floresta sem, rea1mente, afetar 
deterrmnados_ problemas do Planeta, porque 
nós vivemos, cada vez mais, num Planeta bem 
menor e, realmente, isso é _importante, se nós 
estivéssemos Jazendo. um· desmatamento de 
tal_modo que o_efeito estufa fosse exacerbado, 
muito mais do _que eles fazem, então, nós se
ríêpT!os responsáve[s. Eu acho que devemos 
ter humildade __ de verificãr isSo. Isso vai ser 
a parte final do nosso trabalho da CPI que 
e1.,1 espero cheguemos a ele. No momento, 
apenas, a colocação .seria essa. Eu fiZ a per
~ multo de propósito, porque nós, aqui, 
tivemos o no_sso interesse despertado pela sua 
vinda a partir do momento em que soubemos 
que existia, eu não sabia, de_ conversa eu não 
sabia que existia _a Fundação trabalhando, nas 
cara._cterís_t!c:as<trtuais; respeitáveis e científicas, 
que faz a- Funtac, E Como é que cheg_am~ 
lá, representantes do país estrangeiro e, pura 
e_ simplesmente, tiram partido apenas, como 
o Sr. _disse, ou coisas por ouvir dezer, não 
s@iam sequer que a 364 já estava_ aberta. 
Não sabem, e estão pensando que é agora 
que vão abrir e desmatar, faJam nessa agres
nador e, eu,_ tenho, hoje, já recebi seu projeto 
de lei que_ está em tramitação no Congresso 
americano em que ele prevê, exatamente, san· 
ções ao Governo brasileiro através dos bancos 
oficiaíS Sóõio o 610, o BIRD, o BancO MundiaJ, 
portanto, e o Oube de Paris, para não fazer 
nenhum tipo de funanciamento, desde que 
se caracterizass.e que o Brasil estava degra
dando a Amazônia. Então, imagine o Senhor · 
como eu cito um projeto que começou _comt
go, no Pará, o Banco Mundial financiando o 
sistema de esgoto para a cidade de Belém, 
Vai ser proibido peque se diz que a 364 está 
derrubando indiscriminadamente átvores do 
Acre. fsso é urna intervenÇão que, agora, o 
colonialismo tem esse nQV9 aspecto. Não é 
!llai~ o_cllpação de tropas. Isso acabou. Era 
.muito caio, botar tropas para ocupar. Hoje 
em dia é muito mats fácil dominar economi· 
carrt_eJ]te essas áreas. Por isso é que aquela 
intervenção inicial do Senador Aragão me pa~ 
receu importante. Nós devemos ter humildade 
suficiente para compreender que é uma nossa 
responsabilidade para com o Planete, uma ad
ministração da floresta amazónica racional
mente, mas,. também devemos ter a certeza 
de que isso aqui não é uma cubata africana 
dos velhos tempos. Eu o cumprimento, pel~ 
sua palestra. Fico, como acreano nato, - e 
o Sr. me diz que é natura1izado - fico muito 
feliz em ver (Jue o meu Estado está tendo -
esse tipo de preocupação, em arregimentar 
inteligências jovens, com pós-graduaçã-o, vol
~das para o estudo conseqüente, e não ape
nas o velho sistema am~ônico do "blá-bláR 
blá"- a retórica e os cHsi:ursos que se fãziam 

sobre a área,, sern. conseqQências imediatas. 
De minha parte, Sr. Presidente eu me do1,1 
por satisfeito. -

O SR. PRES([)ENTE (Jutahy Magalhães)
Com a palavra, o Dr. Gilberto do Caim o- Si· 
queira, 

O SR. GILBERTO DO CARMO SIQUEIRA 
-Senador Jarbas Passarinho, o Sr:_Colocou 
uma questão importante que se está discu
tindo, em termos de internacionalização da 
Amazônia. Eu acho que, enquanto se fica nes
se discurso, nós, brasileiros, não temos. atitu· 
deS ·concietaS erri ama de pontos estratégicos 
para quê possamos mostrar_ c_oisas diferentes 
na pr·átíca, e nãó só os no:ssos disçursos, o 
nosso patrlótism.o. 

Este gráfico; que queria expor desde o <:o
meço, mostra que para desenvolvermos a 
Amazônia há necessidade urgente de investir 
em pequisas tecnológicas na região-. -

Hoje V. Ex" está tendo o primeiro cantata 
com a Funtac, que é a única instituiçãO esta~ 
dual de geração de tec;nolotia, já passando 
para os setores produtivos, em toda a Amazô
nia. E, vejam o nível dé recUrsos que recebe
mos. ~ara _desenvolver todo esse trabalho de 
gerar 2100 casas, com tecnologia apropriada, 
de eliminãr o déficit habitaclona1, de estar in
duzindo indústJ-!~s. de estar fazendo propostas 
eCónômicas para a região, -ein 1987 tivemos, 
do Governo do Estado, aquele valor de re<:ur· 
sos, da área federa), aquele valor de reClArsos. 
No ~o de 1988, na área es,tadual, tivemos 
229 mil dó_lares, na área {edera1, 16 mil J]61ares, 
e, na área - não na internacional, por<iue
nossos recursos internacionais vêm de organi
zaÇÕes intemacionals de países de coopera
ção técnica - 244 mil dólares. 

Então:-creio que esta questão é rWi.damen
tal. Hoje, inclusive. gostaria de me posicionar 
em relação ao próprio lnpa, uma instltuiçlto 
de pesquisa básica que sofre tremendamente 
por falta de orçamentos, o que nos obriga 
a ~er uma posiç-ão sobre isso. É uma instituiç6o 
de pesquisa onde a própria Funtac se abastece 
de conhecimentos científicos. E, essa instltuf· 
ção está passando por dificuldades muJto 
grandes. Então, a nOssa responsabilidade~ 
aí, porque hoje, para modernizar a economia 
do País. principalmente modernizar a econo
mia da Amazônia, é necessário conhecer re
gionalmente a região, e muito. . 

Quando eu disse que duas horas ou uma 
hora e meia de .visita desses Srs. a_mericanos 
que estiveram no Brasil, foram suficientes para 
que saissem fa1ando besteira por ai, não pode
mos cometer o mesmo erro, p-orque o discur· 
so só muda em escala diferente. Então, efeti
vamente apoiar os pontos estratégicos para 
esse desenvolvimento e a garantia da sobe
rania nacional. É_ só isSo que eu gostaria de 
posic::ionar e deixar mals evidente esta minha 
c?locação. Obrigado. 

· O SR. Í'RESIDENTE. (Leopoldo Peres) -
Srs. SenadOres, antes de encerrar, quero agra· 
decer a presença do Sr. Gilberto Siqueira e 
seus assessores, e cumprimentá-lo pela res
pos~ que deu às perS~:~ntas e indagações des· 
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te Plenário e, principalmente pela clareza da 
exposição que nos trouxe. 

V. s~ merece meus cwnprimentos pela se
gurança com que respondeu a quase tudo, 
exceto uma indagação sua, a sua estranheza 
pelo fato de parlamentares americanos, es· 
trangeiros, durante cerca de duas horas de 
visita, deitarem para o mundo inteiro conheci
mentos a respeito da nossa realidade. Creio 
que v. Exl' deveria ateo~r para o fato de que 
aqueles cidadãos não vieram aprender a Ama
zônia consosco; vieram ensinar a nós. pobres 
nativos, o que é realmente a Amazônia e como 
ela deve ser preservada. 

Cumprimentando V. s~ e agradecendo a 
presença dos Senadores, dou por encerrada 
a presente sessão. 

O SR GILBERTO DO CARMO SJQUEJRA 
-Gostaria de agradecer o convite do Senado 
e colocar a Fundação de Tecnolotia à dispo
sição desta Comissão Parlamentar de Inqué
rito, para que possamos realmente fazer u_m 
trabalho de consistência a nível de política e 
desenvolvimento da Amazônia. Obrigado. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
4• Reurúão, realizada 

em 11 de abrll de 1989 

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte 
e cinco de abril de mil n_ov.ec~ntos e oiten@. 
e nove, na sala da reunião da Comissão, Ala 
Senador Alexandre Costa, presentes os Se
nhores Senadores Mauro Benevides, Presi
dente, Meira Filho; Saldanha Derzi, Aureo Me
Do, Ronaldo Aragão, Lourival Baptista, Chagas 
Rodrigues, Maurício Corrêa, Carlos de'Carli, 
Ney Maranhão, Jamil Haddad e Wilson Mar
tins. Deixam de comparecer por motivo justifi
cado os_ Senhores Senadores, Márcio Lacerda, 
AIUíiio Bezerra, Francisco Ro_llemberg, lra
puan Costa Júnior, Leopoldo Peres, Odacir 
Soares, Edisori Lobão, João Lobo, José Paulo 
Biso) e Mauro Borges. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declara aberta 
a sessão, dispensando a leitura da Ata da reu
nião anterior que é dada como aprovada e 
sugere a inversão da pauta, o que é aceito. 
Em seguida passa a palavra ao Senhor Sena
dor Meira Filho para que profira seu parecer 
sobre o Projeto de Lei_ do Dist:rfto Federal n~ 
9 de 1989 que- "instituí a gratificação pelo de
sempenho de atividades de trânsito no Depar
tamento de Trânsito do Distrito Federal". CO
locada em Ç.iscussão a matéria. os Senhores 
Senadores Maurido Corrêa e Aureo Mellp, se 
posicionam favoravelmente ao parecer. Colo
cada em votação é aprovado por unanimi
-dade. Novamente com a palavra, o Senhor 
Senador Meira Filho apresenta ·seu parecer 
relativo ao Projeto de Lei n~ 11, que "estende 
aos integrantes da Categoria Funcional de 
Agente de Trânsito do Departamento de Trân~ 
sito do Distrito Federal, disposições do Decre
to Lei n~2.387, de 18 de dezembro de 1987", 
Colocado em discussão e votação é o mesmo 
aprovado por unanimidade. Dando continui· 
dade a sessão, o Senhor Presidente, parabe
niza a classe beneficiada, lembrando que os 
projetas agora serão enviados ao plenário do 

Senado Federal Passando ao primeiro item 
da pauta, relativo ao Seminãrio Brasília Ano 
2000, o assunto é colocado em discussão. 
O Senhor Senador Ronaldo Aragão, solicita 
então, que o Senador Maurício Corrêa expo· 
nha_ melhor sua proposição. Este, antes de 
iniciar sua explanação, informa ao Presidente 
que- os projetas que estavam em seu po·der, 
já foram devolvidos à Comissão, restando ape
nas o que trata dos condomírdos rurais, escla~ 

· rece também que já esta em condições de 
discorrer sobre seu pedido" de vista do Ofício 

-"S''-IT' 9 de 1988, do Tribunal d& Contas do 
Distrito Federal. Em r~lação ao seminário. Es.. 
clarece que este deve tratar das perspectivas 
do Distrito Federal para o ano 2000 e sugere 
que sejam ·convidados técnicos do GDF, da 
UnS e de outras representações para que s_e 
trace um rumo para o Dfsbito Federal. Cairia 
exemplo dos problemas da Capital Federal, 
cita um paradoxo criado pela nova Consti
tuição com relação à segurança pública do 
Distrito Federal. e que este deve ser um deis 
problemas analisados pelo seminário. Ao final, 
solicita que seja criada uma comissão para 
planificar este Fórum. Os Senhores Senadores 
Meira Filho, Carlos de'Carli e Jamil Haddad 
parebenizam o Senador Mauricio Corrêa pela 
iniciativa. O Senador Chagas Rodrigues usan
do a palavra, discorda que a organização do 
semi~rio seja da Comissão do Distrito Fede
ral, acreditando que esta iniciativa deva ser 
da comtmidade e se for neceSsário ter uma
orientação e supervisão dos senadores da Co
missão. Após uma breve discussão dos Se~ 
nhores Senadores sobre este assunto, o Presi
dente, Senador Mauro Benevides, designa 
uma comissão constituída pelos Senadores 
Mauricio Corrêa, Meira Filho e Aureo _Mello 
para que no prazo de trinta dias planifique 
o referido seminário e em seguida encerra 
a sessão. Nada mais havendo a tratar, eu, Car· 
los Guilherme Fonseca, lavro a presente Ata, 
que lida e eprovada será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTIT()JÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

a~ Reunião realizada em 13 
de abrll de 1989 (Extraordinária) 

Às nove horas e trinta minutos do dia treze 
de abril de mil nov~entos e oitenta e nove, 
na Sálá aa Corfiissão, sob a presidência do 
Sr. Senador Qd Sabóia de Carvalho, reúne-se 
a Corilissão de Co"-Sti_ttliÇã_o~ Justiça e_ Cidada
nia, cqm -ª presença dos Srs. Senãdores Ro
naJdo Aragão, Louriva1 Baptista, Mauro Bene
vides, Roberto Campos, Chagas Rodrigues, 
João Menezes, Ney Maranhão, Leite ChaveS, 
Maurício Corrêa, José Paulo Biso(. Jutahy_ Ma~ 
galhães e Marco Maciel. Deixam de campa~ 
recer, por motivo justificado os Srs. Senadores 
Alfredo Campos, Wilson Martins, Aluízio Bezer
ra, Leopoldo Peres e Odacir soares_. Havendo 
número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos _e dispensa a leitura da 
ata da reUnião .anterior, que é dada como apro
vada. A seguir, passa~se à apredação das ma
térias constante_s d,a pauta. Item 1 - Mensa~ 
gem n~ 76, de 1989 - (Mensagem n9 143, 

de 5-4-89, na origem), do Senhor Presidente 
da Repúbfica, submetendo à aprovação do Se
nado Federal,- o nome do Desenbargador 
Francisco Gáudio de Almeida Santos, do Tri
bunal d_e .Justiça do __ Estado do Ceará, para 
exercer o_ cargo de Ministro do Superior Tribu
nal de Justiça. Relator: Senador Mauro Bene
vides. Item 2 - Mensagem n~ 77, de 1989 
(Mensagem_ n9 144, de 5-4-89, na origem), 
do Senhor Presidente da República, subme
tendo à ap!'çwação do Senado Federal, o nome 
do Desembargador Luiz Carlos Fontes de 
Alencar, do Tribunal de Justiça do Estado de 
Sergipe, para exercer o cargo de Ministro do 
SuperiOr T ribunai de Justiça. Relator: S~nador 
Louriva1 Baptista. Item 3 -Mensagem n9 78, 
de 1989 (Mensagem n~ _145, de 5-4-89, na 
ori_gem), do S~hor PreSid~nte da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, 
a escolha do Desembargador Luiz Vicente 
Cemicchiaro,. do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal, para exercer o cargo de Ministro 
do SuperioiTribunal de Justiça. Relator: Sena~ 
dor Chagas Rodrigues. Item 4 - Mensagem 
n~ 81, de 1989 (Mensaem n~ 148, de 5-4-89, 
na_origem), do Senhor Presidente da_ Re_pú· 
blica, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, a escolha do Desembargador Waldemar 
Zveiter, do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, para exercer o cargo de Minis~ 
tro do Superior Tribunal de Justiça. A Presi
dência convida parã tomarem assento à mesa, 
os Srs. Desembargadores Francisco Oáudio 
de Almeida Santos, Luiz Cai"Ios Fontes de 
Alencar e Luiz Vicente Cemkchiaro, a fim de 
se submeterem à sabatina púbUca. O Sr. João 
Menezes em questão de ordem, não acolhida 
pela. Presidência e contraditada pelos Srs. 
Maurício Corrêa. José Paulo Biso! e José Igná
cio, defende a necessidade da Presidência da 
Comissão, encaminhar oficio ao Tribunal Fe
deral de Recursos, solicitando esclarecimento 
sobre a eJaboração das listas trfplices subme
tidas ao Senhor Presidente da República, para 
o preenchimento das vagas de Ministro do 
SuPerior Tribunal cie Justiça. A segufr; a presi
dência deixa livre a palavra para a fase de 
interpelação, op-ortunidade em que fazem uso 
da mesma os seguintes Srs. Senadores: Mauro 
Benevides, Jutahy Magalhães, Maurício Cor
r~a. José Pal,l)o Bis.91, João Menezes e Chagas 
Rodrii:Jues. Nesta OportUnidade a reunião pas
sa a ser secreta a fun de que seja iniciado 
o proc_esso de votação.- Reabertos os_ traba~ 
lhÕ~ por decisão do plenário, ã Presidénciã -
proclama o resultado da votação, obtendo os 
Srs. Desembargadores Francisco Cláudio de 
Almeida Santos, Luiz Carlos Fontes de Alen
car, Luiz Vicente .Cemicchiaro e Waldemar 
Zveiter 10 (dez) votos favoráveiS. Nada mais 
havendo a tratar, a Presidênda encerra .a reu
nião, agrade<:endo a presença dos Srs. Sena
dores, lavrando eu, Vera Lúcià Lacerda Nunes, 
Assistente da Comissão, a presente ata que 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

1&- Reurúão, realizada em 
26 de abrll de 1989 

Às dez horas do dia vinte e seis de abn1 
de mil novecentos e oitenta e nove, na Sala 
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da Comissão, sob a presidência do Sr. Sena~ 
dor Od Sabóia de Carvalho, Presidente, reú
ne-se a Comissão de Can:StittJição e Justiça 
com a presença dos Srs. Senadores: Roberto 
Campos, João Menezes, RonaldoAragão,Már
do Lacerda, Jutahy Magalhães, Ney Mara
nhão, Chagas Rodriges, Alfredo Cainpos, Leu
rival Baptista, Maurício Corrêa, Lelte Chaves 
e Raimundo Lyra. Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os Srs. Senadores Wilson 
Martins, Aluízio Bezerra, Leopoldo Peres, Mar
co Maciel, Odacir Soares e José Paulo Biso!. 
Havendo número regimental, o Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos e dispensa a leitu
ra da ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovtJda. A seguir, passa-se à apreciação das 
matérias constantes da pauta, na ordem deter
minada pelo Sr. Presidente. Item 1 -Projeto 
de Lei do Senado n" 102, de 1988-Comple
mentar, que regulamenta o direito de greve, 
previsto no artigo 9'?, da Constituição Federal. 
Autor: Senador Qd Sabóia de Carva1ho. -
Item 2 - Projeto de Lei do Senado_ no 27, 
de 1989, que dispõe sobre o exercício do direi
to de greve. Autor:_Senador Jarbas Passarinho. 
- Item 3 - Projeto de Lei do Senado n" 
88, de 1989, que regula o direito de greve 
dos servidores públicos civis e dá outras provi
dências. Autor: Senador João Menezes. -
Tendo em vista que as matérias tratam de 
assuntos correlatas, o Sr. Presidente designa 
o Senador Leite ChaVeS pafa dar parecer sobre 
as mesmas. A Presidência pondera aos Srs. 
Senadores sobre a relevância da matéria, 
oportunidade em que solicita o empenho de 
seus pares para breve definição -do assunto. 
No ensejo fazem uso--da palavra em conside~ 
rações ao tema os Sena_dores João Menezes, 
Lourival Baptista e Leite Chaves. Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra a 
reunião, antes por_ém, convoca -outra a reali~ 
zar-se,amanhã,dia27, às 10 horas,paraconti· 
nuação do debate, lavrando eu, Vera Lúcia 
Lacerda Nunes, a presente ata que Ilda e apro
vada será assinada p~lo Sr. Presidente. 

11' Reunião, reallzada em 
Z7 de abril de 1989- (Extraordinária) 

Às dez horas do dia vinte e sete de abril 
de mil novecentos e oitenta e nove, na Sala 
da Comissão, sob a presidência do Sr. Sena
dor Od Sabóia de CarvaJho, Presidente, reú
ne-se a Comfssão de Constituição e Justiça 
e Cidadania, com a presença dos Srs. Senado
res:Jutahy MagaJhães,João Menezes, Ney Ma
ranhão, Mauro Benevides, Edison Lobão, Már
cio Lacerda, Lourival Baptista, Alfredo Cam
pos, Ronaldo Aragão, Leite Chaves e Maurício 
Corrêã. -Deixam de comparecer, por motiyo 
justificado, os Srs. SenadoreS Aluízio Bezerra, 
Leopoldo Peres, Marco Madel, Odacir Soares 
e José Paulo~isol. Havendo número regimen
tal, o Sr. Pr.e.sidente decl~ra abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, que é dada como áprovada. A seguir, 
passa-se à apreciação das.m~érias constan
tes da pauta, na ordem dete ·nada pelo Sr. 
Presidente. Item 1 -Projeto de r: ·do Senado 
n9 102, de 1988-Complementar, que-regula
menta o direito de greve, previsto 'no artigo 

~- ~ 

\\ ,, 

~. da CoriStituição Federal. Autor~ Senador 
Od Sabóia de CãrVã1ho. ~ Item 2 - Projeto 
de Lei do Senado n9 27, de 1989, que dispõe 
_sobre o exercício do direito de greve. Autor: 
Senador Jarbas Passarinho, --Item 3 - Pro
jeto de Lei do Senado n" 88, de 1989~ _que 
reguJa o direito de greve dos servidores públi
Cos civis e dá outras providências. Autor: Sena
dor João Menezes. - Item 4 - Projeto de 
Lei_ do Senado n9 92, de 1989 - Comple
mentar, que regula o direito de greve e dá 
outras providêrrcias, - Autor: Senador João 
~enezes. A Presidência concede a_ palavra_ ao 
relator, Senador Leite Chaves, para dar início 
à discussão da matéria. FIZeram us_o da pala
vra, a fim de oferecerem subsídios ao parecer 
do relator, os seguintes Srs. Senadores: Cha
g_as Rodrigues, Alfredo Campos, Ronaldo Ara
gão, Raimundo Lyra, Wilson Martins, Ney Ma
ranhão, Roberto Campos e Jutahy Magalhães. 
Terminada a discussão, o Relator, Senador 
Leite Chaves esclarece que trará para a próxi
ma reunião~ L!m r~latório contendo os subsí
dios fornecidos pela Comissão, que sefá dis
cutido em fase final, oportunidade em que 
apresentará o seu parecer. A seguir, passa-se 
à apreciação do item 5 da pauta: Projeto de 
Lei do Senado n" 28 de 1987; que define o 
·crime de tortura e dá outras providências. Au
tor: Senador Jamil Haddad. Relator: Senador 
Ronaldo Aragão. O Sr. Relator emite parecer 
pela constitucionalidade e juridicidade, e no 
mérito por oportuno, com Emenda n? 1-CCJ. 
Em fase _de discussão da matéria, o Senador 
Maurício Corrêa faz USO da palavra em apoio 
ao projeto, considerando-o oportuno. T ermi
oada a dis_cussão, é colocada em votação a 
matéria, tendo sido aprovada por unanimida
de. Nada mais havendo a tr"-l;é!:r, _a Presidência 
encerra a reünião, agrade_cendo a presença 
élos Srs. Senadores, lavrando eu, Vera Lúcia 
Lacerda Nunes, assistente da Comissão, apre
sente ata que será assinada pelo Sr. Presi~ 
dente. 

COMISSÃO ESPECIAL 

Destina• a .. estudar a questão das 
perdas salariais dos tmbalhadores e 
serrddores públicos~ oconidas IJOS úl
timos 10 anos~ por força das diversas 
metodologias e poUticas de reajustes 
sahufllis adotadas". 

1' Reunião (Instalação), realizada 
em 6 de abri] de 1989 

Aos seis dias do mês de abril do ano de 
- mü novecentos e oiteAta e nove, na sala de 

reuniões da Comissão de Economia, presen
tes os Senhores Senadores Carlos Alberto, Hu· 
go Napoleão, Edison Lobão, Márcio Lacerda, 
Jutahy Magalhães e Jami1 Haddad, reúne-se 
Comissão Especlal, destinada a "estudar a 
questão das perdas salariais dos trabalhadores 
e servidores públicos, ocorridas nos últimos 
1 O anos, por força das diversas metodologias 
e políticas de reajustes salariais a dotadas". De 
acordo com o preceito regimental, assume 
a Presidência, eventualmente, o Sr. Senador 

Jamil Haddad, que declara abertos os traba~ 
lhos._ Em seguida, o Sr. Seilador Jamil Had
dad, Presideqte, esclarec~ que irá proceder 
a eleição do Presidente e Vice-Presfdente. Dis
tribuídas as cédulas, o Sr. Presidente convída 
o Sr. Senãdor Márcio Lacerda para funcionar 
como escrutinador. 

PrOcedida a eleição, verifica-se o seguinte 
resu1tado; 

Para Presidente: 
SenadorCarlosAiberto ................... 5votos 
En1 branco ............................ M.:. •••• --·· 1 voto 
Para Vice-PresJdente: 
Seriado r Edison Lobâo- ....... ~.~......... 5 votos 

Errt branco· : .................. ~ .. ·--· _.,~- 1 voto 
S!o declarados eleitos, respectivamente, 

Presidente e Vice-Presidente,_os Srs. Seriado
res Carlos Alberto e Edison Lobão. Assumindo 
a Presidência, o- Sr. Senador Carlos Alberto 
agradece em nome_ do Sr. Senã.dor Edison 
Lobão e no seu próprio a honra com que 
foram distringuidos e, designa o Sr. Sen"aàOr 
Márcio Lacerda, para relatar a matéria. Nada 
mais havendo a trata, encerra-se a reunião 
e. para constar, eu, Sônia de Andfade Peixoto, 
Assistente q_a Cof1li5são, Iavr~i a presente Ata 
que lida e_ aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e irá à Publicação. 

COMISsAO DIRETORA 

11' Reunião ordinária, 
realizada em 4 de maio de 1989 

Às dez horas e trinta minutos do dia quatro 
de maio de hum mil novecentos e oitenta e 
nove, na Sala de Reuniões da Presidência, reú
ne-_se a Comissão Dlretora do Senado Federal 
com a presença dos Excelentíssimos Senfio
res ·senadores Nelson Carneiro, Presidente, 
Iram Saraiva, Primeiro Vice-Presidente, Ale
xandre CoSta; Segundo Vice-Presidente, Men
des Canale, Primeiro Secretário, Pompeu de 
Sousa, Terceiro Secretário, Louremberg Nu
nes Rocha, Quarto Secretário, AntôniO Luiz 
Maia e Nabor Júnior, Suplentes. Deixa de com
parecer, por motivo justificado, o Excelentis
simo Senhor Senador Oivaldo Suruagy, Se
gundo Secretário. 

O Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos da reunião e, a seguir, submete à Co
missão Diretora proposta de Ato que "faz edi
tar o Regimento Interno do Senado Federal", 
na forma prevista na Resolução nc 18/89. 

Os presentes examinam a matéria, aprovam 
a proposta e assinam o respectivo Ato que 
vai à publicação. 

Em continuação, cr Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Segundo Vice-Pre
sidente que submete à Comissão Diretora os 
seguintes assuntos: 

it) Oficio do Governador do Estado do Rio 
de Janeiro sobre seu pedido de prorrogação 
de cessão __ do servidor Francisco Reynaldo 
Amorim de Barros, para exercer a função de 
Secretário de Estado, com ônus para o Sena
do Federal. 
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Os presentes, após amplo debate, decidem 
aprovar- a cessão, para cada Estado e para 
o Distrito Federal, de um servidor, para o exer
cido de função em comiSSão de SecretáriO 
de Estado, c:om ônus para o Senado Federal. 
O Senhor Primeiro Secretário faz Consignar 
em AJ:a o seu voto contr_árto à concessâo,·corn 
ônus, porque, além de ferir decisão anterior 
da atual Comissão Diretor~ irá <;riar proble
mas de isonomia para cada Estado requisi
tante. 

b) Parecer oral a exp,ediente ~ .Sociedade 
Brasileira de Neurocirurgia propond,oAmi;!nu
tenção de convênio existente entre aquela Ins
tituição e o Senado Federal para publicação, 
pelo Cegraf, dos Boleti11...s. Qªquela Socied,Çlde 
e da Neurocirugia Contemporânea Brasileira, 
favorável à manutenção com os custos dos 
serviços sob responsabilidade da proponente. 

O parecer, após debatido, é aprovado pelos 
presentes. 

A seguir, o Senhor PreSidente concede a 
palavra ao Senhor Primeiro Secretário qUe 
apresenta à deliberação da Comissão Diretora 
os seguintes assuntos: 

a) Proposta de rea1ização de uma série de 
encontros denominados "CongreSso· Nac::io~ 
nal e Sociedade Braslfeirn", 'mediante asSin.-ã~ 
tura de um ''Acordo de _prestação de Serviços 
Técnicos, de Comunicação Social, de Cate~ 
geria de Credenciamento não~oneroso" 1 entre 
o Senado Federa] e a Editora Jornalística Sil-
cam Ltda. --

A matéria é distribuída ao Serihoi- -Terceiro 
Seçretário para reJatar. 

b) Processo n• 000100/89-5, que trata da 
concessão de autorização ao Prodasen para, 
reconhecendo a efetiva realizaçãO de serviços, 
sem cobertura orçamentária, efetivar paga
mento a fomec:edores. 

A matéria é distribuída ao Senhor Primeiro 
VIce-Presidente para relatar. 

Dando seqüência aos trabalhos, o Senhor 
Presidente conce_àe: a palavra ao Diretor-Ciera.J. 
que traz ao conhecimento e decisão da Comis
são Diretora os seguintes _ass_untos: 

a) Processos nç~ 000822/89:.2, 
001644189-0 e 001762/SQ-3, em que Victor 
Rezende de Castro Caiado e outtos seiVi.dores 
solicitam a suspensão do desconto efeiuado 
em sua remuneração a titulo de "Reversão 
Limite ConstitudonaJ". 

A matéria é distnbufda ao Senhor Quarto 
Secretário para relatar. 

b) Proces_so n"' 006018/89--0, em que a ser~ 
vidora Dad Abi Chahiii.e Squarisi solicita "U
cença para Trato de Interesses Particulares". 

A matéria é distribuída ao Senhor Terceiro 
Secretário para relatar. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi· 
dente encerra os trabalhos, às doze horas, pelo 
que eu, José Passos Pôrto, Diretor-GeraJ e Se
cretário da Comissão Diretora, lavrei a pre· 
sente Ata que, depois de assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 4 de maio de 
1989. -Senador NelsOn Carneiro~ Presidente. 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE 
~ ~ !'I• 132, DE 1989 

.o b 'Presidente~ do Se:nadó -Federal, ri~- ti~o 
~ ~ções que lhe con(ei'Ei:ffi os -artifiós-
52,- item 38, e 97, inciso IV, do Regin:tentO 
Interno, em conformida~_e com a delegaçãO 
de competência que lhe foi- oUtClrgada pelo 
~t:.o.n"' ?_de 1973, _revigorada pelo Ato da CO
mis~áo Dín!tor.a.il"' 12, de 1983, de acordo 
Com o c;:lisposto na Resolução n~ 130, de 1980, 
e tendQ eJJi 0sta o que consta do ProcesSó 
n• 006.104/89-4. · 
, R~solve ~Utoijza~ ~ êÇntratação,- sob o regi." 

me julÍctic:o da Çqnspli4açãq das Leis do Trá.." 
baiho _e do Fundo de Garantia por TempO 
~de Serviço, do Senhor WAMIREH CHACON 
DE ALBUQL!ERQUE NASCIMENTO para õ 
emprego de Asses~r Técnico, com o salárto_ 
~ensaJ equivalente ao vencimeç.to do cargO. 
DAS-3, a partir de 3 de_ maio 9f! 1989, co.n1~ 
fota~ão e exerc;ído no Gabinete do Senado·r 
Afonso Arinos. . _ _ . . 

Seriado Federal, 4 de maio_ de 1989. __:. 
Seilador Nelsof"! Çamf!lro, Pfesiçlente. -

ATO DO PRESIDENTE 
N• 133, DE 1989 

O Presidente do senado F"ederaJ, no uso 
das atnbuiç:ões que lhe conferem _os artig~ 
52,_ item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 

- Interno, em corifonnídade com a delegação 
de_ ·comp-etência que lhe foi óutórgada pelei 
Ato da COmiSsão Diretora n.~ 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo- em vista o que consta do' 
Processo n' 005.120/89~-6. · 

Resolve apos_entar, voluntariameirte, LEo: 
POLDO KON1E, Adjunto Legislativo, C:las_se~ 
"Especial", Referêr\cia NS-19, do Quadro Per
manente do Senado Federal, nos teiTfl.os do 
artigo 40, inciso m, aJínea "a", da Cons_tltuição 
da República Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 428, __ inciso lf, 429, inciso ~ 
430, incisos IV e V, e 414, § 4~. da Resolução 
SF" n" 58, de 1972; artigo 3'< da Resolução 
SF n"' 13, de 1985; artigo ~ da Resolução 
_SF n9 182,-de 1987, e artigo 59 da Resolução 
SFn.,.-155,-de 1988, com proventos integrais, 
observado o disposto no artigo 37, indso XI, 
i:la Constituição Federal 

Senado Federal, 5 de maio de 1989. -
senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
!'I• 134, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artig-Os 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em confomiidãde com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da ComJssão Diretora nç 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta c:Jo 
Processo n" 005.877189·0. 

Resolve aposeri.tar, voluntariamente, JA
NUÁR!O COUIAÇO CAETANO FILHO, Ad
junto Legislativo, Oasse "Especial", Referên
cia NS-19, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos do artigo 40, inciso fn, 

alínea "a", da Constituição da.Repóblieii F'ede
ratíva do~ Brasil, combinado com o~_ artigos 
428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV 
e V, e 414, § '49, da Resolução SF nç 58; de 
1972; artigo 3'~ da Resolução SF ·n"' 13, de 
1985; artigo 2.~ da Resolução SF n9 182, de 
1987, e artigo 5"' da Resolução SF n? 155, 
de 1988, com proventos integrais, observado 
o diSpOsto no" artigo 37, inciso XI, da Consti· 
tuíç:ão Federai. 

Senado Federal, 5 de maio de 1989.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

' ATO DO PRESIDENTE 
~ N• 135, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, Item 38, e 97,__in.ciso IV, do Regimente 
Interno, em conformidade com a delegação 
de_ competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n9 004.067/89--4. 

Resolve aposentar, voluntariairi.ente, CLÁO· 
DIO VITAL REBOOÇAS LACERDA, Técnico 
Legislativo, Clá.sse "Espec:rai", Referência 
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Fe
deral, nos termos do artigo 40, inciso m, alínea 
"c", da ConstituiÇão da República Federativa 
do Brasil, combinado com os artigos 433 e. 
414, § 4~. da Resolução SF n9 58, de _1972; 
artigo 39 da Resolução SF n"' 13,,-de 1985; 
artigo 29 da Resolução SF r\9 182, de 1987, 
e artigo 59 da Resolução SF n"155, de 1988, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço, çbservado o disposto no artigo 37, 
inciso Xl, da ConstL1uíção Federal. 

Senado Federal, 8 de maio de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

PORTARIA 1'1• 14, DE 1989 

O Primeirç-S-ecretário do Senado Federcil, 
no uso das suas atribuições regimentais, Re
solve: 

Designar ANTÔNIO CARLOS STMÔES, As
sessor Legislativo, o.AYfON ZANLORENCI, 
Técnico Legislativo e AUREUANO PINTO DE 
MENEZES, Técnico Legislativo para, sob a 
presidência do primeiro, integrarem a Comis-
são de Inquérito incumbida de apurar os fatos 
.constantes dos Processos n'?' 006090/89-3, 
002196/89-1 e 00390489-0. 

Senado FeàE:ral, 2 de maio de 1989. -
Senador Mendes Canale, Ptirneiro·Secretário. 

PORTARIA 1'1•15, DE 1989 

O Primeiro SeCr~o çio Sen~do Fe4eral, 
no uso clas .. suas atnbuições_regimentais, ·e -
tendo em vista o disposto nO artigo 482, §- · 
69, do Regulamento Administrativo, Resolve: 

Prorrogar por 30 (trínta) dias, o prazo para 
a realização dos trabalhos da Comissão de 
Inquérito instituída pela Portaria n~ 04, de 
1989_ . ~ . ~ ~ 

Senado Federal, 8 de maio de 1989. -
Senador Mendes Can8le, Primeiro-Secretário. 

PORTARIA N•16, DE 1989 

O Primeiro Secretário @Senado Feder&!, 
no uso das suas atribuições regim~ritais, ~ _ 



1878 Terça-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Maio de 1989 

tendo em vista_ o disposto no artigo 482, § 
&, do Regulamento Administrativo, Resolve: 

Prorrogar por 30 (trinta) dias, o prazo para 
a realização dos trabalhos da Comissão de 
Inquérito instituída pela Portaria n9 05, de 
1989. 

Senado Federal, 8 de maio de 1989. -
Senador .Mendes Canale, Primeiro-Secretário. 

PORTARIA l'l•t7; DE 1989 

O Diretor~~~~ ~ S~nád~ ~~d~;~, ~~ ~ 
das suas atrfbuições que lhe COJ)fere o artigo 
215 do Regimento Administrativo do Senado 
Federal, e tendo em vista o disposto no artigo 

. 482, ~rafo 19, do mesmo Regulamento, 
Resolve: . 

Designar ÁI'ÍTÔNIO CARLOS SIMÕES, /IS.. 
sessor l..egfslatM>, HÉUOS DE PASSOS, T é c-

_nico Legislativo e GOITACAZ, BRt\SÓN_IQ PE~ 
. DROSO DE ALBUQUERQUE; Técnico LegisC 
lativo para, sob a presidência do prime[ro, inte~ 
gràrem a Corilissão de Sindic.ância incumbida 
de apurar os fatos constantes dos Processos 
n• 005361-89-3 e 005646-89-8. · 

Senado Federai; 4 de maio de 1989 ........ 
Senador José Passos P6rto, Diretor-Geral. 
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SENADO FEDERAL 

1. ATADA54•SESSAO,EM9DE 
MAJODE1989 

1.1 ABERTURA 

12 EXPEDIENTE 
1.2.1 Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Distrito Federa] n~ 
19/89, de autoria do Senador Pompeu de 
Sousa, que estabelece a eleição direta dos 
administradores regionais no Distrito F~ 
dera!, fixa suas atribuições e dá outras pro
vídências. 

1.2.2 Discursos do Expediente 

SENADOR ANTONIO LUIZ M4YA
Tratamento prioritário à educação. 

SENADOR POMPEli DE SOUSA -
Eleição direta dos administradores regto
nais no Distrito Federal. Veto do Ministério 
da Educação aó nome do prof.lbaftez para 
o cargo de reitor da UNB. . 

1.2.3 Requerimentos 

- N9 237/89, de autoria do Senador Jo
sé Fogaça e Nelson Carneiro, de homena
gens de pesar pelo falecimento do ex-De
putado Carlos Santos. Aprovado. 

- N9 238/89, de urgência, pi:ira Õ projeto 
de Lei da Câmara n' 7, de 1989 (n9 

1201188, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a eleição para presidente e vice-p~ 
sidente da República. 

13-0RDEMDODIA 

Veto parcial aposto ao Projeto de Lei 
do DF n' 5, de 1988, que dispõe sobre 

SUMÁRIO 
os vencimentos àos conselheiros, audito
res e membros do Ministério Público do 
Tlibunal de Contas do Distrito Federal. Vo
taçBo adiada por solicitação_ do Senador 
Ronan TitQ._ 

ProjetO de Lei do Senado n~ 28, de 1987, 
de autoria do Senador JamU Haddad, que 
define o crime de tortura e dá outras provi
dências, Votaç.joAcüada por solicitação do 
Senador Jamil Haddad. 

Requerimento rf 200, de 1989, de auto
ria do Senador Roberto Campos, solici
tando, nos termos regimentais, informa
ções ao presidente do Tribunal de Contas 
da União sobre os balanços da Companhia 
de Navegação Uoyd Brasileiro - Uoyd
brás, nos últimos cinco anos, acompanha
dáS dos respectivos pareceres das audito
rias que os examinaram. Aprovacfo. 

Requerimento n~217, de 1989, do Sena
dor Cid Sabóia de carvaJho, solicitando 
tramitação conjunta para os Pfojetos de 
Lei do Senado n<:f; 1 02,· de 1988 - Com
plementar, de sua autoria, 27, de 1989, 
do Senador Jarbas Passarinho, 88 e 92, 
de 1989- Complementar, do Senador 
João Menezes, regu1arnentando o direito 
de greve. Aprovado. 

Re.:JaçãO_- finai (pJ:~cida pela Comissão
Diretora em Seu Parecer n' 26, de 1989), 
ao Projeto de Lei da Câmara n9 ló, de 
1985 (n9 -4248/80, na CaSa de origem), 
que institui a Caderneta de Controle do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS e dá outras providências. Apro-
vada. À Sanção. . 

Redação finai (oferecida pela Comissão 
Diretora em seu Parecer n9 27, de 1989), 
da errlenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n' 17, de 1986 (n' 6.692/SS, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as 
unidades orgânicas das indústrias gráficas 
na administração federal e dá outras provi
dências. Aprovada. À Câmara dos Depu
tados. 

1.3.1- Matéria apreciada após a 
OrdemdoDJa 

-Requerimento n9 238/89, de urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n9 7/89, 
lido no Expediente. Aprovado, ficando a 
votação da matéria para a sessão seguinte. 

1.3.2 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR JAMIL HADDAD - Refuta 
acusações do Governador do· Pará 

SENADOR MAUR/ao CORRÊA- Ex· 
tin~o_da SuPerintência do INPS nO Distrito 
Federal 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA -
ConcJusões_ do- ]9 Congresso Nacional de 
Autismo. 

SENADOR EDISON LOBÃO - AJ)elo 
erriTélvor das populações atingidãs pelas 
cbyvas, no Estado do Maranhão. 

SENADOR FRANC!S,CO ROLLEM
BERG- As chuvas no Nordeste. 

SENADOR JORGE BORNHAUSEN -
Problema do carvão- enfocado no artigo 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GllA.RCO DO SENADO FEDERAL 

PASSOS PORTO DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor-Geral do Senado Federal Impresso sob a responsabtlidade da Mesa do Senado Federal 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

ASSINATURAS 
CESAR AUGUSTO JOSÉ" DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS Semestral .... ························"··"'~'··········--- NCz$ 9,32 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA_ Exemplar Avulso ......................•...••......•...... NCz$ 0,06 
Diretor Adjunto . Ttragem: 2.200-exemp/ares . 

do Dr. Augusto Baptista Pereira, sob o titulo 2-ATODOPRESIDENTEDOSE- 4-MESADIRETORA "O pior cego é aquele que não quer ver". NADO FEDERAL 
1.3.3-- Designação da Ordem do 

5-ÚDERES E VICE-ÚDERES DE 

Dia da pi'Óxima sessão - N> 110/89 (republicação) PARTIDOS 

1.4-ENCERRAMENTO 3.-ATAS i>E COMISSÃO 6- COMPOSIÇÃO DE COMIS-
- - SÓES PERMANENTES 

Ata da 54~ Sessão, em 9 de maio de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Souséi · 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: . 

Aluízlo Bezerra - Nabor Júnior - Jarbas 
Passarinho - Carlos Patrocinio - Antonio 
Luiz Maya - Alexandre Costa - Edison Lo
bão -João Lobo - Chagas Rodrigues -
Hugo Napoleão- Afonso Sancho - Cid_ Sa
bóia de Carvalho-=-Jose Agripino- Lavoisier 
Maia-Marcondes Gadelha-Raimundo Lira 
- Maréo Maciel - I'iey Maranhão - Man
sueto de Lavor - T eotonio V~ ela Filho -
Francisco Rollemberg - Lourival Baptista -
Gerson Car'nata - Jamil Haddad - Nelson 
Carneiro - Itamar Franco - Ronan Tito -
Severo Gomes -Fernando Henrique Cardo
so - Mário Covas ....:.. Mauro Borges - Iram 
Saraiva- Irapuan COsta Junior- Pompeu 
de Sousa - Mauríck> Corrêa - Meira Filho 
-Louremberg Nunes Rocha-Márcio Lacer
da - Rachid Saldanha Derzi - Leite Chaves 
-José R.lcha -Jorge Bonrhausen- Dirceu 
Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chia
relli- José Paulo Bisai. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 46 Srs. Seriadores. Havendo núme
ro regimental, dedaro aberta a sess_ão. 

Sob a proteção de Deus,· iniciamos nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, projeto de lei que será lído 
pelo Sr~_l ~ Secretário. 

-~ É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 19, DE 1989 

Estabelece a eleição dlreta dos Admi
nistradores Regionais no Distrito Federa]. 
lixa suas atribWções. _e dá outras provi
d~ndas. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 Até que a Lei Orgânica do Distrito 

Federal seja promulgada pela Câmara Legis
lativa, os Administradores Regionais no Dis
trito Federal serão eleitos, para cada uma das 
Zonas Eleitorais, pelo voto-direto e secreto 
dos eleitores alistados na respectiva jurisdição. 

_§ _1 9 A eleição dos Administradores Re
gionais coincidirá com a do Governador e do 
Vice-Govemador do Distrito Federal, para 
mandato de igual duração. 

§--29 Aplicam-se aos Administradores Re
gionais, no que couber, as regras da Consti
tuição Federal relativas aos Prefeitos dos mu-

nicípios sobre sistema eleitoral, elegibilidade, 
julgamento e perda do- mandato. 

- § 39 À remuneraÇão dos Administradores 
Regionais será fixada pela Cât'nara Legislativa. 

Art. 2'? O Tribunal Regional Eleitoral do 
Distrito Federal, atendidas as diSposições des
ta le~ regulamentará a eleição dos Adminis
tradofes Regionais. 

Art. 311 Os Administradores Regionais, 
sob a presidência do Governador do Distrito 
Federal, ConstJ.1uirã.o o Conselho Superior de 
Administração Pública do Distrito Federal, ao 
qual competirá, na forma de projetas de lei 
a serem submetidos à Câmara Legislativa, a 
elaboração do plano plurianual, das diretrizes 
orçamentárias e dos orçamentos anuais do 
DistritQ. Federal. 

§ l>' A lei que instituir o plano plurianual 
estabelecerá, de forma regionalizada, as dire
trizes, objetivos e metas da administração pú
blica do Disbito _Federal para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e_ para as 
relativas aos programas de duração continua
da. 

§ 29 A lei de diretrizes orçamentárias 
compreenderá as metas e prioridades da ad
ministração pública do Distrito Federal, in
cluindo as despesas de capital para o exerdcio 
financeiro subseqüente, orientará a elabora-
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ção da lei orçamentária anual, disporá sobre 
as alterações na Iegislaçã.o tributária e estabe· 
lecerá a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento. 

§ 39 O Poder Executivo publicará, até trin~ 
ta dias após_o encerramento de cada bimestre, 
relatório resumido da execução orçamentária. 

§ 49 A lei orçamentária anual compreen· 
derá o orçamento fiscal referente aos Poderes 
do Distrito Federal, seus fundos, órgãos e enti· 
dades da administração direta e indireta, inclu
sive fundações instituídas e mantidas pelo Po· 
der Público, além do orçamento de_ investi· 
rÍlento das empresas em que o Distrito Fede
ral, dlreta ou indiretamente, detenha a maioria 
do capital social com direito a voto. 

§ s~ o projeto de_ lei orçamentária será 
acompanhado de demonstrativo regionaliza
do do efeito sobre as receitas e despesas, de
corrente de imunidades, is_enções, anistias, re
missões, subsídios e benefidos de natureza 
financeira. tributária e creditkia. 

§ 6~' A lei orçamentária anual não conterá 
dispositivo estranho à previsão da receita e 
à :fixação_da despesa, não se incluindo na proi
bição a autorização para abertura de créditos 
suplementares e contratação de operações de 
crédito, ainda que por antecipação de receita, 
nos termos da lei. 

Art. 4~' Aos Administradores Regionais 
compete, além das atribuições previstas no 
artigo anterior: 

1-a supervisão e_ o acompanhamento da 
execução do plano plurianual, das diretrizes .. 
orçamentárias e dos orçamentos anuais _do 
Distrito Federal, no âmbito do Conselho Supe
rior de Administração Pública do Distrito Fe
deral; 
II-a implementação, supervisão e_ acom· 

panhamento da execução_das obras _e serviços 
públicos especificamente afetos à sua área de 
atuação administrativa; 

m-a aplicação, controle administrativo e 
a responsabilidade pelo uso das verbas póbli
cas e recursos financeiros de qualquer nato· 
reza conferidos à sua área de atuação admi· 
nistrativa. 

Art 5~' Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Este projeto de lei busca. essencialmente, 
consagrar o princípio de autonomia do Distrito 
Federal, previsto no art. 18 da Constituição 
Federal. Hoje, apenas 25% _da população do 
Distrito Federal reside no Plano Piloto. Os de· 
mais 75% estão distribuídos pelas várias cida
des-satélites, algumas delas com mais de 600 
mil habitantes, população maior que a de mui
tas capitais estaduais. Seria evidentemente 
frustrante que a expectativa da autonomia polí· 
tlca, enfim confirmada pela ConstituiÇão; fosse 
desnaturada pela permanência da prática da 
indicação de Administradores "bíônicos" para 
as cidades-satélites. 

A unicidade político-territorial do Distrito Fe
deral, estabelecida pela Constituição, que ve
dou a sua dMsão em Murucípios, foi - como 

não poderia deixar de ser - integralmente 
atendida pelo projeto ora apresentado que 
busca, ap_enas, assegurar o pleno exercício da 
cidadania e evitar o sentimento de verdadeira 
"caSsaÇão bi-anca" que Poderia representar a 
privação da população braslliense do elemen~ 
tar direito" democrático de eleger seus dirigen-
tes. -

Por outro lado, buscou-se conferir as neces-
sárias atribuições aos Administradores Regio
nais a serem eleitos, inclusive com relação 
às competências orçamentárias do Poder Exe· 
cutivo do Distrito Federal, que são estabele
cidas em estrita correspondência com o que 
prescreve, sobre a matéria, a Constituição Fe-
d~ral. ____ -~~- _ _ . 

Trata-se, portanto, de questão que reputo 
fundamental e que, estou certo, merecerá a 
aprovaÇão deste Senado Federal, no exercido 
de sua provisória competência constitucional 
de Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1989. -
Senadoi Pompeu -de SOUSa. 

~ Corrífss§O do Distdto Federal.} 

O SR. !"RESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto lido irá à Comissão do Distrito 
Federal, onde poderá receber emendas, após 
sua publicação e distribuição em avulsos, pelo 
prazo de cinco dias úteis. 

O SR. PRESIDEI'ITE POMPEU DE 
~O~ (Pompeu de Sousa) - Há oradores 
IJlSCntos. __ ,~- __ 
Concedo~ palavra ao Senador Antônio Luiz 

Maya. 
O SR. !Y'ITÓI'UO UIIZ MAYA (PDC---' 

TO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, debate-se sobre tudo 
neste plenário. qitimamente, as atenções dos 
Srs. Senadores têm-se voltado de modo espe· 
dai para as situações políticas e econõmicas 
que o País está vivendo. 
S~o situações de1icadas que realmente me

recem atenção. 
O País está atravessando a fase mais aQuda 

da transição democrática que irá desaguar na 
eleição direta para presidente da República, 
após mais de 25 anos de abstenção, por força 
das injunções politico-administrativas que se 
sucederam deSde a renúncia do Presidente 
Jânfo Quadros. 

A movimentação dos partidos políticos e, 
dente~ deles, a movimentação das forças polí
ticas da Nação para a escolha dos candidatos 
à Presidê!l-9a da República ocupam o inte
resse de_ toda a população brasileira, graças . 
aos meios de comunicação socfa1 que veicu
lam as notícias dos conchavas e das conven
ções -partidárias até o~ rincões mais distantes 
e aos confins do Brasil. 

Justifica-se plenamente _a preocupação do 
povo brasileiro com as futuras eleições, das 
quais dependerá, sem dúvida, a sorte da pró
pria Nação e o futuro da democracia, que foi 
reimplantada a duras penas e com enorme 
sacrificlo da pOpulação que vive_ wna crise 
econômica Sem precedentes na história deste 
Pais. 

Com efeito, a~núffiero eXcessivO de greves 
em pleno andffi:nento_em todas as ca.tegortas 

profissionais, inclusive de bancários, por me
lhores salãrios, indica o descontentamento ge
neralizado do povo brasileiro com a situação 
sóclo-_econômica.do Brasil, caracterizado pelo 
elevado custo de vida e pela gaJOpante inflação 
que corrói cotldianatnente o bolso e conse
qüentemente o poder aquisitivo da população. 

Há razões, portanto, pelas quais o Senado 
da República tem-se voltado de um modo par
ticular para analisar e debater os problemas 
relativos à p-olítica e seus desdobramentos 
eleitorais a econômia e suas drásticas e graves 
ccinseqüêndas no atual quadro histórico do 
Pals. _ _ _ -

As razões são_suficientes para que o Senado 
volte suas atenções para os problemas que 
afetam a tranqüilidade da população nacional 
e a soberania da Nação brasileira. 

Não há Srs. Senadores como negar essas 
preocupações por parte dos representantes 
do povo, cuja responsabllidade maior consiste 
predsarrlente em _definir_ ()S caniihhós_:que- _o~ 
Goverilo deve _trilhar para resólver problemas 
como o -da instabilidade social, da inflação 
galopante, da elevação do custo de vida, dos 
baixos salários dos trabalhadores, da quase 
incontrolável dívida externa brasileira, da sem~ 
pre crescente dívida interna, da crise de abas· 
tecimehto e da queda da produção nas indús
trias do País, além dos problemas relativos 
ao contrabando, à saida clandestina de parte 
considerável da produção de ouro do País e 
à pretensa ocupação da Amazônia brasileíra 
por potências estrangeiras, em nome da não 
menos pretensa preservação da exuberante 
natureza da região e dos reçursos naturais-nela 
existentes. 

TOdas estãs questões são preponderantes 
e devem realmente ser consideradas, estuda· 
das, debatidas, analisadas: qUestionadas- e so
lucionadas para que se preservem_o b~-esta~ 
da popuJação brasileira e a soberania nacional. 

A situaç~o é crítica e as soluções dos proble
mas·nacionais são urgentes e prementes. 

Há, no entanto, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, outras questões que merecem se não tra
tamento prioritário, pelo menos Igualitário, por 
causa da sua importâ_ncia, sobretudo no cam· 
po social. São questões fundamentais _que, 
nestes 3 meses de funcionamento do Senado, 
na atual Legislatura, ainda não foram sequer 
relacionadas em termos de passiveis futuras 
discussões. 

São já decorridos 7 meses desde a promul
gação·da nova Constituiçãq Federal, e as 
qu~tões relacionadas à educação- e à saúde 
ainda se acham situadas nas determinações 
constitucionais à espera das respectivas leis 
complementares e ordinárias que possam 
orientar a reformulação dos sistemas de ensi· 
no federal e estàdual, dos quais depende o 
bom andamento do pr6prio processo de ensi
no--aprendizagem nas escolas brasileiras, as
sim como a política de saúde a ser implantada 
no País, à luz das normas constitucionais. 

Proveniente das cátedras de 29 e 3~' giaus 
de ensino, preocupo-me, Sr. PreSidente e Srs. 
Senadores, com a atualsituaç~o e futuro des· 
tino_ da; educação~ fato r da formação do ho· 
mem, que, por sua vez, é o próprio sujeito 
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do desenvolvímento sócio-ecorlômico- e polf
tlco cultural da comunidade, do município, 
do estado e da própria Nação. 

Vale aqui dizer o refrão por demais conhe
cido: "Homem educado, nação clvüizada." 

Vale também ressaltar que a educação efi
caz e proficiente promove a auto-realização 
do homem enquanto pessoa e enquanto cida
dão. Da educação surge os profissionais e os 
especialistas que são as molas propulsoras 
do desenvolvimento. 

Há, pois, que se pensar com-a maior urSên~ 
cia em definir as novas d.irebizes e as bases 
da educação nos termos da-ª. normas constitu
cionais. São essas que, cons_ideradas_~_luz da 
atual realidade histórica que a Nação atraves
sa, esculpem o perfi do homem e do cidadão 
brasileiro, capacitado a enfrenta_r os novos de
safios do progresso e do desenvolvimento. 
H~ que se pensar urgentemente nessa ques

tão, sobretudo em função da situação caótica 
em que se acham mergulhadas as agências 
promotoras da educação, por falta exatamente 
de norte que as guie na consecução dos seus 
·reais objetivos que se sintetizam no desenvol
vimento harmónico e pleno da pessoa huma
na do educando, membro nato da sociedade. 

Vemos de braços cruzados Srs. Senadores 
as escolas de 1~. 2~ e de 3~ graus, hoje paradas, 
exatamente por falta das minimas condições 
~funcionamento para realizar uma educação 
pnmorosa, com base em ensino de qualidade. 

Nestas condições estão incluídos os equipa
mentos escolares, os laboratórios, as salas es
peciais, os salários para os profissionais do 
magistério e para os funcionários do corpo 
técnico-administrativo que oferecem apoio às 
atlvfdades de ensino, pesquisa e extensão. 

Os reclamos das categorias docente e técni
co-administrativa têm razão de ser, tanto nas 
escolas da rede particular, como nas escolas 
da rede pública. 

Porérri, não é aqui e -agora que Se deve 
efi!J:ar no mérito dessa questão. 

Quero, aproveitando o ensejo das paralisa
ções escolares, introduzir na reflexão_ dos 
meus ilustres pares desta Casa, a abordagem 
inicial do terna "educação" à luz das normas 
constlblcionais. __ _ __ _ 

Introduzir o tema, corno disse, para reflexão, 
por considerá-lo de importância e chave de 
solução fublra para muitos problemas que as· 
solam atua1mente a Nação brasileira. 

ConVém ressaltar à oportunidade,-que os 
educadores através de suas associações de 
classe já estão refletindo sobre a questão edu
cacional, e já estão colocando os frutos de 
sua reflexão à disposição dos Legisladores, 
como uma preStlmosa contribuição para "o 
processo de participação na elaoração das no
vas Diretrize_s e bases da Educação", çomo 
é o caso da publicação que me foi encami
nhada como "subsídio para estudo e reflexão" 
pelas Associações de Educação Católica 
(AEC) e Associaçã_o B_rasi)eira __ de Escolas Su
periores (ABESC), patrocirladoS pela Confe
rência Nacional dos Bispos (CNBB)~ 

É uma síntese bem-estruturada que objetiva _ 
"oferecer materia1 de estudo e reflexão; sornar 
esforços com outras entidades ligadas à edu-

cação e que estão pensando na nova legisla; 
ção da educação· e estimular os educadores 
para que todos colaboremos no esforço de 
construção_ conjunta da legislação educacio
nal ma1s adequada à realidade brasileira." 

Cpnt:omie expresSa o documento; que i1ada-
ma1s é do que urri "instrumento de trab.:ilho", 
o ponto de partida para a reflexão é o "sonho 
de uma sociedade e cidadania novas que, co
mo utopia, servisse de horizonte pafã a cami
~da_ qe t(apsformação social, na_ linha da 
justiçã e da fraternidade." 

Ressalta "a ~Importância da hora presente 
para a educaçao", e procura alcançar a meta 
que é "uirúi legislação educactona1 que aten
da, da forma mais abrangente possível, aos 
interesses da educação nadonà.l." 
~-~apresentação_ do documento "para uma 

sçcledade participativa - novas diretrizes", é 
de Dom Luciano Mendes de Almeida, Presi
dente d_Çt CNBB, qUe o vê como uma "válida 
e desejada contribuição para novo projeto 
educativo." -

São linhas mestras do projeto educacional 
dos educadores católicos: a participação, o 
princípio de subsiPiaried8de, a miSsão da co~ 
munidade, que fazem com que o processo 
educativo tenda" a revelar, afirmar e desen
volver a dignidade de pessoa humana e sua 
capacidade de, pelo dom de si, promover os 
demais." 

O projeto inclui o erisino religioso que asse
gura 6 cultivo dos valores éticos e que respon
de ao anseio de encontrar o verdadeiro sentido 
da vidCJ, em comunhão com Deus, que é o 
seu autor, e cOm os demaiS homens seus se
melhantes. 

"Educar", afirma Dom Luciano, "é direito 
e dever da comunidade. Supõe O reconhe
cimento da dignidade humana, o exercicio da 
liberdade, a conjugação dos ideais e esforços 
na_ comunidade e a certeza sempre nova de 
que Deus ao criar seUS-filóOS_destina-os à feli· 
cidade." -

Diante das dificuldades que atravessa o País, 
a criança é vítima indefesa das injustiças so
ciais e acha-se perdida em face dos desafios 
~ vida por fa1ta exatamente de educação. 

_ ~ster se faz po!s, que se promova "um es
forço conjUntO por parte de toda a sociedade 
brasileira para assumir como prioridade a mis
são de educar7'-

~-.all:!d~ -possível !'lcre_ditar nà ''construção 
conjunta aa realidade s0cia1 e do_ saber." 

As novas diref!~~ __ gue se traçarem para 
a educação __ nao'on~ poderão assegurar as ba
ses sólidas para uma sociedad_e livre, fraterna; 
democr~~ca, participativa, jUsta e cristã, na 
qual o homem é o sujeira maior do desenvol
vimento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a reflexão 
que se propõe fa2er-Sobre a educação, a partir 
destes parâmetros, é absolutamente neces-
sária. · · · 

~ Ço~t!iUiça~_;redera; lançoll as bases para 
a constituição de um_a nova soch~daâe no Bra
sil. E o horizonte de uma sociedade partici
p~ya ~ge o fortalecimento do proc_esso edu
cativo também no reordenamento Jurídico da 

. educação: - -- - --

O modelo de sociedade que se pretende 
institui~ no País condiciona por si mesmo o 
projeto de educação que se deseja implantar. 
Vale dizer que a referência a um projeto de 
sociedade é importante. -

Com efeito; o povo vai criando as condições 
necessárias ao resgate de sua própria indenti
dade e à formulação de seus próprios projetes 
de s_ociedade e de educação, adequados às 
Suas necessidades reais. -

Nessa linha de pensamento, o horizonte, 
em: tuja direção os educadores católicos pre
tendem "caminhar, é o de uma sociedade de

-mocrática. económica, política e culturalmen
te participativa, oride a pessoa humana tenha 
condições de pleno desenvolvimento indivi
dua], comunitário e social. Esse horizonte su
geTEra-direção, os processos e os conteúdos 
da transição socia1 que nos cabe efetivar na 
educação e pela educação." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o assunto 
que estou-enfocando é impossivel de se tratar 
por completo dentro do estreito eSpaço de 
tempo de que disponho nesta tribuna. 

Ao enfÇ>Cá-lo, mtnha intenção era dar início 
à reflexão nesta Casa sobre a necessidade ur--- -
gente de se pensar na nova Lei de DíretriZes 
e Bases da Educação Nacional que, dentro 
dos parâmetros traçados pela Constituição 
Federal, venha substituir a Lei n? 5.692/71, 
do ensino de l?e 2~grãus, e· a Lei n" 5.540/68. 
do ~nsino do 39 grau. 

Sentir-me-ia plenamente satisfeito se estaS 
colocações iniciais s.encibüizassem os Srs. Se
nadores da República para a necessidade de 
um tratamento prioritário que se deve dar à 
edUcação, -Cuja reflexão Sobre seus diversos 
aspectos poderá levar à elabOração da Lei de 
Diretrizes e Bases, indisPensável ao processo 
de desenvolvimento que deverá se instalar no 
País, em decorrência da nova Constituição Fe
deral. 

O -Sr. ROnan Tito - Permita-me V. Ex"
um aparte? 

O SR. ANTONIO UIIZ MAYA - Com 
prazer, ouço V. Ex', nobre Líder Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito-Senador Antônio Luiz 
Maya, ouço com melhor da minha atenção 
o discurso de V. Ex', que versa sobre assunto 
que não tenho dúvidas em afirmar é o mais 
importante de todos os tempos, não s6 deste 
momento: a educação. Um grande jornalista 
brasileiro e pensador, Millôr Fernandes, certa 
vez. quarido acusavam os joma1istas de ape
nas ciitlCar;-disse: "Bom, a função da impren
sa· é criticar, mas se quiserem- uma sugestão 
de dez. itens para um Governo sério, anotem 
aí, por favor, que· eu,-como jornalista, vou S;air 
da minha atribuição para fazer a sugestão: 
Item 19-educação, item 29-educação; item 
39-educação; item 49-educação ... " Até o item 
1 0'-educação. Sem investimentos maciços na 
educação~ sem o cuidado na educação, Sena
dor, vamos ficar nesse ramerrão em que o · 
Brasil está: num momento de recessão. O Se· 
nador vira privilégio de poucas camadas ou 
de pouquissimas camadas e até parece urri 
paradoxo: Na realidade, existe nisso tudo-
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eu diria- alguma coisa intencional da socie
dade ou da elite social. que reserva para si 
a educação, porque tendo o conhecimento, 
o desenvolvimento da educação reserva tam
bém para si todos os frutos dó desenvolvi
mento e do progresso, porque é por aí que 
se faz desevolvimento. VISitei o Japão pela pri
meira vez, em 1970 eu era empresário, fUi 
ver a EXPO 70, e fiquei impressionado com 
aquele pais, cuja área é de 360.000 km2 , tendo 
apenas 16% habitável e agricultável. No entan
to, já naquele tempo despontava como uma 
grande potência e hoje assusta o grande país, 
os Estados Unidos dit AmériCa do Norte, por
que a cada dia o Japão eStá avanÇzirido maís 
e mais no mercado mundial. Comecei a vas
culhar para ver se encontrava as razões daque
las riquezas; procurava, por exemplo, o poten
da1 hidrelétrico-energétlco e não consegui lo
caliza-lo em lugar algum; a área era pequena 
e tínhamos tempo para visitá-la. Procurei tam
ar as grandes reservas minerais- e não vi ne
nhuma. Procurei onde estava a sede das rique
zas e só fui encontrar no orçamento, e grande 
parte do orçamento daquela nação era dedi
cado à educação. Mas, antes disso, em 1850, 
na metade do século passado, a dinastia que 
então dominava o Japão resolveu investir nada 
menos do que 50% do seu orçamento em 
educação. Veja V. Ex'<', o Bfasiftem maltratado 
este assunto, simplesmente não o tem tratado. 
No Governo Médici- com o perdão da pala
vra - tivemos destacados para a educação 
apenas 3,1% do orçamento e de um orça
mento miserável! Um belo dia, questionei aqui 
o então Ministro da EducaÇão, Coronel Rubem 
Ludwig, dizendo-lhe: "Ministro, tenho obser
vado que à medida que há recrudescimento 
da ditadura, diminui o percentual da educa
ção, e na medida em que aumenta a liberali
zação, aumentam as verbas para a educação. 
Há uma correlação nisso aí''. E S. EX" confes
sou-me, naquele momento, que não tinha 
atentado para Isso e disse uma frase que me 
agradou muitíssimo: "Aleluia, se for verdade 
isso, precisamos abrir". É; então momento, 
de democracia, Senhor. Temos que cuidar da 
educação e eu me felicito por ter participado 
da Assembléia Nacional Constituinte que do
tou este País da Constituição mais modema 
e mais democrática da nossa História, onde 
o único percentual estabalecldo, no fixo do 
orçamento, foi o de 18% para a educâção. 
Aleluía, digo eu. Mas não podemos parar a~ 
temos que fazer como V. Ex'; temos que ques
tionar o assunto, temos que debater, temos 
que abrir as nossas universidades. É um ab
surdo que quase 70% dos 18% que dedica
mos à educação vão. parn as universidades, 
e estas mantenham durante o dia cursos elitis
tas. enquanto os pobres têm qúe se matricular 
nas universidades pagas à noite. Quanto ao 
ensino primário, V. Ex' já disse muito bem. 
Acho que é tempo de democrada; e se é tem
po 'de democracia, é tempo de educação. V. 
f.x? nos condama a todos, Senadores, para 
que passemos a debater, a discurtir, mas prin
dpalrnente a assumir o assunto educação. 
Quero cerrar frlelras com V. Ex.'; quero ser 
o primeiro soldado desse exército e me colo-

car à disposição de V. Ex' para lutarmos juntos 
pela educação neste Brasil, que nasceu com 
o destino de ser grande, mas, enquanto não 
investir na educação, ficará buscando o seu 
destino de grande no futuro. Agradeço a V. 
Ex" pela oportunidade do aparte. 

O SR. ANTÓNIO LWZ MAYA - Sou 
eu que agradeço, nobre Uder, Senador Ronan 
Tito. Eu estava concluindo a minha palavra, 
dizendo que sentir-me-ia feliz e satisfeito se 
pudesse sensibilizar os meus caros compa
nheiros do Senado federal. 

.Já não posso dizer no passado; tenho que 
concluir no presente, dizendo que já me sinto 
satisfeito por ter tocado num assunto tão im
portante _e ter, já na pessoa do nobre líder 
do maior partido democrático do Ocidente, 
encontrado a resposta, dado a sua mão, qua1 
seja, a sua colaboração para que este assunto 
seja introduzido de imediato nas discussões 
deste plenário, assunto fundamental para a 
prosperidade e o desenvolvimento do nosso 
País.- -

O Sr. Mário .Mala - Permite-me V. Ex'<' 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) (faz 
soar ã Cãffipainha.) 

O SR. ANTÓNIO LWZ MAYA- Com 
muita ~fação, n1eu caro Senador. 

O Sr. Mário .Maiã- Nobre Uder, Senador 
pelo mais jovem Estado de nossa Federação, 
Estado de Tocantins, Sehador Antônio Luiz 
Maya, V. Ex' aborda o assunto mais importante 
que poderia ser enfocado nesta Casa, no Se
nado da República: a educação. E V. Ex', neste 
instante, não está sensibilizando este Senador, 
mas a toda a Casa, porque este já se acha 
sensibilizado e _preocupado de há muito com 
este probiema, Porque estou convencido de 
que, enquanto o Brasil não investir maciça
mente em educação, como os japoneses e 
os países mais adiantados fizeram, nós não 
progrediremos. E tendo como conceito de 
educação a preocupação com a criança desde 
o momento em que está sendo gerada no 
útero matemo, para que nasça ·um~;~ criança 
sadia. Depois que o Estado corrleée a ampa~ 
rá-la nos seus primeiros dias, no pré-nata~ 
depois co.m creches,_dando toda assistência 
à educação, através dessas iniciativas, que o 
Estado tem que dar à mãe, para que não haja 
crianças perambulando, desamparadas pelas 
ruas, aumentando a ca,<:la dia o manancial de 
pivetes que não têm culpa de serem pivetes, 
porque eles poderiam ser, como nós aqui, Se
nadores. Presidentes, Engenheiros. Então, o 
Brasil tem que se convencer desta preocu
pação, investindo maciçamente na educação, 
desde os pfi!nórdios até a univeridade. Só as
sim sairemos desse fosso de subdesenvolvi
mento em que nos encontramos. E para isto, 
quero dizer que a preocupação nossa, a priorl· 
da de número um de nosso_ partido, quanto 
ao seu programa, é a preocupação com a 
criança e o jovem de nossp País, porque esta
mos convencidos de que devemos amparar 
a criança, acolhê-la educá-la, e tratar da sua 

saúde desde os primeiros dias de sua existên
cia, para que tenhamos uma criança sadia 
com a inteligência e o cerébro capazes de 
apreender, dando-lhe oportunidade de render. 
Para isso já faemos uma experiência no Rio 
de Janeiro criando os ClEP, os Centros lote
grados de Educação Pública, onde a criança 
deve permanecer. Educação não é só criar 
escolas, não é só fazer professores; educação 
é também pagar condignamente os profes
sores e fazer- Coin que a criança pennaneça. 
no ambiente escolar o tempo necessário para 
receber a assistência da e9-u~ação, tanto no 
conhecimento, quanto na_ sua evolução social, 
anatômica e fisiológica Portanto, a criança de
ve permanecer na escola, no conceito da edu
cação modema, ·pelo menos oito horas por 
dia, porque no Japão,- parece-me, a criança 
permanece de 1 O a 11 horas por dia num 
ambiente escolar. Assim, quando nos conven
cermos disso e tomarmos as providências _que 
é investir maciçamente em educação, o Brasil 
sairá do subdesenvolvimento e será uma gran
de Nação. Muito obrigado. Louvo, pela oportu
nidade feliz, o disCW'So de V. Ex!' nesta tarde. 

O SR. ANTÓNIO LWZ MAYA- Muito 
obrigado a V. ~. nobre Senador Mário Maia 
pelo s_eu aparte. Eu pensei que ia apenas tocar 
a teda "Educação", mas estou vendo que o 
asSunto é de tal importância que já começa
mõs a debatê-lo, sobretudo nes~as experiên
das que v. Ex? -acaba: ae menciona_r, e nas 
palavras tão dignas, de colocar o meu discurso 
à altura desta Casa e deste Plenário. SoU eu 
quem .. agradeço e agradeço de coração. Por 
isto, vou terminar diferentemente, uma vez que 
a Presidência me chama a atenção, alertando 
que o meu tempo Já se esgotou. 

Termino, Sr. PieSidentee, ao invés de dizer 
que sehtirwme-ía Sãfi#eitO, _sim, eu digo a V. 
Ext-que já me sinto feliz por ter tocado num 
assunto tão fundamental e tenho certeza que 
ele merecerá a devida atenção desta Casa por
que dele, sem dú~da a1guma. vai depender 
o futuro e a sorte deste País e da nossa comu
nidade. Muito obrigado! (Muito bem_! Palmas.) 

(Durante o discurso· do Sr. Antônio Luiz -
Maya, o Sr. Pompeu de SouSa, ~ Secre
tário, deixa a cadeira da presidência que 
é Dc:Upilda pelo Sr. Iram Sarajva, J<> Wce
Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Ser. Senadores1 o motivo da mi
nha vinda à tribunã é urna breve, ou brevís
sima, comunicação. Realmente, para-assinalar 
o projeto que acabo de encaminhar à Mesa 
e que foi lido na abertura da sessão de hoje, 
projeto que, no seu art. 19, diz: essencialmente, 
o seguinte: 

"Art 19 Até que a Lef Orgânica do Dis
trito Federal seja promulgada pela Câma-
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ra Legislativa, os Administradores Regio
nais no Distrito Federal serão eleitos, para 
c::ada uma das Zonas Ele~torais~ pelo_ voto 
direito e secreto dos eleitores alistados 
na respectiva jurisdição. 

§ 19 A eleição dos _administradores 
regionais coincidírá com a do governador 
e do vice-govemador do Distrito Federal, 
para mandato de igual duração." 

O propósito deste projeto é conferir à popu~ 
lação do Distrito Federal as condições de re~ 
presentatividade no governo. Esta ddade que 
foi, por tantos anos, como dizia Tancredo Ne· 
ves, uma cidade cassada, que nem represen
tação no Congresso NaciQnal til)h~ e que ago
ra passa a ter, pela primeira vez, na atuallegis
latura;esta ddadeainda v_aHer um governador 
biônico, um governador nomeado que preen
cherá os dez meses intermediários entre a pos
se do futuro presidente da República e a posse 
do governador eleito ~m 1990. 

Sr. Presidente, Srs. Senaclores, a população 
do Distrito Federal é uma população muito 
diversificada, pelas suas_ várias procedências, 
pel~ suas variadíssimas condições scx:iais, pe~ 
los seus diversíssimos centrocS _de interesse e 
de aspiração. Por isso, sou de Parecer qUe 
as administrações regionais cit.ie deVem admi
nistrar as onze regiões do Distrito Federal, in
cluindo o próprio Plano PBotO, deVem-ter"seUs 
administradores esc:.olhidos pela própria co
munidade que vão administrar, para que se 
crie um vínculo de dependência, um vínculo 
de delegação, um vinculo de mandato em que 
o administrador seJa o mandatário e a comu-
nidade seja a mandante. · -- · 

É preciso que essa população tenha a sua 
completa autonomia, que só se complementa 
com essa outra forma de delegação de poder, 
o poder para os administrado~efi. ~gloriais, a 
fim de que não sejam apenas funcfonários 
do 5:ecutivo do Distrito Feder~. Atualnlente, 
de acordo com a legisJação local, devem ne
cessariamente esses administradores ser fun
cionárioS, devem ser retiradoS dç corPO fun
cional da administração PúbliCa elo Distrito Fe
dera1, ou seja, somente_ funcionáriOs do gover
no do Distrito Federal podem ser adminls· 
tradores, o que acentua ainda mais esse cará
ter de dependência umbilical do GOverno Cen
tral de Brasilia. 

A população de Brasfiia, como eu disse, é 
tão diversificada, que um governador -diga~ 
mos - eleito com uma enorme votação no 
Plano Piloto, mas uma votação pequenina, por 
exemplo, em Ceilândia, não recebeu, na verda~ 
de, um mandato da população do Distrito Fe
deral. Devo lemt?_rar que apenas 25% da popu
lação do distrito Federal habita no Plano Pl1oto, 
tem moradia no Plano-Piloto, é constituída de 
eleitores do Plano Piloto, enquanto os 75% 
estão nas cidades-satélites. Ceilândia, por 
exemplo já tem uma população de 600 mil 
habitantes, maior do que muitas capitais esta
duais. 

Então, ê preciso que essa população vá para 
o Poder com os seus_ mandatários. Daí o sen
tido desta proposta, que- visa a dar ao Distrito 
Federal uma administração mais hõmogênea 

e mais comprometida com a população global 
da_ Capital Federal. 

No art. 39, <:riamos uma entidade nova: 

"Art. 3! Os administradores regionais, 
sob a presidênda do governador do Dis
trito Federal, constitUirão o Conselho Su~ 
p_erior de AdmhlistraÇão Pública da Dis
trito rederal, ao quaJ competirá, na fõrma 
de projetas de lei a serem submetidos 
à Câmara Legis1ativa, a elaboração do 
plano piUrianual, das diretrizes orçamen
tárias e dos orçamentos anuais do Distrito 
Federal." 

ns administradores regionais, portanto, ao 
lado das sua$ competências -e abibuições ad
ministrativas nas suas áreas respecti\:'as, na 
sUas zonas de administração,_ que são as cida
des-satélites, participarão de um colegiado 
sob a presidência do governador, para que 
as soluções administrativas de Brasília sejam 
soluções globais e a todos atendam igualmen
te. 

Aproveito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
esta breve vinda à tribuna para registrar uma 
notícia publicada hoje no Correto Braziliense, 
página 2.0, que tem camo_tíj:.ulo ''Parecer do 
MEC Veta lbaíiez": 

"Parecer juridioo do Ministério da Edu
cação, ainda não divulgado oficialmente, 
veta o nome do professor Antônio lbafiez 

- Ruiz, 46 anas: para: o cargo de reitor da 
Universidade de Brasflia. Iban~z foi eleito 
pela cõmunidade da UnB no mês passa
do, mas difkllmente será indicado pelo 
Presidente José Sarney para o cargo, ten
do em vista a 6tica do MEC." 

A noticia dá -detalhes- d-3: -situação, que é 
de .c:e~ forma q:mhecida por todos, pela qual 
se registra que o Professor Ibafiez, sendo e-spa
nhol de nascimento e rião sendo nãtüralízado 
cidadão brasileiro, está constitucionalmente 
impedido de assumir a reitoria da universi
dade. Isso~ ~tretanto, só surgiu algum tempo 
depois da eleição do ProfeSsor lbafi.ez corno 
futuro reftor da UnB, uniVersidade pela qual 
tenho - vamos dizer uma afeição paternal, 
uma vez que sou,_ eloS seus fundadores. 

O que se dtiia a princípiO--é Que·a indic:ação 
- pela esCOlha majoritá~a da comunidade 
universitária <;ompo~ dos professores, estu
dantes e funcionárioS que sa'grou o Prc;~fessor 
lbafie~ - não seria él;tendida pelo Governo 
fede'raJ, pela Presidência da República, porque 

--se trataVa de um simpatizante do PT. Depois 
é que_._ df!scobriram que ele era espanhol. 
Acontece que_o Professor lbafiez vive no Brasil 
há mais de ZO anos, é um cientista, um tecnó· 
logO; \mi" homem voltado- para a pesquisa 
científica e tecnológica, para a pesquísa pura 
e aplicada. É ele um acadêmi(X) tipico, um 
professor Universitário tão distraído que es· 
queceu de se naturaliiar, já que ele se sentia 
tão brasileiro como QUaJquer um de nós. Na 
verdade, aqui se casou com uma brasileira 
e tenl ·filhos brasileiros que jâ estão com mais 
de 20 anos de idade. 

Há, sem cl(ivida, cert& r~o de ser no forma~ 
lismo de a Constlf:Uiç~_p estabeli:<:er qUe' os 
cargos públicos seja privativos de brasileiros. 
O Professor lbaõez, entretanto, está com llll1 
processo de naturalização, e apenas e-m 15 
de agosto é_ que se deve verific:ª_r a sucessão 
do Professor Cristovam Buarque. · -

De forma que, se o governo realmente .esti
ver disposto a de_smentir aquela informaçâo 
- de que o verdadeiro _motivo não é _esse, 
mas sim o fato de el.e ter posições pOlíticas, 
simpatias pOlíticas que não agradam aos 
atuais ocupantes do Poder Federal está na 
obrigação de apressar as medidas burocrá· 
ticas que darão ao Professor Ibafiez a cidada
nia brasileira a qué eJ.e tanto aspira e que todos 
nós, os que compomos a comunidade da Uni
versidade de Brasília, desejamos, para a digni
dade desta universidade e para o respeito à 
vontade da comunidade universitária 

Devo lembrar que certos formalismos às 
vezes são de causai -espécie. Sabemos que 
Q famoso autor do assalto ao trem pagador, 
Ronald Biggs, mora no Brasil, não é_ de ma
neira a1guma extraditado, por mais que o Seu' 
seja um dos crimes mais famosos em escala 
universal: o assalto ao trem pagador na Ingla
terra. Em aqui c:hegando, com o produto do 
seu assalto, teve ele a cautela de encontrar 
uma "Raimunda" e com ela_ se casar, toman
do-se inatacável, intocável. Aliás, segundo se 
sabe, ele tem, inclusive, o desplante, quando 
faz uma qualificação, um cadastro não muito 
oficial, de pôr "ladrão" onde se pede a pro--
fissão._ __ - _ --

Para que este Pais não seja urri país não
sério, como dizia não De Gaule~ mas <;amo 
foi atnbuída a De Gaule a frase, é preciso que 
os Ronald Biggs não sejam intocáveis. Mas 
cumpre igualmente que a vontade universi
tária, a vontade de urna comunidade univer
sitária não seja desrespeitada. 

Daqui faço um ap'elc,-ao meu-Velho amigo 
de velhos tempos, Oscar Dias Corrêa, ao meu 
velho companheiro de UDN- porque funda~ 
dor da UDN tambéril o SoU; qUarido a UDN 
era exatãrTI~nte a UDN, era União Democrática 
NacionaJ, e dentro dela, logo depois de fun
dá~la fundei também - com Hermes Uma, 
com Rubem Braga, c:om Leônidas de Rezen· 
de, c:om vários outros-compariheiros, inClusive 
com DQmingos_ Velas_co, então Senã.dor por 
GoiáS -, furidei, então, ã Esque-rda Demo
crática, já com o lema de -"socialismo e Iiber
dade", que depois transfo~mamos em Partido 
Socialista Brasileiro. -

Faço um apelo, portanto, a esse velho llberaJ 
-e creio que até hoje o seja--. esse fundador 
da UDN., esse meu companheiro de ii.mâàÇãO 
da UDN., quando a UDN ainda não e~ O refU
gio e o valhacouto de todos_ ()5 reacionarismos. 
Faço um apelo ao atual Ministro da Justiça, 
para que mande andar esse processo da natu
ralização, para que o Governo se limpe dessa 
pecha de estar disc:riminando um reitor em
função das suas possfveis- possfveis- pre· 
ferências políticas e ideológicas. lsto é antiaca~ 
dêmico, ísto ê aritiunivetsitário, isto é antúnteli
gência (Muito bem!) 
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DOCCIMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. POMPEU DE SOUSA EM SE(! DIS
CURSO: 

Brasília, terça-feira, 9 de maio de 1989-COR
REIO BRAZIUENSE 

PARECER DO MEC 

VETAIBANEZ 
Parecer jur'fdico do Ministério da Edu'=' 

cação, ainda não divu1gado oficia1mente, 
veta o nome do professor Antônio lba_fiez 
Ruiz, 46 anos, para o cargo de reitor da 
Universidade de Brasílla, lbaflez foi eleito 
pela comunidade da UnS no mês passa
do, mas difici1mente será indicado pelo 
Presidente José Samey para o cargo, ten
do em vista a ótlca do MJ::C. _ C--" 

O parecer cita o art. 37 da Constituiçáo 
que determina que os cargos, empregos 
e funções públicas são acessíveis somen
te a brasileiros. O argurhento da asses
soriajurídicajá_chegou às mãos do minis-
tro Carlos Sant'Ann~ que não tem pressa 
em entregar a lista com os sejs nol]'les 
mais votados para ocupar a reitoria ao 
Presidente Samey. 

Embora não tenha confirmado a inten
ção do ministério de levar o assunto em 
banho~maria para cair no esquedmento, 
Sant'Anna mostrou pretender ir devagar 
c:om o andor, ao afirmar que tem prazo 
até o dia 15 de agosto, quando termina 
o mandato do reitor Cristóvam Buarque, 
para entregar a lista. 

O fato de lbafiez ser simpatizante do 
Partido dos Trabalhadores não desabon?l 
o professor, segundo revelou em entre.: 
yista o ministro da Educação, l9go depois 
que o espanhol Antônio lbafiez Ruiz foi 
indicado pela comunidade universitária 
para ocupar a reitoria, no dia 6 de abril. 
Pouco depois, no dia 14, tendo em vista 
a possjbilidade de o seu nom~ ser veté!do, 
lbaliez entrou com pedido de natura1iza
ção, que em média demora um ano para 
ser respondido. 

Na ocasião, lbafiez afirmou não ter visto 
necessidade de formalizar antes o seu pe
dido, acrescentando que a opção pelo 
Brasil "foi feita há mais de vinte anos", 
Dono de um doutorado concluído na Bir
rninghan Universlty, ele- é casado com 
uma brasileira, com quem tem três fi1hos 
também brasiJeiros. 

Apesar da polêmica criada em tomo 
do assuntá, o atual reitor da OnB, Cristó
vam Buarque, não se manifestou oficial
mente sobre a questão. O candidato de 
Buarque, embora não confesSado, era o 
vice-reitor João Gáudio Todorov, que 
perdeu para Jbafiez. Contudo, antes· me&
mo que o parecer jurídico do MEC foss~ 
concluído, um ass_essor de Sant'Anna 
lembrou que nomear lbaiiez "seria urna 
afronta à Constituição". 

Alta fonte do MEC fez questão de citar 
ontem ·a inciso '1" do artigo 37 da Consti
tuição. Segundo o incíso; ·~os cargos, em
pregos e funções públicas são acessive!s 

aos brasileiros que preencham os requi
sitQs e&.fãbelecidos em lei. Com a Consti

--- tulção nas mãos, a fonte ainda grifou a 
pal_jtvra brasileiros._ _ _ 

-Será- o PreSidente Samey que dará o 
desfecho deste episódio. De acordo com 
a Lei n9 6.420, de 3 d~ junho de 1977, 
cabe ao chefe do Poder Executivo no
mear os reitores das universidades fede
rais, a partir de lista sêxtupla preparada 
por uiri colégio eleitoral especia1, consti
tuído pelo Conselho Universitário e ór
gãos ~ol_egiados de ensino e-Pesquisa. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO
RES: 

Mário Maia - Cai"loSDe'Carli :...._ Aureo Me
lia- Ron~l_do Aragão-- Olavo Pires -João 
Menezes - Almir-Gabriel- João Castelo -
Mauro Benevides - Jutahy Magalhães -
João Calmon - Afonso Arlnos - Alfredo 
CampOs - Mendes Canale:- Wilson Martins , 
-Affonso -camargo -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Ma
ranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO-Sr. Preslden· 
te, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -S. 
EX' desiste da palavra. • 

O SR. PRESIDENTE (Iram saraiva}- So
bre a mesa. requerimento que será lido pelo 
Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

.REQUERIMENTO 
I'!• 237. DE 1989 

Requeremos, na forma regimental, e de 
acordo comas tradições da Ca_sa, as seguintes 
homenagens pelo falecimento do ex-Depu
tado Carlos SantoS: 

-·a) inserção em ata de wn voto de profundo 
pesar; 

b) apresentação de condolências à família 
e ao Estado do Rio Grande _do Sl,ll. 

SaJã das Sessões, 9 de maio de -1989. -
José Fogaça- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva)- Es
__ se r!=!querimento depende de_ votação, em cujo 
encaminhamento poderão fazer uso da pala
vra os Srs. Senadpres qu,e o çle~ejarem. (Pau
sá.) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados: (Pausa.) 

• Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Mesa fará cumprir a deliberação do Plenário, 
em memória do ex-Deputado Carlos Santos. 

Esta Presidência suspende a sessão por 5 
minutos. 

- -(Suspensa às 15 horas e 32 ininUtos, 
a sessão é reaberta às 15 horas e 46 rrii-
mitos.) - · 

(Na reabertura da sessão, o Sr. Seoodor 
Iram saraiva, ]? vfce-Presidente, deixa a 
cadeira da PreSidência que é ocupada pe-

lo Sr. Senador NelSOn Came7ro, Presiden
te.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameko) 
____:Está reaberta a sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 9-Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMEI'!TO.J'!• 238, DE 1989 

Requeremos J.Irgência, nos termos do art 
371, allnea b, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei da Câmara nç 7, de 1989 (N9 
1.201/88, na-Casa de origem), que dispõe s_o
bre a eleição para PreSidente e Vice-Presidente. 
da República. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1989. -
Ronan Tito - Edison Lobão - Fernando 
fiMrlque Cardoso. · 

O SR. PRESIJ)EI'!TE (Nelson Cameko) 
-Este requerimento será votado após a Or
dem do Dia, na forma do art. 375, O, do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Findo o Período destinado ao Expediente. 

Passe-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do veto par
cial aposto ao Projeto de Lei do DF n9 
5, de 1988, que dispõe sobre os venci
mentos dos conselheiros, auditores e 
inembros do Miniitérlo.Público dóTribti
nal de Contas do Distrito Federal. 

Parte Vetada: art 49 

O Sr. Ronan tJt() -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. P_RESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
nan Tito, pela ordem. 

O SR. ROJ'!AN IDO (PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, peço a V. ~ adie por mais duas ses
sões a votação desta matéria, visto que esta
mos aguardando á votação de matéria seme" 
lhante na Câmara, para que não pequemos 
contra a isonomia. 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
-Se não houver oposição do Plenário, a Mesa 
adia a votação por 24 horas. Hoje é passivei 
que haja votação no Plenário do Congresso, 
e, assim, amanhã poder-se-á votar o projeto. 
(Pausa.) 

Não havendo quem se oponha, está apro
vado o "adiamento, por 24 horas, da matéria 
constante do Item 1 da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameko) 
ltem2: 

Votação, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senadon9 28, de 1987,deauto-
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ria do Senador Jarnil Haddad, que define 
o crime de tortura e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, sob n• 15, de-1919, ila Co
missao - de Constituição, Justiça e 
Cidadania, favorável ao projeto, com 
emenda que apresenta de n9 1-CCJ. 

(Dependendo de parecer da Cortlissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania so
bre a Emenda n9 2, de plenário) 

A discussão da matéria foi encerrada na 
sessão ordinária de 3 do corrente, com a apre
sentação de emendas em Plenário. 

O Sr. Jamll Haddad -Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre 
Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, conversando com as diversas J(deran
ças da Casa, concordamos com_ a retirada da 
Prdem do Dia deste projeto por 48 horas, 
tendo er:n vista a emenda apresentada pelo 
nobre Senador Edison Lobão, porque nos pa· 
rece que há possibilidade de chegarmos a um 
acordo pé!ra a aprovação de um substitutivo, 
consubstanciando, além do problema da tor
tw'a, o tráfico de drogas e o terrorismo. Por 
esta razão, Sr. Presidente. eu, com o aprovo 
de todas as Uderanças, peço a V. Ex" retire 
da Ordem do Dia, por 48 horas, a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O nobre Senador Jamü Haddad, em nome 
das Uderanças, pede adiamento da votação 
do Projeto de Lei do Senado n~ 28, de 1989, 
por 48 horas. 

Vou consultar o Plenário. 
Os Srs. Senadores que estão de acordo com 

o adiamento, por 48 horas, da matéria cons
tante do item 2 queiram per111anecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado o adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Jtem3: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n~ 200, de 1989, de autoria do 
Sepador Roberto Campos, solicitando, 
nos tennos regimentais, informações ao 
Presidente do Tribunal de Contas da 
União sobre os balanços da Companhia 
de Navegação Uoyd Brasileiro - Uoyd-. 
brás, nos últimos cinco anos, acompa
nhadas dos respectivos pareceres das au
ditorias que os examinaram. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem4: 

Votação, em turno úrrlco, do Requeri
mento n~ 217, de 1989, do Senador Od 

-- Sabóia de Carvalho, solicitando tramita
ção conjunta para os Projetas de Lei do 
Senado W' 102, de 1988-Complemen
tar, de sua autoria,27, de 1989, do Sena
dor Jarbas Passarinho,. 88 e 92, de 1989 
-Complementar, do Senador João_ Me
nezes, regulamentando o direito de greve. 

Em votaÇã<:> o requeri!'llento. 

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao Senador João Mene
zes, pela ordem. 

OSR.JOÁOMEI'IEZES(PFL-PASem 
revisão do orador) -Sr. Presidente, pela pauta 
da Ordem do Dia, tenho a impressão de que 
falta um dos projetas que eu também entre
guei. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-É88Qt.I092? -

O SR. JOÃO MENEZES-- Não sei que 
número tem, Sr. Presidente, porque quando 
entreguei não tinha número. Tenho dois proje
tas. .. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Quais sjo os dois pro~etos? Tenho dOis 
projetas aqui, de n~.as e 92, complementares, 
do nobre Senador João Menezes. 

.. O SR. JOÃO MENEZES - Então está 
certo. 

O SR. PRESIDErffE (Nelson Carneiro) 
--São dois. 

O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESJDEl'llE (Nelson Carneiro) 
- CoiiC:edo a palavra ao riobre Senador· Leite 
Chaves, pela ordem. 

O-SR. LEITE CHA lfS PRON(JNC/A 
DISC(JRSO Q(JE, EIYTREG(JE À REVI
S'ÍO DO ORADOR, SERÁ P(JBUCADO 
POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro) 
- O pedido do nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho inclui os Projetas n\6 88 e 92, 
de 1989. do nobre Sen<ldór João Menezes. 
Parece·me que todos os dois projetos estão 
incluídos. 

O 5<. Jutahy Magalhães - Sr. Presiden· 
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
_hy Magalhães, pela or4em. 

OSR.JUTAHYMAGALHÁES(PMDB-· 
BA. Pela _ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, eu apresentei, também, um 
projeto sobre a questão da Lei de Greve. e 
perguntaria a V. Ex' se poderiamos juntar to-. 
dos os projetas para uma tramitação conjunta, 
todos que tratassem do mesmo assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa está __ colocando a votos o requeri
mento do nobre _Senador Qd Sab6ia de Carva-

---------------------
lho. Neste requerimento não consta a inclusão 
do projeto de V. Ex'. A Mesa não pode ampliar 
o requerimento para incluí-lo, mas estou certo 
de que o nobre Senador Od Sab6ia de Carva
lho, que é o Presidente da Cotrilssão de Consti
tuição, Justiça e ctdadania, certamente ane
xará o projeto de V. Ex' quando tiver que exa
minar esse c:onjunto de projetes sobre a mes
ma qualidade. No momento, a Mesa não pode 
incluí·lo, ex-offtdo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
-Em votação -o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

_Está aprovado. 
Aprovado o requerimento, os Projetas de 

Lei do Senado n•' 27, 28, 92 e 102, de 1989, 
terão a sua tramitação conjunta. 

A Presidência declara prejudicado o Reque
rimento n~ 203, de 1989, do nobre Senador 
Od Sabóia de Carvalho, que versa sobre maté-
ria de conteúdo semelhante. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem5: 

Discussão, em turno único, da redação 
final (oferecida pela Comissão -Diretora 
em seu PareceP n9 26, de 1989), do Pro
jeto de Lei da Câmara n9 15, de 1985 
(n'~- 4.248-80, na Casa_ de- ongem), que 
instllui a Caderneta de Cohtrole do Fundo 
de Garantia dp Tempo de Serviço -
FGTS e dá outras providências. 

O projeto foi aproVã.do nã"-Sêssão de 1" de 
março do corrente, sendo encaminhado à Co
missão Diretora, para elaboração da redação 
final, a fim de adequar seu texto às novas nor~ 
mas vigentes sobre o Fundo de Garantia por 
Tempo de SeJV:íço, sem alteração de méóto. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação final é 

considerada como definitivamente aprov<1da, 
nos ter111os do art. 359 do Regimento fntemo. 

O projeto vai à sanção. 

.é: a seguinte a redação finai aprovada: 

Redaç~o final do Projefl:) de Lei da CA
mara nP 15, de 1985 (nr>4.248/80, na Casa 
de origem), que institUi a Caderneta de 
Controle do Fundo de Garantia do Tem
po de SeTViço {FGTS), e dá outrtls provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 ~ É instituída a Caderneta de Con

trole do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço (FGTS), para registro da movimentação 
de Conta Vmculada do empregado optante, 
que será -fornecida, gratuitamente, pela Caixa 
Económica Federal (CEF). 

Art. 2~ Dentro do prazo de 1 BO (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da publicação 
desta lei, a Caixa Econômica Federal (CEF) 
distribuirá à rede bancária exemplares da Ca
derneta de Controle do Fundo de Garantia 
do Tempo de SeiViço (FGTS) e as instruções 
sobre o seu preenchimento. 
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Art. 3" Cabe à einpreSa- prOvidenciar, jun~ 
to ao banco depositário do FGTS, a expedição 
da Caderneta de Controle, com os lançamen
tos já efetuados: 

1-dos novos empregados, dentro do prazo 
de 60 (sessenta) diaS, contados da data da 
admissão; 
lÍ-dos atuais empregados, dentro do praM 

zo de 90 (noventa) dias, contados a partir do 
recebimento, pelo banco depositário, das Ca
dernetas de Controle do FGTS. 

§ 1" O banco depositário c_omwticará às 
empresas interessadas, após o recebimento 
das Cadernetas de Controle,-O ptaio destinado 
à respectiva emissão em nome dos atuais em
pregados optantes. 

§ 29 O não cumprimento do disposto 
neste artigo sujeita a empresa à multa, por 
mês de atraso, correspondente a 30% (trinta 
por cento) do valor de re_ferênda vigente na 
região, decretado na forma da Lei n" 6.205, 
de 29- de abril de 1975, cuja importância será 
creditada na Conta Vmculada do empregado. 

Art. 4• A Caderneta de Controle do FGTS 
ficará em poder do empregado, que deverá 
apresentá-la ao banco, periodicamente, para 
atualização dos lançamentos. 

Parágrafo único. A empresa fica obrigada 
a anotar, na Caderneta ProflSSional do empre
gado optante, o nome e o local do banco 
em que ele tem a Contá Vinç_l,l}ada. 

Art 59 O banco depositário fica obrigado 
a lançar, cronologicamente, na Caderneta de 
Controle do FGTS. sempre que for solicitado 
pelo empregado e quando for o caso, os crédi
tos, os depósitos e os respectivos códigos. 

Parágrafo único. Havendo transferência 
da Conta Vmculada, o novo banco depositário 
fica obrigado a continuar o lançamento pre
visto neste artigo, devidamente atualizado pelo 
banco anterior. 

Art _& _ Ein --caso de perda ou extravio da 
Caderneta de Controle por parte do empre
gado ou da empresa, o banco·depositário ex
pedirá, no prazo de 7 (sete) dias, contados 
da data da comunicação, nova via atua1izada 
da caderneta, cobrando, do responsável pela 
perda ou extravio, a taxa correspondente a 
2% (dois por cento) do valor d_e referência 
vigente na região decretado na forma da Lei 
n• 6.205, de 29 de abn1 de 1975. 

Parágrafo único. Ocorrendo perda ou ex
travio por parte do bahco depositário, a expe
dição da noya Caderneta Q._e Controle será gra
tuita, obedecido o prazo máximo de 7 (sete) 
dias, a contar da data da solicitação do titular 
da Corita Vmculada. · 

Art 7~? Compete à Caixa Económica Fe
deral (CEF), a fiscalização do cumprimento 
desta lei, bem como a aplicação da multa pre
vista no § 29 do seu art. 39 

Art 89 Dentro do prazo de 90 (noventa) 
dias. o Poder Executivo, através da Caixa Eco
nômica Federal (CEF), r'eguJarnentará esta lei. 

Art. 9'1 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem6' 

Discussão, em turno único, da redação 
fina] (oferedd" pela Comissão Diretora 
em seu Parecern~27, de 1989), da emen
da do Senado ao Projeto de Lei da Câma
ra n9 17, de 1986- (n9 6.692-85, na Casa 
de origem), que dispõe sobre as unidades 
orgânicas das ind_ústrlas gráficas na ad
ministração federal e dá outras providên
daS. 

Em discussão a redação final. _(P.aiJsa.) 
Não havendo _quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, _a redação final é 

considerada como defmitivarne_nte aprovada, 
nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 

A matéda_ voltará à Câmara dos Deputados. 

Ê-a_ Segui!'te a red_ação fmal aProvada: 

Redação final da _emenda do Senado 
ao Projetp Qe._ 4-ef .da Çâmaf11 n 9 17, de 
J98õ (n' 6.692185, na Casa de origem}, 
que dispõe sobre as unidades org!mkas 
das Indústrias Gráficas n8 Administração 
Federal. e dá outras providências. 

EMENDAN• 1 
(Correspo':lde à Emenda n9 1,_ do ~elator) 

Dê-se ao art. 29 a seguinte redação: 

"Art. 29 .As disposições desta lei não 
se_aplicam à CaSa da Mo_eda, ao Departa
mento .de lmprensa Nacional, ao Centro 
Gráfico do_ Senado Federal, ao Banco do 
Brasil, ao Instituto BrasileirO-de Geografia 
e Estatística (IBGE), ãósTnbunais Supe
riores, ao Conselho-de SeguranÇa Nacio
naJ, ao Estado Maior das Forças Armadas, 
aos Mini.:;térios da Marinha, da Aeronáu
tica, do Exército, da EducaÇão, as Oniver
sidades e ao .Sistema Nacional de lnfor
moções (SNI)" 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-=-Esgotada a mat-éria constante da Ordemdo 
Dia. Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n9 238/89, de urgência, lido no expe
diente, para o Projeto de Lei da Câmara n9 

7, de 1989-
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Jamll Haddad -Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concecl.o a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad, pela orde!;l· 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem. Sem revtsâo do orador.)- Sr. Presi· 
dente, até o presente momento, não nos foi 
encaminhado ainda o parecer do Relator so
bre-as emendas. Recebemos, na semana pró
xima passada, um substitutivo do_ Relator, fo
mos informados e aceitamos votar no dia se· 
quinte, na sexta-feira,-ó pfoJeto, Caso nos che
gaSse às mãos. Estivemos aqui na hora apra-

zada. No entanto, as üderanças com quem 
havíamos proposto o acordo aqui não-compa
receram e até agora não recebemos o parecer 
do Relator a respeito das emendas. 

Pediria a V. Ex~. Sr. Presidente, suspendesse 
a sessão por 1 O minutos, para que pudés
semos receber o parecer e estudá-lo, para vo
tarmos com tranqüilidade. 

O Sr. PRESIDENTE (NelSon Carneiro)--
0 que se aprovou foi 6 requerimento- par~ 
exame imediato do projeto._ O sui?stltutivçl, V, .. 
~o tem em mãos. As emendas apresentadas , 
terão parecer oral, e esse parecer ser~. então. 
dado pelo Relator designado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apre-
ciação da matéria. · · 

Discussão em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n9 7, de 1989, que 
dispõe sobre eleição para presidente e 
Vlce-Presidr:mte da República. 

Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania". 

O Sr. José Fogaça -Sr. Presidente, peÇO 
a palavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jos_é 
fogaça. 

-·o SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, solicito a V. ~ susperida a sessão 
por 30 minutos, para que possamoS estabe
lecer um consenso entre as Lideranças, uma 
vez que ainda há pendências sobre a matéria. 
Creio que esse periodo será sUficiente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- ~ 
A Mesa suspenderá a sessão por 30 minutos, 
fazendo votos para que ela seja reaberta o 
mais depressa paSsivei. 

Está suspensa a sessão. 
(Suspensa às 16 horas a sessão é rea

berta às 17 horas e 28 minutOs.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
-Está reaberta a sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Relator, Sena
dor José Fogaça, para j:>rofe?r parecer. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a reunião que realizamos agora, 
no Gabinente do üder Senador Ronan Tito, 
entre as diversas lideranças dos partidos com 
assento nesta Casa, não me permitiu definir 
um parecer conclusivo sobre a matéria. Em 
função disto, temos que, necessariamente, 
adiar a votação. 

Eventualmente as lideranças, por acordo, 
irão estabelecer o dia aprazado, o dia adequa
do para a votação desta matéría e irão, eviden
temente, cornlmká-lo a V. Ex" 

Quero crer que, em nome do próprio pro
cesso democrático, em nome descSe fato hi$1:6-
rico que é absolutamente inédito para a minha 
geração, o de eleger pelo voto direto o Presi
dente da República, é bem possível que a ma
turidade, o bom senso acabe presidindo a 

- orientação das lideranças nesta Casa, e possa-
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mos acabar por deftnir um acordo que venha 
a aprovar o substitutivo que regulamentará as 
eleições presidenciais. 

Não creio que haja interesse na obstrução 
permanente e na obstrução responsável. Os 
líderes desta Casa têm suficiente seriedade, 
suficiente responsabilidade para agir, demo
craticamente, em contrário. E tenho certeza 
de que, aprofundando-se o debate, aprofun
dando-se um estudo critico das diversas nuan
ças deste projeto, chegaremos a u.m acordo. 

Esta- é urria Casa política; o acordo é a ma
triz, é a matéria-prima do nosso .trabalho: o 
consenso é a fonna inteligente_ de produzir 
decisões. Quando isto não_ é obtido, temos 
que, necessariamente, ir para o voto, e é o 
que possivelmente faremos quando a Mesa 
colocar a matéria em Votação. ~ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em face da declaração do Relator, declaro 
que o requerimento de urgência lá_ foi objeto 
de votação. 

A matéria, na forma regimental, voltará à 
Ordem do Dia na primeira sessão ordinária. 
Não· havendo sessão ordinária amanhã, porw 
que amanhã se realizará, às 15 horas, uma 
sessão conjunta para comemorar os duzentos 
anos da Inconfidência Mine_ira, o projeto volta
ti, em regime de urgência, na pauta da próxi
ma quinta-feira. 

Os Srs. Hderes certamente, durante esse 
espaço de tempo, encontrarão uma fórmula 
'para trazer a este plenário, mas, Se não a en
contrarem, o modo de decidir será utilizando . 
o voto~ para dirimir as divergências que ocor
rem não só aqui como em todos os parla
mentos do mundo, 

É esta e decisão da Mesa. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Peço a pala
vra pela ordem, Sr. Presidente.... 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre 
Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS
PA Pela ordem) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, desde a Constituinte vem-se _estabelecen
do um princípio de trabalho que, tenho a im
pressão, não encontra amparo regimental: é 
soYcitar-se ao Presidente da sessão, na oca
sião, que suspenda a sessão por tempo defini~ 
do, 15 minutos, 30 minutos ou o que seJa, 
para que, então os líderes entrem em acordo. 
Isto deu algum resultado na Constituinte, co· 
mo V. EX' sabe, porque se tratava de matéria 
extremamente complexa, pesada, e, muitas 
vezes, estávamos, como lfderes, discutindo 
uma possibilidade de _união, enquanto a AJj

sembléia Nacional Constituinte contif),Uava vo
tando matérias menos importantes. 

Mas, na vida normal do Senado, Sr. Vresi· 
dente, creio que não deveríamos abusar desse 
princípio, poique ele é visceralmente anti-regi· 
mental. Ou os líderes se entendem antes, ou, 
se não, entendem-se na ocasião. Cabe, nos 
termos do Regimento, a decisão que o Presi· 
dente tomar. Mas não essa de fazer interrup-
ções sistemáticas dos trabalhos para, depois, 

então, chegar-se a conclusão como essa. Du· 
rante um_a hora, perdemos nossas atividades,' 
aqui, e os líderes não se puseram de acordo. 

Era, pOrtanto, Sr. Presidente, uma reclama· 
ção e não uma questão de ordem, o que estou 
formulando aqui. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa acolhe a reclamação de V. EX' e 
esclarece que, só excepcionaJmente, suspen
deu ·a sessão, e com relutância, porque enten
'de que o Parlamento é feito para votar. 

Aqui estamos para decidir pelo voto. Os 
acordos devem ser anteriores ou concomi-
tantes com a votação. _ 
- Por isso mesmo estou antecipando que, na 

quinta-feira, esse projeto entrará preferente
mente na Ordem do Dia, em regime de urgên
cia. Se ãté lá não houve acordo, será votado. 

As emenda serão votadas uma a uma, e, 
se a maioria aprovar, será acolhida a emenda; 
se não for estará encerrado o problema. 

_O-Si'. JOão Menezes~ Sr. Presidente, 
peço ·a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ConceQp_ a palavra o nobre Senador João . 
Menezes. 

O $R. JOÃO MENEZEs PRONUNCIA 
diSCURSO ai.fE.· ENTREGUE À REVI
SÃO [lO ORADOR, 5ERA PUBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa não deu prazo. O Relator não está 
habilitado a proferir o Seu parecer. Daí estar 
aberto o prazo para que se apresentem as 
emendas_. não só as _que estão, mas também 

·aquelas até a data da apresentação do parecer. 
A rriãtêiia já está decidida e será incluída na 
pauta da próxima quinta-feira, em regime de 
urgência. 

Se V. EX' me permite, penso que devemos 
abrir ensejo para que o nobre senadOr Jamii 
Haddad ocupe a tribuna para responder à ctiti
ca que lhe foi feita. E Um gesto Que o Senado· 
deve ao ilustre Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSDB - RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

. dente, Srs. Senadores, o Governador do Esta
do do Fará, a prop6sito do programa do Par
tido Socialista Brasileiro, retransmitido pela te
levisão, em cumprimento à legislação eleitoral, 
na última quinta-feira, crivou-me de injúrias 
de toda ~rte, através de artigo-que fez publi
car, não s6 na imprensa paraense, mas tam
bém em jamais de Brasí1ia e_do Rio de Janeiro. 

Em linguagem desabrida, inteiramente im
própria para o cargo que exerce, desceu a 
agressões variadas contra a minha pessoa. 

É evidente que o resepito que merece esta 
Casa ·e- O comportamento que nela sempre 
mantive, e do qual não pretendo me apartar, 
impedem a resposta no mesmo diapasão. Não 
descerei até_ o injuriador, como seria de seu 
agrado. 

Devo, todavia, diante do fato, uma explica
ção aos nobres Srs. Senadores, com os quais 

tenho convivido Jrat~rnah:nent!'! _desde: que 
aqui passei a representar o meu Estado. 

Assim, assomo a esta tribuna não para me 
defender. Pouco se me dá a opinião do agres
sor; muito me importam, porém, o conceito 
entre_ os_ meus pares e o julgamento do povo 
do meu País, do me_uEstado, daminh~ cidade. 

Há vários meses, Senhor Presidente, foi es
tupidamente abatido, em plena cidade de Be
lém, o Deputado Estadual João Carlos Batista, 
da bancada do PSB. O crime causou revolta, 
tanto mais que a vítima fora jurada de morte. 
O_ seu assassinato havia sido anunciado. Uma 
liSta de peSsoas a -sérem eliminadas viera_ à 
lume. E aquele político encabeçava o rol. Era 
ele, também, um advogado destemido, luta
dor, em favor dos chamados sem-terra, cida
dãos esquecidos pelos poderosos e pelas au
toridades. Antes do seu desaparecimento, ou
tros fatos assemelhados haviam ocorrido. A 
gravidade dos acontecimentos era, pols, pa
tente. 

- -Ao trazer ao conhecimento desta Casa, na 
sessão de 7 de dezembro último, o crime con
tra o companheirO João Carlos Batista, li tele
grama que, dois meses antes, o mesmo me 
enviara denunciando um assassinato ocorrido 
na cidade de ltaituba. Dizia ele que a vítima 
fora fuzilada diante do fórUm, indicando, inclu
sive, quem era o pistoleiro. Tempos antes, fora 
morto outro ·companheiro nosso, suplente de 
deputado estadual, Paulo Fonteles. Abate~ 
i:'am:..no ein Belém, nUm posto de gasolina, -
com _tiros na cabeça. E J®o C;;~rlo_s .B_~tista 
foi fuzilado de maneira idêntica, com a mesma 
estupidez, com a mesma covardia. -

Na ocasião, o eminente Senador Jarbas 
Passarinho me aparteou, lembrando que no 
seu Estado as lutas políticas se faziam dentro 
de um clima de civilidade, mas, que, infeliz
mente, de uns tempos para cá, os problemas 
têm sido agravados, sobretudo na questão 
fu_ndiária. E o ilustre representante do Pará, 
reportando-se ao assassinato de Paulo Fonte
lles, comentou que vira na televião a confissão 
do autor do crime e, no entanto, não se _che
gara à conclusão do caso. 

Proteste~ com veemência, com sentida in--· 
dignação, exigindo imediatas providências do 
Ministério da Justiça. Compareci, acompanha
do da viúva do Deputado João Carlos Batista, 
ao gabinte do Ministro, a quem expus a conve
niência de ser acionada a Polícia Federal. Esti
ve, primeiramente, com o Ministro Paulo Bros
sard, à época o titular da pasta. Depois, com 
o Minístro Oscar Corréa." Faço questão de 
acentuar que nessa luta por providências tive 
ao meu lado o Dr. Márcio Thomaz Bastos, 
que era o Presidente da Ordem dos Advoga" 
dos do Brasil, essa corporação pujante-a quem 
o restabelecimento da democracia tanto ficou 
a dever no País. 

A minha estranheza por uma nota flfl11ada 
pela diretoria estadual da OAB no Pará agora, 
quando da atitude injuriosa do Governador, 
surpreende-me e mê entristece. Primeiro, o 
Dr. Milton de Brito Nobre, que firma o docu
mento, não era o presidente da instituição, 
no Estado, quando dos fatos, como o con· 
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fessa. Segundo, -porque esse comportamento 
está em completa dístonia com o procedi~ 
menta da OAB, naclonal e estadual, ao tempo 
dos estúpidos assassinatos. É evidente que 
o prestígio do órgão dos advogados não fica 
atingido por ess,e ato isolado, pois a crédito 
do mesmo existe uma tradição de indepenw 
dência e de dignidade. 

Entre n6s, para hohfa nossa, temos um 
exemplar magnífico de toda essa atuaçâo dos 
advogados. Refiro-me ao ilobre Senâdor Ma\.1-
rício Corrê a, que, pelo voto da su~ c_lasse, exer
ceu. durante três períodos, a díreÇão de sua 
classe em Bra_sília e deu provas repetidas de 
destemor e competência. 

Por tudo isto, repito, não compreendi aquele 
comportamento d(ssona_nt~_. ~ _ 

Eu não podia aceitar, Sr. Presidente, e creio 
que ninguém de boa fé possa fazê-lo, que 
o assassinato de um deputado em pfena Capi
tal do- Estado ficasse sem ser devidamente 
esclareddo. 

Na transmissão do programa do PSB, o fato 
foi novamente enfatizado, pois, decorrido bas
tante tempo, as autoridades incumbidas não 
haviam apurado as responsabilidades. O Go
verno do Estado, por seu 'mais a1to represen
tante, ficara, tão-só, nas promessas, nas pala
vras, prosseguindo o mesmo c;lima tenso de 
ameaças contra aquelas que têm a coragem 
de se colocar ao lado da população oprimida 
e sofredora. 

Observem os nobres Senadores. O Depu
tado Ademir Andrade, presidente âa seção es
tadua1 do PSB, no Pará, dirigiu-se à presença 
do Governador, levando-lhe elementos, até 
entregando-lhe uma carta, com nomes, com 
indicações de responsáveis, de agressores. 
Entretanto, na sua objurgat6ria contra mim, 
aquela autoridade apresentou-se com lapso 
de memória. Se perdeu a carta, se extraviou 
os dados; temos cópias. Estamos- prontos a 
fornecer-lhe tudo de novo. Mas é predso von
tade de apurar, de pesquisar, de esclarece. 
E_ é isso exatamente o que lhe faJece. 

João Carlos Batista, quando do assassinato 
do nosso companheiro Adão Mota, em ltaitu
ba, deu nomes dos responsáveis. De nada 
adiantou. Passou a ser incluido entre os que 
deveriam desaparecer. E foi fuzilado em me
nos de sessenta dias. O que foi feito? de práti
co, nada. Só encenação; Nem mesmo a carta 
nas mãos da autoridade maior serviu. Pergun
to: até quando teremos de assistir estarrecidos 
a essa sucessão interminável de vic;>lência? 

Vem, agora, o Sr. Govenlãdor aos _jamais, 
ocupando mais de um terço de página, em 
edição dominical, o que, por certo, toma alta
mente dispendioso o seu procedimento, e dá 
uma explicação irônica: é u.m ou outro que 
morre, esporad!camnete, dentro das matas 
paraenses. _ . _ 

Vejam, Srs. Senadores, o tamanho da matéw 
ria publicada em 1 O periódicos do nosso País, 
no domingo. 

Vejam, V. ex'!' o que foi gasto para essa publi~ 
cação. 

Ora, Sr. Presidente, todo _m\.lndo sabe que 
o Deputado João Carlos Batista não foi exter:-

minado nas matas, mas dentro da cidade, no 
coração de Belém, na sede do Governo. Atin
giram-no nã porta da residência. 

Paulo F6ntelles também fora trucidado em 
plena Belé_m, num posto de gasolina, e não 
na mata. 

Os .cjue têm sido caçados na f!lata, _como 
se animais selvagei'!S fossem, são outros, nu
merosos._ O _ernin~nte'Senador Leite Chaves, 
em aparte com que já me distinguiu, acentuou 
a existência desses sicários_a soldo do latifún· 
dlo, exterminando_ os pobres posseiros. Por
tanto, o -"esporadicamnete", com que o Sr. 
Governador tenta reduzir a expressão da ma
tança, não corresponde à rea1idade - cons· 
tltui uma ba1ela. O que há - e isto horroJV:a 
a todas as con.sdências bef!l form_a~as - é 
uma constância, uma acintosa repetição. 

Contra fatos não existem argumentos. 
Na sua fúria agressiva. buscand.o defender

se, investe o Sr. Governador contra o que de-. 
riomina ···morticínio semanal" que estaria a 
ocorrer dentro do. meu território, invocando, 
ainda, a asfixia de dezerias de presos em São 
Pa~o. . - . _ __ _ ______ _ 

O Sírriile imaginado não- tem cabimento. O 
fenômeno da violência urbana, nos maio~es 
centros, é locaJizado em todo o mundo, po
dendo ser citada sua incidência em grandes 
e adiantadas metrópolts como Washington, 
Berlim e Londres. Entre ri.6s, é sabido, à farta, 
que as suas causas revestem muito mais as~ 
pectos sociais e __ econômlcos do Q\.le propria~ 
mente criminais. 

O Sr. Mauricio Corrêa -- Permite V. EJcf 
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Com muità: 
honra, nobre Senador Maurício Corrêa. 

O Sr. Maurício Coll'êa- Nobre Senador 
Jamil Haddad, Íi .~$tarr1;l;cido a nota veiculada. 
sob o regime da matéria paga, pela grandE::
imprensa brasileira, e confesso a V. Ex" QUE::

.. fiquei assustado. Conheço há muitos anos o 
seu passado de homem público, honrado, bo~ 
nesta e probo. Não posso, absolutamente, 
concordar com as expressões tão baixas e 
indignas, os vitupérios acometidos contra V. 
E<' Todos nós sabemos que da tribuna do 
Senado, na Direção do Partido Socialista Bra
sileiro, como seu Presidente, enfun, nas entre~ 
vistas, nos palanques por ende V. Ex" tem pas· 
sado, a sua ação tem-se_ caracterizado como 
um defensor iíimorato dos Direitos Funda
mentals da Pessoa_ Humana .. No episódio rela
tivo ao Estado ç!o Pará, assisti ao programa 
do seu partido, e confesso não ter presenciado 
nada capaz de provocar a fúria, diria até a 
fa1a, as expressões anti-regimentais, antiparla~ 
mentaTes expendidas contra V. ~ Na verda
de, sabemos que o Estado do Pará tem sido 
palco de wna série de assassinatos cometidos 

_contra adv~ogados, contra posseiros, c-ontra 
trabalhadores, e V. Ex" apenas fez uma cobran· 
ça, que se c-ompatibiliza perfeitamente com 
o regime democrático que estamós vivendo. 
V. Ext não precisa da minha solidariedade, V. 
Ex!' não- precisa do endosso à sua atuação 
parlamentar de homem_ público. V. Ex• pode 

ter a certeza de que e_u_manifesto aqui o meu 
respeito à sua atuação. Orgulho-me d? sua 
amizade, não só do ponto de_vista da sua 
aÇão parlamentar, corria, sobretudo, da sua 
cOnduta como homem, como chefe de famí
lia. V. & não mereCe, seguramente, expres
sões tão vis e tão baixas como essas veicu
ladas pelo Brasil afora, que me causam espé
cie. Conhe_d, rapidamente, aqui, no Senado 
Federal, o ilustre Governador_ do Estado çlo 
Pará. Acredito até que aquela nota possa ter 
sido_ assinada, talvez, por atribulações de seu 

·cargo, mas, seguramente, na medída em que 
· a assinou, parece-me que comete contra V. 
- Ex.' um ato de absoluta injustiça. V. ~ tem 
· um passado que honra e$ta Casa, V. Ex" tem 
um passado que honra o Brasil. V. Ex" foí, 
sim, jogador de basquete. Defendeu as cores 
do Brasil com altivez, assim como defendeu 
as cores do Brasil nas quadras de basquetebol. 
V. -ex" tem defendido o povo brasileiro aqui 
dentro com a mesma. galhardia, com o mes
mo denodo, com a mesma capacidade c:Om 
que defendeu o Brasil no campo esportivo. 
V. EX ao descer dessa tribuna vem ao nosso 
convívio mal$ engrandecido, depois de ex
Pressões_tão_ iníquas, tão injustas acometidas 
contra V. ~ Portanto, fica, aqui, em nome 
do meu Partido, o d~sagravo ql,le faço, neste 
instante, a Jamil Haddad, o grande Senador 
que represen~ o Rio de Janeiro. 

- O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Sena
dor Mauríc:io CoiTêa, as palãvraS de V. Ex~ re
presentam, para mim, uma atitude que, não 
tinha dúvida, ocorreria. Temos pugnãdo, nesta 
Casa, pelos- Direitos Humanos. Aliás, defendo 
a vida, não é de hoje. Este ano estou c_omple
tando40 anos de Medicina,IL,Itando para salvar 
vidas na minha profissão. 

Na minha vida política, fui cassado, preso, 
mas não me arred~Ldo direltodeter"na política 
o privilégio de poder defender os Direitos Hu
manos na sua plenitude. Isso faz parte da mi
nha personalidade. O Governador deve ter ou
tra visão. Para ele são poucos assassinatos 
no meio da mata paraense. S. & prova1mente 
está fora da geografia do seu Estado, porque 
os assassinatos aqui aludidos ocorreram em 
plena Capital do Pará, em Belém, nas meSmas 
qrcunstândas, com tiros dados por pistoleiros 
na cabeça dos assassinados. 

Agradeço a V. &, nobre Senador. Quando 
citei V. Ex' como grande Presidente da OAB, 
em Brasilia, recordei~me da atitude que teve 
quando o General Newton Cruz tentava açoitar 
carros, como se culpados fossem, porque as 
buzinas estavam sendo acionadas. V. Ex!' a@u 
com dignidade, altivez e honrou a sua profis· 
são - Presidente da OAB, órgão que para 
mim muito representa, porque foi parte inte
grante da retomada do processo democrático 
neste País. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. JAMJL HADDAD- Com a ·mafor 
satisfação ouço V. Ex', nobre Senador Itamar 
franco. - --~ - -
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O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador 
Jamil_Hadda.d, eu poderia apenas subscrever 
e encerrar_ este aparte com o que disse o emi
nente Senador Mauricio Correa. No entanto, 
devo dizer a V. Ex" que-con""heci nesta Casa 
o então Senador Hélio Gueíros, homem afáVel 
e, diga-se de passagem, preocupado, à época, 
com os problemas do _seu Estado. 

Li, estarrec:ido, as palavras do Governador 
do Pará. Enquanto o Senador Maurício Cãrrea 
aparteava V. EX•, eu fne pergUntava se o Sena
dor Jamil Haddad precisaria da solidariedade 
dos seus Companheiros do Senado da Repú
blica. Creio que não, pói'que ã vida de V. Ex' 
é um ~emplo para todos nós. V. Ex~ não é 
exemplo apenas, porque foi um homem c:as
sado, um homem preso, mas um exemplo 
de dignidade na sua vida profissional como 
médico e, agora, como Seriador da República. 
Nós que es~mos nesta C_asa. há mais tempo 
que V. Ex" aprendemos a admirar o seu traba
lho e o seu espírito público, não apenas na 
defesa dos interesses do seu _Es,tado como. 
dos interesses da nadona1tdade. P9r isso que, 
Senador Jamil Hadç:iad, por m~is que procu
rássemos qualquer adjetivo ou substantivo pa
ra V. Ex" nesta -oportt.iilidã:de, não seria o sufi
ciente. Prestamos a nossa homenagem, a nos
sa solidariedade a V. E;x!', na certeza i3:bsoluta 
de que as palavras do Governador Hélio Guéi
ros vão-se perder. O que vai ficar, e ficará 
eternamente gravado, não apenas nos Anais 
do Senado Federal, como também junto ao 
povo de V. Ext, junto a toQqs_llÓS brasileiros, 
será o seu trabalho proficuo, a sua dedicação 
presente em todas as sessões do Senado da 
República. V. Ex" é um homem que deferi.de 
não apenas os Direitos Humanos - isto é 
inerente à sua atividade parlamentar. V. Ex' 
vai além, na amplitude, no seu pensamento 
universal, na defesa não só daqueles sofridos 
no combate às injustiças sociais, como tam
bém exerce com grandeza o mandato de Se· 
nador da República. Receba V. Ex" não a soli
dariedade, mas a paJavra· amiga do Compa
nheiro de Minas Gerais, CO!Wehddo de que 
a vida pública de V. Ext está longe de s_er alcan
çada por palavras tão vís. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Itamar Franco; agradeço sinceramente a 
V. Ex• o aparte e--d_igo à Casa que forjei a 
minha personalidade no esporte, acostumado 
a vitórias e a derrotas, acostumado a vaias 
e aplausos. Esse tipo de crítica com que o 
Governador do Pará tentou atingir-me não me 
alcançou, não chegou nem aos meus pés. 
Sou daqueles que entendem que a crítica deve 
ser feita. Acolho-a. Mas não acolho pa1avras 
praticamente_ de baixo calão, partindo de um 
Governador que representa um Estado da Fe-
deração. o 

Em momento' nenhum V. Ex"' viraffi .....:. o 
Governador me chamou de sórdido ~ qual
quer atitude citada por ele que atingisse a mi
nha honra pessoal, porque ele não poderia 
encontrá-la Felizmente sou daqueles que têm 
~ vida como um livro aberto. 

Não estou aqui para me vangloriar, não es
tou aqu~ em absoluto, para querer achar que 

sou melhor do que ninguém, mas tenho a 
consciência de que serõ.pre agi, na minha vida. 
pública, com correção e com honestidade, e 
esses tipos de agressões não me atingem. 

Esto~--tra;:fqili\0 nesta tribuna, respondendo 
em altos termos e não chegarei aonde ele 
deseja, não chegarei ao baixo calão, nem à 
sua linguagem desabrida e histérica. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. 
~um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Com muita 
satisfação, nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Realmente 
Tói' com llourpresa desagradável que li a nota 
do Governador Hélio Guei(os, do Pará. Não 
o conheço pessoalmente, pols, quando <:he
guei ao Senado, S. EJcl' s~ ~tirava para assumir 
o Gciverrio do seu Estado, eleito que foi pelo 
bravo povo daquele Es.tado do Norte do Brasil. 
A ímpressão que tinha da figura do Gover
nador era a de _um homem tranqüilo, um ho-

. ·mem de responsabilidade pública, exercendo 
um mandato de Senador e assumindo o Go
verno do seu Estado, sempre merecendo a 
confiança do seu povo. Fiquei realmente de
ce:pcionado com a nota desse jaez, assinada 
por um homeni público de tani.anha ·estatura 
Essa nota, nobre Senador, não atinge V. ~. 
mas a todos nós, ou aquilo que se conven
cionou chamar de classe política qu~já é obje
to_ de tanªs chacotas,__ de tantas campanhas 
Conscientes ou inconscientes, através dos 
meios âe comunicação social. Então, a nota 
atingiu o PróPrio" Governador, mais ao Gover
nador do que a V. ~. por outro lado, atingiu 
a todos nós, porque fol uma pedra a mais, 
iJm apredejamento a mais na imagem do polí
tic:o brasileiro. Essa nota- creio- não contri~ 
buiu em nada. Não sei que momento, que 
r'ná inspiração foi essa do Governador, _que 
não -aceitou de_mpcraticar:ne~:tte uma possíVel 
Crítica "qUe V. ~tenha feito em um programa 
do Partido. Mas, creio ....;. não assisti à crítica 
que V. Ex1 fez;- e posso dizer tranqüilamente 
que jamais foi etn termos parecidos com os 
da resposta ou da nota do Governador Hélio 

1' tudo isso; temos que lamentar profundamen· 
te esse episódfo. Esse episódio não contribui 
para o engrandecimento do nosso trabalho 
de homens Públicos, seja no Executivo, seja 
no Legislativo. À parte estas considera~ões, 
não fujo a uma solidariedade, como um dever 
de justiça à pessoa de V. Ex", ao companheirO 
comDã.fivo e exemplar que é V. Ex", dentro 
e fora do Senado. 

A sua pessoa e o trabalhO de Senador da 
República e de homem pdbiico que V. Ex" 
tem exercido, não foram atingidos por esta 
infeliz nota do GoVernador Hélio Gueiros, do 
Pará. -

-O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Mansueto de Lavor, acolho com gratidão, 
o aparte de V. Ex'. 

Quanto ao episódio, sem dúvida horripilan
te, da morte de mais de dnqüénta detidos 
numa delegada de polfda paulista, amontoa
dos numa c: ela, tod_os sabemos que aJí as auto-

ridades agiram. A imprensa noticiOu Jarga· 
mente qué os responsáveis pela:- barbaridà:de 
foram todos indentiffdidoS, procéSs.ados, e es
tãO respondendO perante o Tribunal do Júri. 

Assim, a diferença, Sr. Presidente, a triste, 
a imensa, a estranha diferença, é que o gover
no do Pará não apurou nada. fko!J no pala
vrório. 

Devo confessar_que tenho pelo nobre Esta
do do Pará, pela sua história, pelo seu passado, 
pela stia gente, pelas suas tradições, o maior 
respeitO. Evoco a figura do grande brãsilêiro 
Laura Sodré, nos· albores da República. L_em
bro que-, nesta- Casa, ainda eu era um estu
dante de medicina, representavam essa l)to
víncia vultos da envergadura de um_ Alvaro 
Adolfo e um Augusto Meira é, mais recerite
mente, nessa condição, aqui estiveram Cafet~ 
Pinheiro e Aloysio Chaves. E constitui galardão 
primoroso para inim ser conteporàneo de Jar
bas Passarinho, de Almir Gabi'iel e de João 
Menezes, todos dignos mandatários· de seu 
Estado e nos quais, apesar das diverQênda's 
que muitas vezes nos sepãratn, reconheço a 
mais alta fidalguia no trato Com os colegas 
e o maior desvel_o cqm a colsa_públlca. 

Escreveu, ainda, o atual Chefe do Executivo 
do Pará, em sua longa, custosa e injuriõsa 
publicação que, enquanto Pieocupltáo c:om
o que se passa a tr_ês mil quilômetros da.mtnha 
terra, eu sou um insensível a todas as mazelas 
que ocorrem com os presos aos quais_ c.onsi
deraria meros marginais. Nada mais inexato, 
outr_a vez. A h_i.stória recente_ dá.. a resposta ca
bal. Sou o autor dos Projetes de.Lei do. Senado 
n9" 17 e22,de 1989.0 primeirovedaaexistê'ri· 
da de celas de tamanho reduzido para castigo 
de presos; o s_egundo proíbe o transporte de 
presos em compartimentos de proporções pe
quenas; com ventilação deficiente ou ausência 
de lumino.sidade. 

Em lugar de_ se preocupar em me agredir, 
o Sr. Governador deveria tentar defender-se 
das acusações feitas à su~ moral, na Revista 
''Veja", nas edições de 2i2 d_e marçppassado 
e 7 do corrente, em publicação intituladas, 
respectivamente, "Na Suda.rD. !,!ll}_prçj_eto em 
família" e "Um flanco abe(!O:' 

Com efeito, Sr. Presidente, na ·retransmissão 
do programa do PSB- que o Sr. Governador 
considera inCompreensivelmente patrocinado 
pela Justiça Eleitoral, olvidado de que a Lei 
assim o determina para todos os partidos -
foi acentuada, em certa passagem, a inação 
âa referida autoridade, o qUe, evidentemente, 
põe em risco a segurança de muitos e muitos 
ddadãos. Não me arrependo de tê-lo feito, 
pois os fatos estão a demonstrar essa inér<;ia. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Permite 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Com muito 
prazer. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente 
Senador Jamil Haddad, perplexo encontrei, 
nos jornais do domingo passado, uma nota 
do Sr. Governador do Pará, nota altamente 
injuriosa à pessoa de V. f:x1', eiliinente amigo 
Jamil Haddad. Conheço V. Ex!' já de algum 



Maio de 1989 DIÁRIO DO CONGRESólO NACIONAL (Seção 11) Quarta-feira~ ~10 J891 

tempo, temos convivido na Constituinte e nes
ta Casa. Posso testemunhar, por isso, a lhane
sa do seu espírito, a firmeza do seu caráter, 
e a maneira com que se tem portado nesta 
Casa. V. Ex' tem sido um parlamentar primo
roso, responsável, que tem honrado o Estado 
que representa nesta Casa. Nobre Senador 
Jamil Haddad neste instant~ devo dizer a V. 
Ext que o povo que represento- meu Estado 
é Sergipe - não aceita, não pactua com os 
propósitos do Sr. Governador Hélio Oueiros, 
que, em se voltando para V. E:<-', pretende es
conder aquilo que todos sabemos - a falta 
de cuidado, a falta de justiça que vem ocor
rendo no Pará. V. Ext pode ficar tranqúilo, 
aquele artigo não o atinge: V. E>r jamais foi 
wn Senador como ele quis dizê-lo. V. Ex' foi 
um Prefeito eficiente, V. Ex• tem um passado, 
um presente e um futuro na vida pública do 
seu País. Portanto nobre Senador, queira V. 
Ex' receber de:ste seu Colega menor toda sol i~ 
dariedade que eJe lhe pode prestar neste ins~ 
tante, porque, além de seu Colega, sou um 
homem que admira as SQas posições, as suas 
posturas, a sua capacidade de discernimento 
e a maneira com que vem agindo como repre~ 
sentante do Estado do Rio de Janeiro nesta 
casa. 

O SR. JAMILHADDAD- Nobre Senador 
Francisco Rollemberg, receb6 o seu -aparte 
com grande satisfação, porque sei que V. Ex•, 
emérito médico, tem uma visão social que 
se aproxima da minha. V. Ex' sabe que tenho 
procurado, nesta Casa, cumprir com o meu 
dever. Assim o fiZ à frehte da Prefeitura do 
Rio de Janeiro, e não devo satisfações ao Go

. vemador do Pará. Quem deve julgar a minha 
situação à frente da Prefeitura do Rio de Janei~ 
ro é_ a população da minha cidade. Quanto 
a miÍlha atuação parlamentar no Senado, devo 
satisfação aos meus pares nesta casa, e o 
faço ·com alegria, porque sei que ao aqui en~ 
trar, em 1986, s6 fiZ arrifzãdes, amizades essas 
em que soube cultivar ao longo de toda a 
minha vida- no esporte, na medicina e na 
política. Digo sempre que sou um homem 
rico, rico de amizades, felizmente, tenho ami· 
gos em todas as correntes políticas, as mais 
variadas, tenho amizade até com pessoas que 
discordam radicalmente do meu posiciona
mento político. Respeito as posições políticas 
de todos aqueles que de mim divergem, mas 
quero, também, ser respeitado, e não admito 
palavras como aquelas que vieram do gover· 
nador, que, como já disse, não me atingem 
quanto ao governador declarar que sou um 
senador sem grande importância, talvez S. Ex' 
não tenha sido informado que saiu publicado 
no Diário da Constituinte que o Senador 
Jamil Hadad apresentou 536 emendas à 
Constituição e teve 114 emendas incluídas no 
texto constitucional. 

Digo isto apenas para mostrar que ·me dedi· 
co de corpo e alma quando sou solicitado 
a ocupar um cargo público; não sou daqueles 
que ocupam cargos públicos para ter o poder 
ou para querer vangloriar~me ou usar uma 
arma contra aqueles que n_ão a têm. 

.Considero o maridato popular um sacrifício, 
como todos os Srs. Senad_ores que aqui se 
encontram também o consideram. Nós so~ 
mos apedrejados quase que diariamente, mas, 
se a popi.J.lação tivesse ciência de quanto tra~ 
balham os parlamentares em prol da popula
ção, tenho a certeza de que a opinião a respeito 
do parlamento não seria essa que, infelizmen
te, ocorre, por falha de informações. 

O Sr. Afonso--AriO:os- Permita~me V. 
Ex'? 

O Sr. Pompeu de Sousa- Permite V. 
EX' um aparte? 

O SR. JAMIL HADDÃD - Nobre Sena~ 
doi Pompeu de Sousa, o meu querido Sena~ 
dor do Rio de Janeiro,_ nosso mestre Afonso 
Arinos me havia solicitad-o o aparte antes de 
v. Ex' 

O Sr. POmpeu de Sousa- Eu me candi· 
dato para logo em seguida. 

O SR. JAMIL HADDAD --Com grande 
satisfação concedo o aparte ao nobre Senador 
Afonso Arinos 

O Sr. Afonso Arlnos -Nobre Senador 
Jamil Haddad, eu estava acompanhando aten~ 
tarnente a exposição de V. Ex' sobre as inl'quas, 
insubsistentes e repulsivas agressões a que 
foi submetido, através da Imprensa, pelo Go
vernador do Estado do Pará. Eu queria apenas 
me manifestar, no momento em que V. EX" 
encerra, a defesa, na qual saiu homenageado 
justamente pOr todos os companheiros desta 
Casa, queria aproveitar esta oportunidade em 
que V. Ex' encerra o se_u discurso para juntar, 
estou certo, () testemunho e a homenagem 
dos seus companheiros de bancada- o nos
so Presidente Nelson Carneiro não se mani
festa, pori}ue está na PresidênCia-da Mes~ mas 
estou segi.lrb de que S. Ex~ está inteiramente 
de acordo comigo. A representaÇão fluminen
se, aqui presente por três partidos distintos, 
homenageia V. Ex', protesta contra as injúria 
de que foi alvo e proclama o nosso orgulho, 
a nossa satisfação, a nossa alegria em tê-lo 
como um dos companheiros bn1hantes, .res
peitados, admiráveis do nosso Estado, nesta 
Casa do Congresso Nacioi1ã1. Muito obrigado 
a V. Exi' 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Afonso Arinos, o aparte de V. Ex!' é, na 
realidade, o que me interessa. 

A opinião do Governador do Pará, para mim, 
nada representa. 

Político respeitado, político com um passa
do digno de nota e um presente de homem 
público invejável, o testemunho de V. ~. me 
dá a certeza de que o meu Estado repudia 
a atftw1e do Governador do Pará. Agradeço 
a V. Ex~' e à representação do meu Estado 
o _apoio sine.ero que me dão neste momento 
em que ocupo a tribuna, para dar uma explicaM 
ção à opinião pública, relacionada com a nota 
infamante do Governador do Pará. 

Ouço V. Ex', nobre Senador Pompeu de 
Sousa, com gfande satisfação. 

O Sr~ Pompeu de Sousa- Nobre Sena
dor Jamil Haddad, vai ser brevíssima a minha 
intervenção, de vez que o tempo da sessão 
se esgota. Mas eu não ficaria em paz com 
a minha consciência se não sa_ísse dQ meu 
plantão na Secretaria da Mesa para vir ao ple
nário trazer, mais do que a minha solidarie-
dade a V. Ex!', a minha indignação pela agres

-são de que V. & não foi víti_ma, porque urna 
agressão de que V. EX' não foi vítima, porque 
uma agressão daquela ordem volta-se contra 
o agressor e não contra o agredido. V, Ex" 
saiu engrandecido desse_ episódio. E eu não 
diria que V. EX' terá a justiÇa de Deus na ~
da História, mas terá a justiça nossa, porque 
nós textos dos Anais do Senado Federal, do 
Congresso Nacional e da Assembléia Nacional 
Constituinte, V.~ só tem honradO o seu man
dato, honrado o Senado, honrado o Congres
so Nacional e honrado a assembléia Nacional 
Constituinte. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena
dor Pompeu de Sousa, V. Ex,•; antigo prOfis
sional de imprensa, homem acostumado a 
esse tipo de agressões, neste_ momento s,e 
solidariza comigo, e para mim é uma grande 
honra receber o seu aparte. 

Sr. Presidente, estou por encerrar o meu 
discurso. Dado o adiantado da hora, não farei 
leitura, mas encaminharei, para que conste 
dos Anais desta Casa, também. UllJ-a resposta 
publicada, hoje, nos Jornais do Rio d~ Janeiro, 
pelo Diretório Nacional do PSB, e urna nota 
da Frente Brasil Popular ao povq bfaSi~~!ro, 
assinada pelo Presidente Nacional do PT -
Luiz Gushike"n; pelo Presidente Nacional do 
PC do B -João Amazonas; e pelq Presidente 
Nacional do Partido Verde- Fem1;1ndo Gabei
ra, hipotecando solidariedade ao Presidente 
Nacional do Partido Socialista Brasileiro_e ao 
meu Partido, repudiando a atitude d<? Gover
nador do Pará: 

Continuo, Sr. Presidente,_ quer o Senado, 
porventura, ainda mais uma prova dessa abu
lia? Vou apresentá-Ia e é de assombrar os mais 
incrédulos. 

No dia prtrneiro deste mês, a televisão do 
Pará, canal 7, pôs no vídeo e ouviu, e mostrou, 
o pistoleito Pérides, o matador do Deputado 
João Carlos Batista. Pois bem! Enquanto a 
televisão assim agia e a população assistia 
naturalmente atónita a essa reportagem, o Go
vernador do Pará, a sua polícia, comemorava 
tranqüilamente o _Dia do Trabalho, sem pôr 
as mãos no criminoso; Que tal movimentar-se 
um pouquinho e mandar prender o Péricles, 
Sr. Governador? 

Vou concluir. Penso _que o direito de critica 
é essencial à democracia. Eu tenho exercido, 
nesta Casa, na praça pública, na imprensa, 
nos seus justos limites, sem agravos, sem alei
ves. Tenho convicção disso; A injúria, no en
~nto, é a arma dos que, esmagados pelo peso 
dos fatos, não têm outro recurso para respon
der. 

Fica nestas explicações o registro da posl
ção que assumi e da qual não tenho que me 
pinitenciar. A verdade dói, mas precisa ser 
dita. A injúria, sobretudo a de difusão r~gia-
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mente paga, apenas define o seu autor, o perfil 
do injuriador. 

Quero encerrar aqUi o lamentável episódio. 
Não voltarei ao tema. 

Requiescat ÚJ pa_ce, Sr. GoVernador. (Multo 
bem!) 

e até enobrecer uma lamentável administra
çao, omissa, impotente, abúlica e relapsa. 

SUa Excelência termina: "Dou o troCo e pas
~ r~abo". O troco o Brasil todo pode ler e 
não ficàrá, reliz, ao ver que a difícil conqufsta 
da democracia e império da lei passa por "de
fensores" da sua laia. O recibo, este,_ folgare-
mos de ver, em boa forma legal e sem arredios 

SENADOR SÓRDIDO contáveis, passado em seu nome pessoal com 
E HIPÓCRITA fundos de seu patrimônio, que ele mesmo 

À propósito da matéria paga - com que alega ser nenhum. 
dinheiro?- estampada num sem-número de O Brasil não ·se construirá com baixezas, 
órgãos da imprensa do país com o título aci· _'!lesmo sendo suas, senhor triste governador! 
ma. o Diretório Nacional do. partido Socialista Brasilia, 8 de maio de 1989 
Brasileiro_ solicitou ao seu Presidente, o Sena- O Diretório Nacional do PSB 
dor Jamil Haddad, que não respondesse à his-
térica represália de um ensandeddo gover- DA FRENTE BRASIL POPULAR 
nador de Estado, c_om ressaltar que, naquele AO POVO BRASILEIRO 
nível de linguagem e com aqueJa baixeza de A Frente Brasil Popular, reunida nesta data 
argumentações, ninguém poderá entrar em -na cidade do Rio de Janeiro, tomou conheci-
diálogo ou polêmica sem macular sua própria menta da matéria paga, com recursos públi-
dignidade, a da orientação po11tica e ética a cos·oudaUDR-estampadaemváriosjomais 
que pertence, a dos seus correligionários e- do País, em que o governador Hélio Gueiros 
a do seu Partido. -~do PMDB do EStadO-dO Pará, acUsado _de 

Na ânsia insensata de defender-se de uma omisso na apuração dos crimes políticos que 
agressão ou acusação que não foi feita à sua se estão tomando corriqueiros no seu Estado, 
pessoa - afinal de contas, peqUenina, física, intenta defender-se, agredindo de forma torpe 
mental, cultural e politicamente-, o triste go- os ~qUe buscam um basta a esse estado de 
vemador buscou elevar-se, denegrindo, a torto impunidade. É a velha história, que já cansou 
e a direita, todas as instituições e classes e a todos os brasileiros, de se tentar fazer crer 
regiões do Brasil, buscando, assim, coonestar que onde há crime não _há responsáveis. 

Ao afirmar que os crimes foram cometidos 
nas matas do Pará, o governador mente por
que nossos companheiros foram mortos na 
porta de sua casa e num posto de gasolina 
no centro da capital do Estado. Ao afirmar 
que não eram santinhos e que o Estado não 
pode garantir que não exista o crime em suas 
fronteiras, o Governador Hélio Gueiros faz uma 
apologia velada dos assassinatos e se coloca 
assim em contradições com suas funções le
gais, tomando-se na realidade passíveJ de ím
peachment 

Em conseqüência, a Frente Brasil Popular 
manifesta sua SO!idadedade, e muito especial
mente ao Senador Jamil Haddad e aô Partido 
Socialista Brasileiro, de que é Presidente, por 
ter sido pessoalmente agredido e infamado 
pelo referidO Governador, hipotecando-lhes a 
certeza de que estamos juntos na luta pela 
dignificação da vida dos trabalhadores brasi
leíros, que não ·podem ficar à mercê de_ insa
nos mafiosos acobertados pelo indÍgitado Go-
vernador. · 

Rio, 8 de maio de 1989. 
Luiz Gushiken - Presidente Nacional do 

PT -João Amazonas- Presjdente Nacional 
do PC do B-Fernando Gabe ira -Presidente 
Nacional do PV 

Pãgo com recursos da Militância Partidária 
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Telex emiHdo em 8-5-89, pelo Deputado 
Ademir Andrade ao Governador Helio Guelras: 

Governador Helio Cueiros, Vossa Excia 
além de estúpido e mal-educado, é também 
incompetente, irresponsável e mentiroso. 

Vossa Excia. ao ser responsabilizado, pelo 
digno e responsável Senador Jamil Haddaà. 
Presidente do meu Partido pela omissão e des
caso na apuração dos vários crimes promo
vidos pelo latifúncUo no seu governo, especia1-
mente nos crimes contra Paulo Ponteies e 
Joio Batista ao contrário de apresentar fatos, 
parte para a agressão baixa e vil, como é do 
seu costume, em notas pagas possivelmente 
com o dinheiro do povo, ·que tnanâou publicar 
na imprensa de nossa terra e em cinco outros 
jornais de circulação nacional. Fique certo que 
o obrigaremos pelos meios legais a dizer que 
fortuna gastou com isto. 

Vossa Excia. acusa cinicamente o Presiden
te do Partido Soc!alista Brasfleiro de esquecer 
os crimes cometidos pelos policiais do RJ e 
SP contra presos o que não é verdade, pois 
ele os denunciou. 

Vossa Exda. sim, esqueceu-se,- de que os 
crimes que cita foram cometidos por policiais 
comandados por governadores do PMDB 
seus correligionários. Esqueceu-se ainda que 
aqui mesmo no Pará Vossa Excia., galhofeiro 
e prepotente, ordenou a violência policial que 
resultou na morte de garimpeiros indefesos 
de Serra Pelada, massacre covarde que indig
nou a opinião púbüca nacional. 

Vossa Excia. mente descaradamente na sua 
nota quando diz que me recebe_ rt:gularmente 
no Palácio. Estive consigo para tratar deste 
assunto apenas uma vez com a companheira 
Sandra Caminha, viúva do Deputado João Ba-

. ~· Estive mais duas vezes acompanhando 

Prefeitos do meu Partido a reivindicar o direito 
das populações que repr_esentam e em todas 
as ócasiões tive que insistir muito para que 
cwnpri~ :com õ dever de_ Governador. _ 
~Caímos na ilusão de acreditar que se tratava 

de um homem sério e bem intencionado e 
o tratamos com confiança, passando-lhe to
das as informações que tínhamos sobre o ca
so do assassinato de João Batista. Pedimo-lhe 
Inclusive que liberasse recursos para efetuar 
as diligências necessárias solicitadas pela pro
rri:otciiia do inquérito. A polic!a deixou escapar 
criminosos confessas depois dos depoimen
tos prestados. Na sexta-feira da semana santa, 
vinte e_qUatro de marÇo de 1989, o delegaCia 
Pedro Santiago localizou o pistoleiro Pérides. 
Dizia ele que faltavam mil quinhentos cruzados 
novos e um carro para a víagem. 

Vossa Excia. tomou conhe_cimento do fato 
e nenhuma providência adotou. Há ma:is de 
um mes, lhe solicitei especialmente uma au
diência para tratar do _assunto e não obtive 
resposta. 

Quanto a segurança que me foi oferecida, 
não me foi.dada a oportunidade de informá-lo 
o quanto ela foi ridícula. Vossa excia que vive 
no mundo da lua (pois me afumou que um 
policial militar ganha bem, quando recebe in
tegralmente um miser3\l"el salário mínimo) 
não sabe que esta policia vive miseravelmente 
sem sál~o ~ sem equipamento de trabalho. 

Vossa Excia. sabe quem são e onde estão 
as quadrilhas organizadas de ladrões e pisto
leiros no Pará, e sabe também que muitos 
deles dirigem vários diretórios do PMDB, o 
seu partido, e que apóiam fmanceiramente vá
rios de seus Deputados. Se não age é porque 
também é cúmplice. 

Na sua nota admite a incapacidade do seu 
governo para resolver os problemas do povo. 

E quando à faz, no sefor de segurança, esti
mula o crime e se toma irremediavelmente 
conivente com bandidos e pistoleiros. 

Digo-lhe ainda qu_e não é o fato de não 
ter uma propriedade rural que o torna um 
homem honesto. 

Eu me iludi a seu respeito, na verdade Vossa 
Excia. é um cretino e egoísta, não tem nenhu· 
ma moral para agredir ~uem quer que seja, 
enquanto não mostrar ao povo do Pará e do 
Brasil o resultados dos inquéritos e as suas 
conseqUências. 

Estou- absolutamente convicto de que não 
se importa- ·c6tn o- que aconteceu ou com á 
qlle Venha acontecer, mas não permitirei que 
agridam o Presidente do meu Partido como 
fez, sem receber a devida resposta, e tenho 
certeza será compreendida pelo povo execu
tando-se. naturalmente os dependentes e pu
xa-sacos do seu governo. 

Colocar-me-ei a disposição da imprensa pa
ra dar de maneira mais detalhada as razões 
da falha da irresponsabilidade de sua atuação 
nos casos eril referência. -

Ademir Andrade , Deputadoo Federal -
Presidente Regional do PSB - Pará. 

O SR. P~IDENTE (Nelson Carneiro, 
- A Mesa lamenta o ocorridO e está certa 
de que a violenta_ agress-ão não atinge o ilustre 
Senador Jamil Haddad, que tanto honra a polí
tica fluminense e esta Casa 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo~ palavra ao nobre Senador Mau-
ricio Corrêa · · 

OSR. MAURíCIO CORRM (PDT -DF. 
Pronuncia o seguinte disCurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o que me traz hoje a 
esta tribuna é a necessidade de denunciar uma 
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torpe manobra que foi a extinção da Superin
tendêncta do INPS em Brasma, perpetrada 
com o objetivo de favoreçer deterrninadÇIS fun
ckmários que virão do Rio de Janeiro quando 
da instalação, aqui, das direções gerais dos 
três institutos que integram o Ministério da 
Previdência e Assistência Social. 

O fim da Superintendência Regional do 
INPS foi arquitetado sob uma falsa aparência 
de "racionalização de trabalho", pois a direção 
geral passaria a absorver os serviços antes 
desenvolvidos pela Superjntendência. COnde
nada por todos os funcionárips experientes, 
esta absorção nada trará além do_ caos flO 
atendimento aos segurados da Previdência 
em nossa regfão, que são hoje cerca de 700 
mil. 

Na verdade, _o que se busc~ ç~m a extinção 
do organtsmo é saciar a ganância por cargos 
de assessoramento que, subtraídos aos brasi
lienses. serão entregues aos funcionários da 
direção geral que só aceitam ser transferidos 
do Rio em troca de mordomias. 

O estranho é que, agora, ninguém defenda 
mais, em nenhum círculo çle decisão do INPS, 
a supressão da Superintendência no Distrito 
Federal. Todos são unânimes em se eximir 
da decisão, o que nos leva de imediato a pen
sar num texto de ficção, cujo autor tenha como 
objetivo principal mostrar os absurdos criados 
pela burocracia estatal. Assim, temos_ uma me
dida repudiada por todos, mas que foi adota
da. E adotada sob inspiração de um fundo~ 
nário menor. 

Tudo começou- Sr. Presidente, Srs~ ?~ria
dores- em 22 de setembro do ano passado, 
quando o MinistroJader Barbalho, ta1v~; ina_d~ 
vertidamente, assinou a Portaria nç 4.329, que 
determinava a transferência para Brasília das 
direções gerais do Instituto Nacional da Pl:evi
dência Social (INPS), do Instituto de Adminis
tração Financeira da Previdência e Ass_lstên<;:ia 
Social (lapas) e do Instituto Nacional. de Assis
tência Médica da Previdência Social (lnamps}, 
sediadas no Rio de Janeiro. 

No segundo item da portaria, vem 9 t_reçho 
polémico que determinava aos presidentes 
dos institutos que, ao instalarem as direções 
gerais em Brasília, absorvessem a$ atividades 
atualmente desempenhadas pelas superinten
dências regionais no Distrito Federal .. 

Antes de mais nada, é estranhissimo, irra
cional até, que se fechasse superintendências 
numa unidade da Federação onde o número 
de segurados supera o de vários Estados, co
mo Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e Ala
goas. 

No inído deste ano, os funcionários do INPS 
brasiliense foram informados de que a Supe
rintendência Regional seria substituída por um 
"Núcleo Executivo de Seguros Sociais". Esta 
notfcia:-bomba lhes foi dada por integrantes 
da direção gera~ que estavam em Brasília para 
tratar de sua própria transferência para esta 
cidade. __ ,_ • -

Os funcionários do Rio de __ Janeit:_q_dis_s_e_Ulm 
ainda que não haviam tomado parte no pro:-
cesso em que se decidira pela supressão da 
Superintendência no Distrito Federal. E mos~ 

traram-se surpresos de não ter sido o assunto 
discutido aqui. 

A partir de então, perplexos, os funcionários 
brasilienses começaram a busca de uma expli· 
cação lógica para a medida. Como isolados 
não obtivessem nenhuma respOsta, uniram-se 
numa comissão integrada por representantes 
dos médicos, dos assistentes soc.~is, dos téc
nicoS em reabilitação e dos funciOiiários admi~ 
nistrativos. Esta Comissão avistou-se primeira~ 
mente com o chefe do recém-instalado Nú
cleo Executivo de Seguros SÕciais, Sr. Antônio 
Miranda, que só soube da extinção da superin
tendência atr_avés do Boletim de Serviço. 

Este filncionário disse -a· seu~ col~gas qu~ -
não concordava com a determinação, pois sa~ 
bia que ela representaria prejuizo a todas as 
atividades desenvolvidas aqui na nossa região. 
Informou também que as direç:ões gerais vin
das _dq_ R,iQ de Janeiro não ocupariam apenas 
seis andares do BlocO L. n9 complexo de edifí
cios_ dé~_ Previdência no Setõr -ae AUtarquias 
Sul _L mas que tomariam posse do bloco inteiro, 
bem como do__6loco K. 

Ao mesmo terrlpo em que tentavam encon· 
trar uma resposta de seus chefes.,_ os funcio
nád_os de Brasília conviviam diariamente com 
a dimin~iç:ão do espaço físico_ Onde trabalha
vam, pois a cada dia se_res_e!Vava maior espa
ço para os que viriam do Rio de Janeiro. 

A segunda entrevista foi com o responsável 
pela Coorde11aàoria_dos órgãos Regionais da 
Presidência do JNPS e superintendente no DF 
quando da extinção da superintendência, Dr. 
Elias Tavares deAraójo. Ele informou que sou
bera do teor da portaria somente na véspera 
de sua publicação. Disse que discorda do que 
ela determina, por achar que só trará prejuízos. 

Assegurou ainda que, quando da extinção, 
lutou apenas para evitar um mal maior, que 
seria a su_b_m_issão dos serviços locais da Previ
dência à Superintendência no Estado de 
Goiás. 

Ouvido a seguir, o Presidente do INPS, Dr. 
AntoniO Tiffi6teo, disse que considerava de· 
sastrosa a medida adotada. Por isso. tentara 
evitar; sem SUcesso, sua implantação, atuando 
junto ao Mi_nistério. 

Presente a esta reunião, o Secr~r!o de Be· 
nefícios do INPS, Sr. Antonio lcó, deu a pri
rrieii'a -pista, dizendo qt.ie a encampação da 
superintendência for_~_$ugerida por um funcio
nário do lapas que integrou a comissão encar~ 
regada de estudar as transferências das dire
ções gerais dqs três institutos para Brasília. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao final de 
tantas reuniões e investigações, a Comissão 
dos Funcionários chegou a umà série de cohs~ 
tatações, que eu gostaria de alinhar aqui: 

1} a decisão de acabar com a Superinten
dência do INPS no DF não nasceu em nossa 
cidade e nem na direção geral, mas fora dos 
seus quadros; 

2) dirigentes responsáveis e com larga ex
periência náo ~ repudiam a determiiiãÇâ.o 
como acham que ela trará graves preJuízos 
aos beneficiários da Previdência no Distrito 
Federal; 

3} o que foi ordenado pela Portaria Minis
terial, além de não resolver os problemas em 
Brasília, vai agravar a situação da di_reção geral 
do Instituto. Num momento em que a palavra 
de ordem é descentralizar, a decisão centraliza; 
- 4} um grande número de funcíonários 

exemplares, sem qualquer aviso prévio, sofreu 
graves prejuíZos com a perda das funções que 
exerciam e com a conseqüente redução drás
tica dos salários; 

5} a transferência da direção geral para 
Brasília é urgente e necessária, rrtâs não pode 
sei' feita prejudicando os fundQ"-ªrios ant!gos 
aqui sediados, nem destruindo a Superinten
dência Regional, que deve ser mantida. 

Sr. Presidente, Srs. Seriadores, o que ocor
reu com a Superintendência do INPS no Dis
trito Federal ilustra de maneira exemplar as 
dificuldades que surgem quando as decisões 
são tomadas sem que sejam ouvidos os princi~ 
pais interessados. Este nãq _é um fato isol~d9, 
ele se situa num contexto de decisões sempre 
tomadas à revelia do povo brasileiro._ Come~ 
çando pelo Governo central,- o autoritarismo 
se espalha por todos os escalões da adminis
tração. O mesmçi se pOde dizer do nepotismo 
e da ineficiênCia. 

_Como dissemos de início, o _que poderia 
parecer uma medida para racionalizar os servi~ 
ços é apenas uma ardilosa manobra p,ara dar 
cargos de chefia da-antiga Superintepdência 
aos f1,1ncionáriqs do Rio de Janeiro, que estão 
sendo.remanejados para cá. Parece que esta· 
mos de volta ao iníciO ·aos an~ 60,-quandO, 
para trazer servidores para Brasília, o Gove"mo 
.tinha de acenar com inúmeros benefíciOS indi
~s. Hoje, isto é inconcebível. 
,-19-ualmente recrlminável é o fato de que ain~ 
da não será desta vez, que as direções gerais 
dos Institutos virão para Brasília. Por algum 
motivo obscuro, certos setores ainda serão 
mantidos no Rio de Janeiro. É o caso de s_e _ 
perguntar; Será qUe não vêm aqueles funcio
nários ·que Se recusam a obedecer uma diretriz 
do Ministro~ da .Previdência SociaP. . 

Por tudo Q que foi aqui mencionado, é do 
nosso dever, como Senador_ eleito pelo povo 
de Brasília, exigir respostas do Sr. Ministro da 
Previdência e Assistência Scidal.~ComÇ:. pode, 
Sr. Ministro, um simples funcionário sUgerir 
a extinção da Superintendência do INPS no_ 
Distrito Federal? Quais são os motivos_ que 
justificam a permanência no Rio de Janeiro 
de certos setores das direções gerais dos ins!J~ 
tutos? 

Brasília exige de imediato a reativaç:ão de 
sua Superintendência do INPS, bem como a 
ampliação de seus quadros. 56 para exempli
ficar, basta dizer que em Taguatinga o Serviço 
de Perícia Médica_ conta com apenas cinco 
profisSionais, para atender não apenas aos se~ 
gwados daquela satélite, mas também aos 
da Ceilândia. 

Nossa popuiaÇã() exige também que seja 
cumprida a determinação de se transferir para 
Brasília, na sua totalidade, as direç:ões gerais 
dos institutos ligados à Previdência que ainda 
funcionam no Rio de Janeiro, quase--trinta 
anos depois da inauguração da nova Capital 
brasileira no Planalto Central. (Muito bem!} 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo ca palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOCIRIVAL BAPTISTA (PFL -.,. 
SE. Pronuncia o seguinte -disCurso.) - Sr.-Pre.: 
sidente, Srs. Senadores, por ocasião do I Con
gresso Nacíonal de Autismo realizado em Bra
sí1ia, no periodo de 16 a 19 de março passado, 
cerca de 1..300 pais de autistas e profissionais 
das áreas de Saúde e Educaçllo subscreveram 
um Manifesto condarnando as autoridades, 
a classe política, os pais de autistas e seus 
amigos, os profissionais, e a imprensa, em 
geral, no sentido de uma mobilização global 
visando a urgente regulamentação do Artigo 
208, inciso m da Constituição a fiin de que 
"a Educação seja, de fato, um Dever do Estado 
e Direito da Pessoa". 

Os signatários desse lmportar1te documen
to, que requeiro seja incorporado ao texto des
tas sucintas considerações tendo à frente as 
Doutoras Ana Maria Pinto Bereohff, Presidente 
do Congresso, e Magali de Fátima Morais Ro_~ 
riz, Presidente da Asteca _(Associação Terapêu
tica Educacional parã Crianças Autistas) suge
riram que o Projeto PUoto desenvolvido em 
Brasí1ta, em Convênio entre a Fundação Edu
cacional do Distrito Federal e a Asteca poderia 
ser um -modelo a ser adotado nas Escolas 
de Ensino Público de todo o País, para as 
crianças autistas, de vez que o tratamento psi
quiátrico, _demasiado oneroso para o Estado 
e para as famílias poderia ser substituído pelo 
atendimento mas adequado que é a educação 
especial. 

EncarecendQ a importância desse Manifes
to, que foi encaminhado, ontem, aos Ministros 
da Educação e Saúde, felicito os seus autores 
e enalteço a iniciativa da Asteca e da Abra 
(Associação Brasileira de Autismo). (Muito 
bem! Palmas) 

DOCUI1ENTO A QUE SE REFERE O 
SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DIS-
CURSO: . . 

MANIFESTO 

Os pais de autistas e profissionais da área 
de Saúde e Educação (em tomo de 1.300 
pessoas), reunidas durante o I Congresso Na
cional de Autismo, em Brasília-DF, nos dias 
16 a 19 de março- de 1989, elaboraram o 
presente manifesto, considerando que: 

- existem aproximadamente 130 mil indi
víduos autistas no Brasil; 

- apenas cerca de 5% recebem atendi
mento adequado; 

- um expressivo percentual encontra-se 
internado em instituições psiquiátricas, relega
do a total demenciação; 

- o atencümento prestado em escolas, clí
nicas e consultórios particulares é altamente 
oneroso em vista da ausência de aUXJ10 fman~ 
ceiro por parte do Poder Público; 

- pela unanimidade dos profissionais, 
concluiu-se que o atendimento mais adequa
do é a educação especial; 

- foi po1sível verificar, nesta área, modelos 
de atendimento de _crianças autistas em clas
ses especiais em escola do Ensino Regular, 

através de convênios entre_ algumas associa
ções de pais e os respectivos Governos locais, 
a exemplo da Asteca-DF e Apaea/Santos-5P, 
apresentando expressivo resultado no proces
so de Ieabilitação; 

Vêm através do presente manifesto, 
mobilizar o Poder Público _no sentido de 

que seja regulamentado com urgência , o Art 
208, Inciso Jll da Constituição - "O dever 
do Estado com a educação será efetivado me
diante garantia de: III -atendimento _especia
lizado aos portadores de deficiência, preferen
cialmente na rede regular de _ensino, per:mi~ 
tindo que todo o indivíduo alcance seu desen
volvimento global, através de um processo de 
educação integral, sistemática, gradual e con· 
tínua, avaliando o desenvolvimento dt;~ pessoa 
e valorizando suas possibilidades"; 

- propor a elaboração, por equipe de es
pecialistas, sob a coordenação da Associação 
Brasileira de Autismo -.Abra,_ de projeto que 
estabeleça as diretrizes gerais para um plane
jamento normativo sobre o processo do diag· 
nóstico, ateriçlimento precoce e educação es· 
pedal, com revisão periódica das propostas 
e aberto a todo tipo de enriquecimento infor-
mativo, destinado a nortear as ações especi
ficas do órgão oficial responsável abrangendo: 

- remoção de barreiras existentes entre 
vários selViços de atendimento para facilitar 
o fluxo das intervenções, evitando-se a dicoto
mia entre _diagnóstico e tratamento, levando
se em conta as diferenças individuais; 

- envolvimento das _universidades nas 
propostas de pesquisa ~ inveStigações cientí~ 
ficas em tomo do problema, divulgação de 
aquisições científicas que possam contribuir_ 
para o conhecimento e combate das causas 
do autismo; 

- qualificação e reciclagem de professo
res e outros proftssionais para o adequado 
manejo do autista e orientação familiar; 
~ esclarecimento e informação à comu

nfdade quanto aos cüreitos do autista, sua ca
- paddadeae integração e participação social; 

-incentivo de convênios com órgãos pú-
blicos e entidades afins para favorecer a dina
mizaça_Q_ de propostas de atendimento; 

-envolver os pais de maneira consciente _ 
e efetiva na luta pela conquista dos direitos 
de seus ffihos. 

ConCfamamos, assim, as autoridades, a 
classe -pOfítlCa, os pais de autistas e SE:us ami
gos, profissionais, a imprense; para que juntos 
possamos defender 

':A EducaçAo como dever do Estado e direi
t~ da pessoa·: 

Ana Maria Pinto Bereohff- Presidente do 
-c-ongresso - Magali de Fátima Morais Rodz 
- Presidente da Asteca. 

COMISSÃO CD;NTIFICA 

Ceii~e Ferreira Secunho - (Psicóloga) 
Dr. Geraldo Ar antes Jr. - (Psicanalista) 
Maria Julia Kovács - (Psicóloga) 
Maria de Lourdes Canziane - (Pedagoga) 
Marisa Araújo Cordeiro -_(Pedagoga/Arte 

Educadora) 

Sônia Falcão Artacho- (ferapeuta Ocupa
cional) 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

Dr. Ajax Gonçalves Ribeiro - (ferapeutia 
Ocupadonal) 

Prof' Beatriz Padovan- (Fonoaudtóloga) 
Prof. Carlos Arturo Molina Loza -- (Psicó-

logo) .. 
Dr. Christian Gauderer- (Psiquiatra)· 
Prof" Débora F. N. Rico- (Pedagoga) 

_ Dra. Eneida Matarazzo - (Psiquiatra) 
Dr. Francisco B. Assumpção- (Psiquiatra) 

Dr. Ivan Robe(ta Capelatto-iPsicanalista) 
Ora. Izelinda de Barros - (Psicanalista) 
Dr. José Raimundo Facion- (Psicólogo) 
Dr. Leonardo Azevedo- (Neurologista) 
Dra. Maria Fausta de C. Campos- (Psico-

lingülsta) 
Profl' Nylse Helena S. Cunha --(Pedagoga} 
Dr. Raymond Rosenberg - (Psiquiatra) 
Dr. Salomão Schwartzman- (Psiquiatra) 
Dr. Stanislau Krynski--:- (Psiquiatra) 
Dra. Silvia Helena Heimburger - (PsicjUla

tra) 
Prof• Tereza GueiTa- (Terapeuta ücú.pa

donal) 

ASSOCIAÇÕES DE AMIGOS 
DO AUTISTA 

Associação Brasileira de Autismo - ABRA 
-(031)225-7621 

Associação de Amigos do Autista da Bahia 
-Al'IA!BA- (071) 240-5802 

Associação Terapêutica Educacional para 
Crianças Autistas- Asteca/DF- (061) 
226-9295 

Asso_ciação de Amigos do Autista de Minas 
Gerais -NilNMG- (031) 225-7621 

Associação de Amigos do Autista de São 
Sebastião do Paraiso - NrWSão Sebastião 
do Paraiso/MQ- (035) 531-2193 

Associação de Amigos do Autista do Paraná 
-AMA/PR- (041) 262-7643 

Associação de Amigos do Autista de Nova 
Jguaçu- AMA/Nova lguaçuiRJ - (021) 
767-8775 

AssóC!ãÇão de Pais de Autistas do Rio de 
Janeiro -APARJ- (021) 265-1070 

Associação de Amigos do Autista de Ser
gipe -AMA/SE- (079) 231-6595 

Associação _de Amigos do Autista de São 
Paulo-AMAISP-(011)288-0796 · · 

Associação de Pais e Amigos EduCadoreS 
de Autistas de Santos - APAE:A -:...._ (0132) 
231-7734 

Associação -de Pais e Amtgos do Autista de 
Ribeirão Preto - AMA/Ribeirão Preto/SP -
(016) 636'9471 .. 

Associação de Amigos do Autista de São 
José do Rio Preto AMA/São José do Rio Pre
to/SP- (0172) 32-6577- Ramal 222 

AssociaÇão de Amigos do Autista de Matão 
-NilNMatão/SP- (0162} 82-2110 -

Associação de Amigos do Autista de Vas~ 
souras - A-"o\A/Vassouras 

O_ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- COncedo a palavra ao nobre Senador Edi- __ _ 
son Lobão. 
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O SR. EDISON LOBA O (PFL-MA Pro
nunda o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, as chuvas em meu Estado, 
o Maranhão, não arrefeceram; ao contrário, 
intensificaram-s_e. Estão hoje ao desabrigo 
mais de 25 mil marãnhenses._Até a capital, 
São Luís, tem alguns bairros virtualmente ala
gados, infelicitando a vida daquelas popula
ções. No interior, os municípios mais atingidos 
são Pedreiras, Bacabal, Vitória do Mearim, Ara
ri, São Luís Gonzaga, COroatá; ltapecuru-Mi
rim, Rosárto, Pindaré-Mirim, Monção, Santa 
Quitéria, Duque Bacelar, Coelho Neto e Maga
lhã_es de Almeida. Neste momento atua a De
fesa Civil e o governo do Estado. Maranhenses 
desabrigados estão sendo alojados em esco
las e_ outros prédios públicos. Guarnições mili
tares também colaboram e medicamentos es
tão sendo levados a esses municípios para 
um atendimento suplementar. 

Peço ao ministro do Interior, que está cola
borando com os desvalidos do meu estado, 
uma presença mais efetiva de seu ministério, 
assim como, ao Ministro dos Transportes uma 
ação rápida a respeito das estradas do Mara
nhão que, _além de precárias, em sua maioria, 
agora estão sendo quase que destruídas com 
as chuvas incessantes. O Maranhão é muito 
mal servido de estradas asfaltadas e sobre tu
do de vicinais. E a cons-eqüência disso é que 
num momento como este as populações do 
interior ficani piatiCamente isoladas de tudo. 

Nesta oportunidade transcreve _uma repor
tagem do jornal O Estado do Maranhão, que 
reflete bem o estado de calamidade em que 
se __ encontram diversos municípios do meu es
tado; 

""DESABRIGADOS SÃO MAIS DE 25 
MIL 

Sobe para 25.035 o número de desa
brigados em 11 municípios do interior 
do Estado, atingidos pelãs enchentes dos 
rios Jtapecuru, Mearim, Pindaré e Parnaí
ba. Com o reconhecimento_ pelo Minis
tério do Interior e o GOverno dOEStado 
da situação de calamidade vivida pelas 
populações atingidas,_ fica decre~do es
tado de emergência em todos eles, já que 
30 por cento da população foi atingida. 

O Governador Epítácio Cafeteira man
teve cantatas com o Ministério do Interior 
desde a semana passada e solicitou a 
visita das autoridades para a verificação, 
in loco, da dimensão dos problemas. En
tre 1 o de maio e o dia 2, o secretário 
especial da Defesa OVil do Jli\inlstério do 
Interior, José Magalhães Sobrinho, sobre
voou as cidades de Bacabal e Pedreiras, 
junto com técnicos d<:i secretaria e da 
Sudene. A partir de então começou a mo
bilização para prestar socorro às vítimas. 

Os números fornecidos pela Secretaria 
Estadual da Justiça ·e Interior; até ontem, 
mostram que o rio Mearim, que está uns 
cinco metros acima do seu nível normal, 
desabrigou 6.500 peSsoas em- Pedreiras, 
5.500 em Bacabal, 5.105-em VitófiiJ do 
Mearim, 1.500 em Arari -e 700 em São 
Luís Gonzaga. O rio ltapecuru transbor-

dou e desabrigou 700 pessoas em Coroa
tá, 80_0 em ltapecuru-Mirim e 430 em Ro
sário. O rfo Pindaré deixou 1.500 desabri
gados em Pindaré-Mirim e dois mil em 
Monção. Em Santa Quitéria 300 pessoas 
abandanaram suas casas em conse_qüên
da da enchente do rio Parnaíba. 

Auxilio 

Como Bacabal e· Pedreiras foram os 
primeiros municípios declarados em es
tado de emergência, através da Coorde

-nadõrla de Defesa Cwil e Prefeituras Muni
cip_ais, foram os primeiros a receberem 
ajuda do governo Federal - 62 rriil e 
~Z5 quilos de alimentos, através da Cabal 
e da Sudene. Segundo José Magalhães 
Sobrinho, essa quantidade é suficiente 
para atendimento de 2.350_ [amflias 
(11.750 pessoas) durante 15 dias. 

A distribuição da alimentação nestas 
cidades fica sob. responsabilidade das 
prefeituras locaís, da Defesa Civil. Em Ba
cabal foram assistidas 1.1 00 famílias e 
em Pedreiras 1.250, às quais foram desti
nadas cestas básicas compostas de fei
jão, farinha de mandioca, arroz, fubá de 
milho, açúcar, leite em pó, sal e óleo ve
getal. 

Os desabrigados estão alojados em es
tabelecimentos de ensino, barracas cons
truídas pela própria comunidade e con
tam com o auxmo do 'Ttro de Guerra", 
unidade do Exército, que ajuda no so-

- - cõrrO às vitimas das enchentes. 

Municípios ameaçados 

O S~detárto de JustiÇa e- Interior do 
Estado informou cjue, em razão das fortes 
chuvas que caem no Maranhão, o núme
ro de desabrigados pode aumentar. Se-

--~do a Agência Metereqlógica doMara-
-nhão, o índice pluviométrico para este 
mês será de 300 a 400 mm, o que signi
fica a ocorrência de chuvas em todo ã 
mês de maio. 

Com isso, Benedito Prezeres prevê que 
COelho Neto, Duque Bacelar e Magalhães 
de Almeida decretem estado de emer
gência nos próximos dias, pois há um 
aumento de casos de desabrigados nes
ses municípios. 

Atê agora ainda não ho_uve registro de 
caso fatal entre as vítimas das enchentes, 
mas a Sucam montqu um serviço de 

-atendimento de emergência junto com 
a Secretaria de Saúde nos municípios 
atingidos e iniciou vacinação da popu
lação para controle preventivo de epide
mias. A LBA, por seu lado, atua em todo 
o Estado coletando mantimentos, vestuá
rios e ~~édios para 0!1_ desabrigados." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (l'lelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Roliemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB-SE. Pronuncia o seguinte discurso) 

- sr: Presidente, Srs. Senadores, mais uma 
vez, vem o Nordeste a enfrentar violentos tem
porais que, ão se alternarem com as longas 
estiagens, tornam aquela região das mais sq
fiidas do País. 

Recentemente, tive a oportunidade de pre
senciar em meu Estado, Sergipe, grave":S--da
nos causados por torrenciais chuvas que des
cem em todo o território sergipano, de ma
neira mais contundente na regíão da Grande 
Aracaju, causando prejuízos na periferia da ci
dade, alagando e destruindo em Laranjeiras, 
São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. 

Na minha cidade natal, Laranjeiras, o 'Cotin
guiba, rio que atravessa o vale onde a cidade 
floresce, teve o seu leito elevado a mais de 
metro e meio, alagando algumas ruas no cen
to da cidade, e na regí.ao ribeirinha deiXando 
ao desamparo inúmeras famílias_. 

Em São CristóVão, -o Paramopama (inun
dou e derrubou 40 casas, deixando um núme
ro muito grande de outras seriamente ava
riadas. 

Na Barra, além das chuvas, o fato da ri1aré 
grande, que impedia o escoamento das águas, 
toda região ficou praticamente intransitável. 

Em suma, ocorreu em Sergipe e, embora 
com prejuízo menor, o que vem acontecendo 
em todo o Nordeste, toda vez que o fenômeno 
das chuvas se repete. 

Ora, Sr. Presidente e SrS. Senadores, o que 
está ocorrendo não é normal, contudo não 
é uma situação inusitada. 

Se-cõtteto é dizer que o Nordeste enfrenta_ 
mais uma calamidade, também é verdade res
saltar a ocorrência_ mais ou meJ10s cíclica de 
fenômenos iguais ao relatado, e disso, ao lon
go de 19 anos, não me tenho cansado de 
repetir: "necessário se toma voltar as vistas 
para os crônicos problemas da região nordes-
tina". -

Há de_ se fazer um projeto de ação conti
nuada, relegando definitivamente pelo obsole
tismo as ações ocasionais, socorros mal pla
nejados que não têm conseqüências, logo es
teja debelada a crise. 

Pois faz parte do cruel estigma do sofrido 
nordestino a perda da casa, da lavoura, a que
bra de safra, a diminuição da colheita que, 
quando não ocorre pela seca, acontece pela 
enchente. 

É a terrível oscilação entre a carência e o 
excesso- de água, que- quando ocorr-e-não en
contra forma de sei-retida, conservada para 
uso diutumo, quer para sobrevivência de ho
mens e de animais, quer para irrigação na 
agricultura. 

A própria programação do Governo Federal 
para o Nordeste evidencia essa assertiva. 

Ãps cOnsideráveiS v~i~eS d~ recursos ar
recadados nessas ocasiões para socorro às 
vítimas, acrescente-se o necessário dispêndio 
à recuperaçâo de áreas atingidas ou danifi~ 
cadas, o trabalho de limpeza das ruas, a edifi
cação de casas, a construção de pontes e re
construção de quilómetros de estradas vici
nais ~_a distribuição de sementes para nesse 
plantio. 



1900 Qua·rta-feira I O DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

A par disso, aos nossos olhos saltam as 
conseqüências palpáveis no dia~a-dia: o au
mento da subnutrição, do índiCe de morta
lidade infantil, da fome, da doença, do desem-_ 
prego, uma região secularmente carente e de 
condições de vida extremamente precárias. 

A própria programação a nLvel de gOvefno 
federal para o Nordeste toma evidente esta 
afirmação. Apenas para exemplificar, pode
mos citar a atuação de dois programas de 
desenvolvimento regional:_ õ PAPP - Progra
ma de Apoio ao Pequeno Produtor Rural -
t; o Proene - Programa de Recuperação de 
Areas Atingidas pelas Enchentes. O primeiro 
tem por escopo o fortalecimento da pequena 
unidade de,produção agrícola para resistir às 
estiagens. O segundo, como a própria deno
minação evidencia, objetiva viabilizar as obras 
de recuperação dos danos provenientes das 
enchentes, tendo ainda o objetivo de realizar 
ações preventivas. Este último, Criado após 
o também rigoroso inverno de 1985, trata do 
excesso d'água. O primeiro, de sua carência. 

Este cruel dualismo está de tal forma im~ 
pregnado na dolorida rotina_dó poVo nordes
tino que se reflete na voz do vate --da região 
- Gordurinha - quando, em "Súj:>lica Cea. 
rense", afuma: "Eu pedi a toda hora pra chegar 
o inverno" /"Eu pedi pra chover I mas chover 
de mansinho". E, diante da intensidade das 
<::huvéVi, c::pndui, fatalista: "A culpa é deste po
bre I que nem sabe fazer oração". 

Cremos, Sr. Presidente e Srs. S_enadores, 
ser passivei aprender al9umas lições dos re
centes acontecimentos do Nordeste. A mais 
importante aponta para a- evidêrlcia de um 
triste saldo: o Nordeste não está preparado 
para ocasiões como esta. _Seus trá9icos e se
culares problemas continuam insolúveis. To
das as ações governamentais desenvolvidas 
na reg-ião não obtiveram ainda efetiva eficácia 
no sentido de torná-la apta a conviver com 
sua própria natureza, com sua· ecologia: 

Em uma rápida e superficial anáJise, obser
vamos que muitos dos _prejuízos c::ausados _pe
las adversidades climáticas decorr~am da au· 
sênda de todo um conjunto de obras de infra
estrutura que, se viabilizã.das, teriam evítado, 
ou, quando não, minorado seus danosos efei
tos.. O desassoreamento dos rios, por exem· 
plo, -evitaria transbordamerit6s, inut'ldações, 
desabamentos, desabrigo, destruição de pon
tes e de estradas. Um eficiente serviço de lim~ 
peza urbana, removendo entulhos, restos de 
construções, excesso de lixo, _contribuiria para 
facilitar o escoamento das ágUas. A ampliação 
- ou construção, na maioria dos casos -
de rede de esgotos, de galerias pluviais, d.imi· 
nuiria a ocorrência de inundações. A erradi
caçãO de favelas, com suas cónstruç:ões pre
cárias, sobretudo às margens de lag13as ou 
próximas aos mangues, contribuiria para con
siderável decréscimo do número de desabri
gados. Os programas de reflor-eStaiil'entó atixi~ 
liariam na reparação dos danos causados à 
natureza pela aç:ão predatória dos desmata· 
mentes. 

Sr. Presidente e Srs. S~iú~dOres, ê inconc~ _ 
bivel que os seculares problemas do semi· 
árido continuem insolúveis, apesar do empe~ 

nho e do esforço desenvoMdo, a c::ustos eleva
cUssimoS, pelas ações governamentais. Neste 
sentido, reSsalfarrios a urgente necessidade 
de implementaçã-o de planos de ação cjue ob
jeUvem p-rever e prevenir catástrofes. criando, 
em COhtrapartlda, resistências para enfrentá
las. Não podemos nos afastar da idéia de que 
a verdadeira função _do poder público é criar 
uma estrutura de reststência e não só de emer
gênda. - ----

Sugerinios, ·para a consecução deste obje: 
tive, a implementação de um programa de 
atividades que concentrem, de modo articu
lado, integrado, os três níveis de ação gO~ma
mental: o federal, o estaduaJ e o municipal, 

Reconhecemos não ser esta uma tarefa 
simples, fácil. Reconhecemos existirem inú~ 
meras parcelas irubidoras à efetivação desta$ 
ações, sobretudo no que concerne às limita
ções -nos -campos financeiro, de -pessoal e de 
te~nologia, ---- --

Com efeito, ao exa:rnin~rmos o quadro orça
mentário dos Estados e- municípios nordes
tinos, ven1kamos que os reçursos financeiros 
estão quase totalmente comprometidos com 
ctpagamentcJ de pe~l e com a parte mera
mente administrativa_. Qualquer plano de ação 
que vise mudanças dependerá da alocação 
de recurSos-oriundps do poder central. 

Mas é este o desafio.:Sup"lfrnr aS díficuldades 
e trilhar o rumo certo. Neste sentido, Jorge 
Gustavo da Costa, ~m _ ''Planejarnento Gover
namental- Uma Experiência Brasileira", en
fatiza exatamente a necessidade de se realizar, 

- no Nordeste, um esquema integrado de de
senvolvimento, em que as ações de âmbito 
federal e_ns!obem, de modo efetivo, o planeja
mento dos Esj:ãdo51 e municípios. E, neste es
forço- acrescentamos-:- não perder de vista 
o objetiv9 -maior de ~ e gU:a!quer a"ção go
vernamental- o homem. 

Era -a· que lihha a dizer, Sr. Presidente, Srs. 
__ S~n~dores. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
...... Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge 
Bomhausen. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL
SC. ProtuJncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, tenho o prazer de tra-

. zer ao cohhecimento de V. Ex"', com ci objetivo 
precípuo de alertar as autorfdades da área e 
muito Principalmente o Senhor_ Ministro das 
Minas e Energia:, Dr. Vicente Fialho1 matéria 
sob o título "O pior cego é aquele que não 
quer ver", de autoria do Dr. Augusto Baptista 
Pereira, no meu entender a maior autoridade 
em matéria de carvão no Brasil, e que ocupou 
aSectetaria de Ciência e Tecnologia no gover· 
no do errtineTife Deputado Antônio Carlos 
Konder ReiS,- e -Cuja transéríçãci solicito seja 
inserida nos Anais da Casa, com meu integral 
apoio aos conceitos eJ11itidos: 

"O PIOR CEGO É AQUELE 
OOE NÃO OOER VER 

Sob o ponto de vista do interesse nado
. 'nal, a visão do homem de Estado é muitas 
vezes superior à do homem de negócios. 
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Um fato--natural, de vei que o primeiro 
visa, prioritariamente, ao presente e ao 
futuro próximo; -enquanto o segundo -
se é verdadeiramente um estadista -
olha para o futuro lOngínquo.-sem esque-
cer, naturalmente, os problemas de mé
dio e curto prazos. 

Este enfoque caracteriza, com perfei
ção, o que-vem_ ocorrendo com-os car· 
vões sul brasileiros. 

Nos meios técnicos, não há quem não 
saiba que as condições geológicas são 
difíceis, os nossOs talVões são pobres-e 
que não podem competir, ca1oria porca
loria, com os bons carvões importados, 
a não ser nas áreas próximas das minas. 
Poucos sabem, entretanto, que eles re
presentam a mais importante fonte de 
energia de que dispõe o Brasil- superíor
em 20 vezes à do petróleo e 76 vezes 
à do gás natural, segundo o ba1anc;o ener
gético nacional do MME de 1987. 

A maior parte dos carvões produzidos 
nos países do Mercado comum europeu, 
como os da Inglaterra, Alemanha e Fran
ça, não podem, também, competir com 
os importados, O que não- impede que 
sejam produzidos em larga escala, pela 
importância económica, social e estrcité
gica que representam. 

Nos Estados Unidos, onde se encon
tram imenSos dep6sítos carboníferos, 
quem precisa de subsidio para sobreviver 
é o petróleo, não obstante serem os ame
ricanos os maiores consumidores globais 
e o-- seu país o segundo maior produtor 
mundial; as condições naturais das jazi~ 
clãs americanas são tão desfavoráveis que 
não piora a proteçâo governamental. Sua 
indústria teria sucumbido, pois o petróleo 
do Oriente Méodio chegavam à costa leste 
dos EStados Unidos, anteS de outubro de 
1973 (I' choque do petróleo), a preços 
40% inferiores aos locais, pelo que so~ 
mente, os produtores domésticos tinham 
o direito de importar. 

Há mais de 50_ anos> a indústria carbo
nffera brasileira vem arrastando-se entre 
períod.os de franco apoio e da incons
tância de certas autoridade$, travando-se, 
às vezes, lutas encarniçadas entre os que 
se batem· pela. necessidade de mantê-la 
viva e os que_ desejam desãtivá~la por jul-
gá-la antiecoilômica. · 

A segurança de suprimento, em qual
quer emergência, o reflexo favorável so
b~ a nossa balança cambial e a disponi
bilidade de um trabalho remunerador pa
ra apreciável contigente humano consti
tuíram, até agora, o imperativo âa sua 
sobrevivência. 

No auge da 2; érise do petróleo,-em 
1979, o Governo brasileiro precisou es
quecer o velho axíoma de que carvões_ 
pobres não se transportam, para patro
rinar acordos entre os Sindicatos dos 
Produtores de Carvão e de Cimento, den· 
tre outros, pelos quais sUbsidiava parte 
do frete do carvão, a fim de qu<e ele pudes
se chegar ao páti9 dos consumidOres, a 
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um preço 20% inferior ao da caloria do 
óleo combustível. 

De algum tempo a esta parte, as autori
dades, que regem a política econômica 
brasileira, entenderam conveniente extin
guir todos -os subsídios e dentre eles -
um dos mais vultosos e valiosos, o do 
trigo .....;,_ concedendo, como c::ra natural, 
aumentos simultâneos no preço do pão 
e dos farináceos. 

O mesmo, entretanto, não ocorreu 
com o carvão, que se pretende possa ar
car com parcela igual à do subsídio, para 
o que não tem a mínima condição, de 
vez que os seus preços de venda são ftxa
dos de acordo com planilha de cálc_ulo 
feita pelo Conselho Nadonal do Petróleo 
e que, obviamente, não poderia incluir 
essa parceJa. 

O Governo brasileiro, e;:oquecendo os 
apelos e incentivos oferecidos à iniciativa 
privada no Plano de Mobilização Econô· 
mica, decidiu, abruptamente, acabar, de 
um dia para outro, c:om o subsídio, atitude 
que contrasta com a prudência da ConiU
nídade Económica E1,uopéia, que discor
dou, no seio do Gatt, da prop-osta dos 
Estadas Unidos de extinguir, até o ano 
2000, os subsfdios à agricultura, por 
achar esse prazo insuficiente. Cabe, ain
da, a observação de que a produção agrí
cola tem uma sazonalidade de um ano, 
enquanto que uma mina de carvão leva 
4 ou 5 anos para ser implantada. 

Lamentavelmente, a indústria carboní
fera brasileira, face à falta de entrosamen
to entre as autoridade_s do setor econó
mico e industrial, é posta em vias de des
mantelamento, no justo momento em 
que se acha em ·condições de poder de
volver ao Brasil os benefícios, por tantos 
anos dele recebidos. 

E por (Juê? __ _ 
A Eletrobrás, cujo sisteina é quase que, 

exclusivamente, apoiado em usinas hi
dráulicas e por isso mesmo vu1nerável 
-sujeito às incertezas das precipitações 
pluviométricas - det;idiu_,_ a exemplo do 
que fazem todos os países que possuem 
algum carvão (mesma de qualidade infe
rior aos nossos), complementá-lo com 
a intercalação de numerosas usinas tér-
micas, no chamado plano 2010. -

Para daqui a apenas 12 anos, em 2001, 
prevê a Eletrobr.ás que o consumo de 
suas usinas térmicas a carvão passará 
dos atuais 3 niilhões para 22 milhões de 
toneladas anuais e que, no ano 2010, es
tará consumindo 44 milhões de tonela-
das. _ -

Estão em fase aàiantadª de iffipiai=i=
tação as usinas termoelétricas: Jorge La
cerda IV, em Santa Catarina, e Jacuí I, 
no Rio Grande do Sul, estando previsto, 
para o final de 1991, u_m consumo, adiw_ 
dona! ao de hoje, de mais de 2 milhões 
de toneladas anuais. 

Conta a lenda que o homem fizera -este 
?ITJargo comentário: "Eu sou burro mes
mo, há 35 anos, fiz um segul:'o de vida, 

nunca precisei dele e a cada ano o prêmio 
está mais alto." 

NâC:iliilha morrido! 
No Brasil é diferente: o prêmio foi pago, 

houve o sinistro, mas o beneficiário se 
~- neQa a receber-o valor da apólice. 

-"A_~StdBaptísta Pereira, Engenheiro, 
Presidente da Ca.::bonifera Treviso SA
Janeiro/1989t" 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência lembra aos Srs. S_enadores 
que o Congresso Nacional está convocado 
para uma sessão conjunta a realizar-se, hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, no Plenário da Câ· 
mara dos Deputados. 

A Presidência comunica ao Plenário que, 
em virtude da realização, amanhã, às 15 horas, 
da sessão conjunta solene destinada a cele
brar o Bicentenário da Inconfidência Mineira, 
não haverá sessão ordinária do Senado Fede
ral, de acordo com o que preceitua o parágrafo 
_único, letra c, do art. 169 do Regimento ln
temo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a próxima 
_sessão _ordinária, a realizar-se quinta~feira, às 
14 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Veto Pardal 

PROJETO DE LEI DO DF 
N'5. DE !98ff 

- (Art. 49 in fine, da Resolução n9 157, de 
. 1988) 

VOtação, em turno único, do veto parcial 
aposto ao Projeto de Lei do DF n9 5, de 1 ~88, 
qu~ disJ)õe sobre os vencimentos dos conse
lheiros, auditores e membros do Ministério Pú
blici:i-dó Tribunal de Contas do Distrito Fe-
deral. -- - -

Parte vetada: art. 49 

. -2- - . 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N'7,DE 1989 

- (Em' regime de urgência, art. 371, b, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 7, de 1989 (n? 1.201/88, 
na casa de origem), que dfspóe sobre a eleição 
para Presidente e Vke-Pr:esidente da Repú
blica. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

-3-

. - PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 28, DE 1987 

(~ re9ime de-_urgênda art. 371, c, do Regi-
mento Interno) -- - -

-Votação, em turno único, do Projeto_de_Lei 
do Sen;:\do n° 28, âe 1987' de autoria dG sena~ 
dor·J~rnil Haddad, que define o crime de tOrtu
ra e dá outras providências, tendo 

PARECER, ~ob n915, de 1989, da Comi~são 
-de Cànstitulção, JUstiça e Gdadania, fa-

vorável ao projeto com emenda que apresenta 
de no;o 1-CCJ. ~ _ _ ___ . _ _ __ 

(Dependendo de parecer da Comissã,ç5-de 
Constituição, Justiça e Cidadania Sobre a 
Emenda N~ 2, de plenário.) 

O_ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está encerrada a sessão. -

(Levanta~se a sessão às JB horas e 25 
minutos.r-

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N' 110, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atrlbuições que lhe conferem os artigOs 
52, item 38; e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Com_issão Diretora no 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n' 004. I 17/89-1, 

Resolve aposentar, por invalidez, Antonino 
Dias Rosa, Agente de Transporte Legislativo, 
O asse "D", Referência NM-33 do Quadro Per
manente do Senado Federal, nos term95 do 
artigo 40, inciso I, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combin,ado com 
os artigos 428, incisos III, § 29, 429, ·inciso 
m, e 414, § 49, da Resolução SF n" 58, de 
1972; artigo 39 da: Resolução SF n9 ·13~ de 
1985; artigo 5? da Resolução SF n9 155, de 
1988, e artigo }9 da lei n9 1.05_0, de 1950, 
com proventos integrais, observado o disposto 
no artigo 37, inc:iso XI, da ConStituição Federal. 

Senado Federal, 14 de abril de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(*)Republicado por haver saído com incorre
ção no DCN, Seção II de 15-4-89 e 27-4-89. 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR 

DE INQUÉRITO 

Criada através da Resolução p? 22, de 
1988, destinada a investigar em profun~ 
didade as denúnicas de irregularidade. in
clusive corrupção na Administração Pú· 
bllca, ultimamente tomadas tão notórias 
pelos meios de comunicação, 

34~ Remúão, realizada 
em 6 de junho de 1988 

Aos seis dias do mês de jun}'!o do ano de 
mil novecentos ~; oitenta e oito, às dezessete 
horas e cinco minutos, na Sala da cOfnissão 
de Finanç~s. presentes os Senho~S_Seriado
res José Ignâclo Ferreira (Presidente), Carlos 
Chiarelli (Relator), Itamar Franco, Maurício 
Corrêa, Chagas Rodrigues, Jutahy Magalhães, 
Affonso Camargo, José Agripino Maia, Man
sUeto de Lavor-e Alexandre Costa. reúne-se 
a Comissão Parlamentar de Inquérito desti~ 
nada a investigar em profundidade as denún
cias de irregularidades, inclusive corrupção na 
~ministração Pública ultimamente tomadas 



!902 Quarta-feira I O DIÁRIQ 06 COJ:iGRESSO NACION!IL (Seção 11) Maio de 1989 

tão notórias pelos meios de comunicação, 
Deixam de comparecer, por motivo justifica
do, os S_enhores Senadores José Paulo Biso!, 
Mendes O,.nale e Severo- Gom.~-i·. ___ _ 

Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declara abertos os trabalhos da Comis
são e solicita que seja dispensada a_ leitura 
da Ata da reunião anterior que, logo após, 
foi considerada aprovada. A seguir, o Senhor 
Presidente informa que a presente reunião tem 
por finalidade enunciar os trabalhos a serem 
desenvolvidos nesta ~emana, estabelecendo 
o seguinte roteiro de trabalhos: dia 7 às 9 
horas, Dr. José Tavares-de Araújo Júnior: às 
15 horas, Dr. Marcelo Averbug, ex-Chefe do 
Departamento de Indústria Naval da Suna
mam; dia 8, às 15 horas, Dr. Edson Martins 
Areias. Presidente do Sindicato de }1áquinas 
do Rio de Janeiro; dia 9, às_9 horas, Dr. Michael 
Broad; às 15 horas, Comandante José Carlos 
de Abreu. 

Com a palavra, o Senhor Senador Carlos 
Chiarem dá pross_eguimento acerca da crono
logia dos trabalhos, propondo o seguinte ca
lendário para a semana subseqüente: dia 13, 
às 9 horas, Síndico da massa falida da empre
sa Intermodal; às 15 horas, Dr. Alfredo Evaldo 
Rutter, Assessor Técnico dê,! Sutiamam; dia 
14, às 9 horas, Dr. Richard Klíen, Presidente 
da Transroll; às 15 horas, Dr. Elmo Serejo 
Farias, Presidente do Uoyd Brasileiro; dia 15 
ou 16, Dr. Paulo Cota, Superintendente da 
Aliança Navegações; dia 20, Dr. Márcio Fortes, 
Presidente do BNDES; dia 21, Comandante 
Murilo Rubens Habbema, Superintendente da 
Sunamam; e dia 22 o_ ex-Ministro Cloraldino 
Severo. 

Nada mais havendo a tratÇI.r, o Senhor Presi
dente encerra os trabalhos da Comissão às 
dezessete horas e trin~_ rnin_ytos e, para cons
tar, eu, José Augusto Panis$,et Santana, Assis
tente da Comissão, lavrei a presente Ata, que 
Uda e aprovada será assinad~ pelo Senhor Pre
sidente e irá à publlcação juntamente com 
o apanhamento taquigráfico. 

ANEXO Ã ATA DA 34.• REUNIÃO DA 
COM!S&iO PARLAMENTAR DE JNQ(JÉ
RJTO, CRIADA A1RA~ DA RESOW
ÇÃON'22, DEI988, DESTIIYADAAIN
VEST/GAR EM PROFUNDIDADE AS DE
NÚNCIAS DE IRREGUlARIDADES, IN
CWSJVE CORRUPÇÃO NA ADMINIS
TRAÇÃO PÚBLICA, ULTIMAMENTE 
TORNADAS TÃO NOTÓRIAS PELOS 
MErOS DE COMUNICAÇÃO, DES17NA
DAAAVALIAR OS TRABALHOS DA CO
MISSÃO, QUE SE fUBUCA COM A DE
WDAAUTORJZAÇAO DQSENHOR Pf/E
SID~ DA COMIS&iO. 

Presidente: _&;çador José lgnáclo Ferreira 
Relator: Senador Carlos Chiarelli 

O SR. PRESIDENTE (.José Jgnácio Ferreira) 
- Havendo número legal, dedar:_o abertos os 
trabalhos desta ComiSS:ão Parlamentar de In
quérito. 

A presente reunião conta com c;~; presença, 
além da Presidência, do~_ eminentes Senado
res Itamar Franco, Ca~los Chiarelii, Jutahy Ma-

galhães, Affonso Camargo, Chagas RodriQues, 
José Agripino e Mansueto de Lavor. Presente: 
também à reunt~o o eminente advogado, Dr. 
Raimu.ndo Faoro. 

Nesta reunião devemos colocar questões 
concernentes à cronologia dos trabalhos desta 
Comjssão, e o fazemos agora enunciando ini
cialmente o trabalho qUe- deVe"ren105 desen
volver na próxima terça~ feira, amanhã, às nove 
h-Ora~Çquando teremos o depoimento do Dr. 
José Tav~ de Araújo. Às 15 horas, ouvire· 
mos a· depoimento do Dr. Marcelo Averbug, 
ex~chefe do Departamento de Indústria Naval. 
Ná quarta-feira, dia 8, às 15 horc;~.s, oUViremos 
o depoimento do Dr. Edson Martins Areias, 
Presidente do Sindicato de J'.'\áquinas, _do Rio 
de Janeiro. Na quinta-feira, dia 9, às 9 horas, 
o_ Dr. Michael Brod, e ainda na quinta-feira, 
às 15 horas, dia 9, o Comandante José Carlos 
deAbreu. -

A Presidência concede a palavra ao emi
-nente SerWd_or Carlos Chiar~ Ui, que dará pros
s-eguimento à referência acerca da cronologia 
dos trabalhos, e passa à imprensa e aos srs. 
senadores o que cons-4t c;onsignado e que 
foi objeto de acqrdo entre os_ membros da 
ÇQIJ).ts.são, 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- Gos
taria apenas de fornecer umas pequenas infor
mações sobre os depoentes_ da semana e da 
listagem da próxima semana, inclusive esta 
da semana que vem, ainda não xerocopiadas, 
mas que gostaria de informar aos srs. senado
res. Com re:la_ção_ _à listagem desta semana, 
já anunciada pelo Presidente, Senador José 
lgnácio Ferreira, o depoente, amanhã pela ma
nhã, (fa1ha na gravação. Inaudível.) ... política 
aduaneira, órgão vincu1ado ao Ministério da 
Fazenda e pessoa que já se manifestou a res
peito dos Decretos nos 2. 404 e 2.414, que 
foram os que aumentaram- o valor dos recur
sos a fundo perdido em favor dos armadores. 
tendo uma poslçª"-o muito clara, muito frontal, 
a respeito do assunto. Arnai-thã será interro
gado a respeito. 

O Dr. Marcelo Averbug, depoente de ama
nhã à tarde, economista como o anterior, diga
se de passagem, foi chefe do Departamento 
de Indústria Naval- Denav, órgão e departa
mento do BNDES,- e foi o ·coordenador do 
parecer que analisou o pedido de financia
mento para a aquisição de navios por parte 
da Transroll. Foi um largo e longo parecer, 
que levantou uma série de objeções a esse 
assLJnto, depois examinado e negado e, poste

- rlormente, aceito pelo BNDES: Essa é a contri-
buição e a questão que s_e· tem a colocar ao 
Dr. Marcelo Averbug. , 

O Dr. Edson Martins Areias é o Presidente 
do Sindicato de Máquinas do Rio de Janeiro 
e compelmenta, de certa maneira. com a Fe~ 
deração Nacional dos-Marítimos, cujo Presi
dente já aqui esteve, o Sr. Maurício Santana, 
a representação sindical da categoria profis
.Sjonal na área interessada em transporte marí
timo. que inclusive solicitou à- Comissão para 
serouvido, em face de uma série de elementos 
que ele teria a trazer, quer a nível documental, 
quer a níVeJâe uma manifestação verbal, dese-

Joso, inclusive, depois de alguns depoírnentos 
_ que aqui ocorreram, de c_omplementar ou reti

ficar ou contestar' aquilo de que te!TI tomado 
conhecimentõ dos trabalhos que a Comissão 
tem feito na área_ da Marinha Mercante, em 
face de declarações de armadores, etc. 

Na quinta-feira o depoimento do Dr. Michael 
Brod. Rec;ordo-me de que foí amplamente ci- _ 
_tado aqui nos dois depoimentos anteriormen
te referidos, tanto no depoimento do Presi
dente da Federação Nacional dos Marítimos 
como no do Dr. Richard Klien, Presidente da 
Tranroll- é uma pessoa que atua como cor~ 
reter, claro que com diferentes enfoques e 
com diferentes conceitos na área de fretes, 
que na linguagem específica diz-se broker. 
tem escritório etc, e, segundo foi referido, teria 
boas relações junto à Administração Pública 
e·atuarla em favor de empresas junto á Admi
nistração Pública. Pelas referências muitO cla
ras que foram feitas a sua atuação, terá qu:e 
ser ouvido aqui pela nossa Comissão. 

O depoimento de quinta-feira à tarde, do 
ex-Comandante José Carl® Franco de Abreu, 
hoje aposentado, diz respeito ao fato de que 
o Comandante José Carlos Franco de Abreu 
foi quem vendeu a empresa Kommar, porque 
dela era o titular majoritário proprietário, e que 
por sua vez agia como se__ proprletário fosse 
do navio Karisma, foi quem vendeu o navio 
e a empresa para a Transroll. Diga-se de pas
sagem que o Comandante Franco de Abreu, 
anteriormente, há mais de seis ou sete anos. 
também ocupou importante função no Minis
tério dos Transportes, respondendo pelo setor 
referente à área de Marinha Mercante. Depois, 
passou à iniciatiVa privada e era o dono da 
Kommar, que vendida para a Transroll, cuja 
operação de venda e conseqüências para o 
Tesouro Nacion<ll e cujo não-pagamento fo
ram e têm_sido motivo de preocupação desta 
Comissão. 

Sr. Presidente, se V. Ext permitir, eu faria 
referência àquilo que já acertamos na Comis
são, que são os depoimentos previstos para 
as outr~ duas etapas, que apenas por uma 
questão de celeridade ainda não estão datilo
grafados para distribuição. Na semana seguin
te, no dia 13, segunda-feira, estamos progra
mando- e quero ressaltar apenas o seguinte: 
esses que foram lidos pelo Presidente anterior
mente e comentados por mim já estão todos 
aprazados, acertados com os próprios de
poentes, que já estão notifk;a,dos e absoluta· 
mente confinnados. Os que vou referir aos 
senhQres e senhoras estão. já marcãdos e 
apróvados e podem ter alguma variação de 
hor.ário, mas o calendário proposto é o seguin
te: no dia 13, segunda-feira, em primeiro lugar, 
no turnO da manhã, seria ouvido o síndico 
da empresa lntermodal- empresa não; síndi
c-o ·da massa falida - que é a erilpreSa que 
tem um navio gêmeo ao Karisma, o Jakque
llne, comprado nas mesmas condições e que 
tambêm está envolvido nesse processo de 
transportes e fretes. À tarde, no mesmo dia 
13, o Dr. Alfredo Evaldo Rutter ~ estamos 
verificando jurito à Justiça por que não conse
guíamos e conseguimos até hoje de r;nanhã 
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essa informação- vem depor, independente 
de quem seja. Vem depor o síndico. Nós va~ 
mos ver que é, porque essa pessoa é que 
tem que nos prestar det~rminadas informa
ue a Comissão precisa. A tarde, no mesmo 
dia, segunda-feira, dia 13, será a vez de Alfredo 
EvaJdo Rutter, assessor técnico na área da Su
namam, e ainda o é até hoje, nessa área da 
montagem das cotas, dos percentuais e da 
distribuição da área de atuação das empresas 
no setor de comércio de frete, da dlstrlbuiç_ão 
dos percentuais das empresas nas grandes 
rotas internacionais de fretes. No dia 14, va
mos complementar ou retomar o depoimento 
que, formalmente ficou concluído, mas que 
não ficou esgotado naquilo que tínhamos a 
ouvir e ficou já aprazado para continuar, do 
Senhor Richard KJien, Presidente da T ransroll. 
Seria uma reinquirição, enfim, ele foi fazer uma 
palestra na Europa para ~llcar a estratégia 
de fretes marítimos e está voltando. Ele fez 
palestra aqui, está fazendo palestra lá. 

Dia 14, ainda, deveremos ouvir o Presidente 
do Uoyd, que é o Dr. Elmo Serejo Faria. Dia 
15 -agora as datas são um pouco ajustáveis 
- ou 16, quarta ou quinta-feira, o Superin
tendente Titular da Aliança, Paulo Cota; ainda 
autorizado pela Comissão, como temos aí pre
visto dnco depoimentos, não temos absoluta 
certeza que conseguiremos tomar quatro de
poimentos na segunda e na terça, estamos 
jogando atê quinta-feira; na semana seguinte, 
no dia 20, segunda-feira, está previsto o Dr. 
Márcio Fortes, PresJdente do BNDES; no dia 
21, o Superintendente da Sunamam, Coman
dante Habbema, como averbo haver em latim, 
ele foi muito citado. Na quarta-feira, dia 22, 
o ex-Ministro Ooraldino Severo. A idéia que 
está sendo diligenciada pela CorrUssão, atra
vés da Presidência, é que no dia seguinte, ou 
dois dias depois tão pronto seja passivei, te
nhamos o Ministro dos Transportes atual, Dr. 
José Reinaldo Tavares, que também a Comis
são decidiu convocar e para fazê-lo está enca
minhando expediente através do Sr. Preslden· 
te, à Mesa do Senado, para submeter à pauta 
porque precisa ser previamente aprovado nos 
termos do Regímento. 

Esse é o roteiro básico, o roteiro essencial, 
o roteiro previsto dessas atividades referentes 
às informações da questão da Marinha Mer
cante. 

Deveremos ter ainda uma outra reunião que 
estará espe~ificamente vinculada à oUVida dos 
relatórios dos nossos ilustres Colegas Senador 
Mansueto de Lavor e Mendes Canale, que fo
ram respectivamente fazer vistorias em muni
cípios de Minas Gerais, São Pau!Q e que já 
estão com os seus relatórios praticamente 
concluídos e até com Sl..!.Qestões; e como isso 
se reporta às intermediações, é uma etapa 
conclusiva, e como temos a informação preli
minar de que talvez a1gumas audiências e de
poimentos teremos que convocar, face ao re
latório já apresentado pelo Senador Maurício, 
é que pensamos em ouYir -~ses relatórios dos 
Senadores Mansueto e Mendes Canale numa 
oportunidade que seja aprazada pela Mesa, 
de acordo com os $_n;. Senadores, ainda até 
o dia 25; e as providências decorrentes que 

serão as_ t.Qma:das de depoimento sugeridas, 
faríamos logo depois de terminada essa etapa 
aqui que está já demarcada e fixada porque, 
inclusive, facilitaria o trabalho da relataria_ ir
mos preparando o material para o parecer, 

Em linhas gerais, Sr. Presidente, era essa 
a informação que me caberia dar. Esto_u à 
disposiÇão. · -

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Tenho a impressão, até por uma questão 
de formalidade, de que esta reunião pode e 
deve ser encerrada continuando todos nós 
aqui para que a imprensa-posSa fazer qualquer 
indagação que deseje, mas não poderíamos 
fazer esse diá1ogo com a reunião aberta por
qUe o formalismo-da sessão criaria embaraços 
aqui se tomasse exeqüível. A Presidência, en
tão, diante da necessidade de subseqüente· 
mente abrir uma conversa com os Srs. jorna
listas, indaga antes os Srs. Senadores se têm 
alguma ponderação a fazer, tendo em vista 
os esclarecimentos prestados pelo Relator e 
pela Presidência. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
encerra formalmente a reunião, mantendo to
dos no mesmo lugar para um cantata dos 
Srs. Senadores com os Srs. jornalistas, tendo 
em vista, inclusive, a presença do Dr. Raimun
do Faoro, que também partldpará -doravante 
de alguma conveniência da própria CP(, na 
condição de Advogado, não mais só como 
Advogado do cidadão e dos Senadores no 
que toca aos seus interesses específicos, mas 
também na condição de Advogado desta Co· 
missão, sem embargo da presença tão valiosa 
e sempre enrfquecedora da Assessoria da Ca
sa. 

A Presidência, então, nada mais havendo 
a tratar, encerra a reunião. 

35• Reunião, realizada 
em 7 de junho de 1988 

-- Aos-sete dias do mês de junho do ano de 
mil novecentos e oitenta e oito, às nove horas 
e quarenta minutos, na Sala da comissão de 
Finanças. presentes os Senhores Senad,ores 
José lgnáclo Ferreira (Presidente), Carlos 
Chiarelli (Relator), Itamar Franco, Chagas Ro
drigues, Mi:surícto Corrêa, jutahy Màgalhàes, 
Affonso Camargo, José Agripino Maia, Man
sueto de Lavor, _Mendes C~ale _e Alexandre 
Costa, reúne-se a Comissão_ ParlameÍltãr de 
Inquérito, d_e~tinaqa a investigar em profun
didade as denúncias d_e irregularidades, inclu
sive corrupção na Administração Pública ulti
mamente tomadas tão notórias pelos meios 
de comunicação. Deixam de çot"(lparecer, por 
motivo justificado, os Senhores Senadores Jo
sé Paulo B_i_sol e SeVero Gomes. . 

Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declara abertos os trabalhos da Comis
são P._ solicita que seja disPensada a leitura 
da Ata da reunião anterior que, logo -após, 
foi 'considerada aprovada. A seguir, conVida 
o Dr.Josê Tav_ares de AraújoJúru_or, e~-5ecre
tário Executivo da Comissão de Política AdUa
neira- CPA, para tomar assento à Mesa. Após 
o juramentq de praxe, inicia seu depoimento 
declarando estar con\_'encido de que a solução 

para a crise econômica _b.t:ª~i_lei_r_,;u~pousa, so
bretudo, na abertura da economia. Acrescenta 
não ser somente a informática que tem reserva 
de mercado mas,. de certa forma, toda a pro
dução industria sendo que, para se chegar 
a uma política de abertura, é necessário um 
conjunto de medidas. 

Explica que em 1984 foi procurado pelo 
Senhor Artur Donato para fazer um diagnós
tico sobre a indústrta naval brasileira, no qual 
ficou constatado que o multiplicador de em
prego da indústria naval é de 2.42 e não -de 
4 como geralmente se propaga. Salienta, alo
da, se.r a forma de financiamento à indústria! 
totalmente inadequada, sem planejamento, 
exemplificando que, em determinado período, 
o Brasil entrou no plano de expansão da indús
tria naval, quando havia uma superprodução 
da indústria internacional. Finalizando, crítica 
as· facilidades oferecidas pelo sistema de Fi
nanciamento adotado, acentuando que os be
neficiários ·acabam conseguindo a perpetua· 
ção das benesses. 

Prosseguindo, passa-se a fase interpeJatória, 
quando usam da palavra, pela ordem, os Se
nhores Senadores Affonso Camargo, Carlos 
Chiarelli, Itamar Franco, c e- Mendes Canale. 
Nesse instante, o Senhor Senador Jos_é lgná
cio Ferreira passa a Presidência ao senhor 
Senador Itamar Franco. Dando seqüêncla a 
fase interpelat6ria, usam da palavra, aindã, os 
-Senhores Senadores t4aurfdo Corrêa e 'Cha
gas Rodrigues. 

O Senhor Presid~nte suspende os trabalhos 
por cinco. ffiinutos. Reabe"rto os trabalhos, o 
Senhor Presidente ~gradece a presença do 
depoente. Nada mais havendo a tratar, o Se
nhor Presidente encerra os trabªIhos da_ Co
rrUssão às quinze horas e quarenta minutos 
e, para constar, eu, José Augusto Panisset 
Santana, Assistente da Comissão, lavrei apre~ 
senta Ata, que lida a aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presiõente e ir~ à publicação jun
tarnen~ com o apanhamento taquigráfico. 

ANEXO À ATA DA 35a. REUNIÃO DA 
COMI.SSÃOPARLAMENTAR DE INOOÉ
RITO, CRIADA A TRA VÊS DA RESOLU
Ç)i"O fi' 22, DE 1988, DESTINADA A IN
VES770AR EM PROFUNDIDADE AS DE
NÚNCIAS DE IRREGULARIDADES fN. 
CLUSIVE CORRUPÇ)i"O /YA ADMINIS
TRAÇÃO PÚBLICA, ULT/ft!A/>!ENTE 
TORNADAS TÃO NOTÓRIAS PELOS 
11E!OS DE CO/>!UNICAÇ)fo, DEST/NA,
DA A CXMR O DEPOWENTO DO DR. 
JOSÉ TAVARES DE ARAWO J(/NfOR, 
EX-SECRETARIO EXECU77VO DA C0-
/>1!55ÃO DE POI!TTCA ADl!ANEIRA, 
QUE SE PUBliCA C0/>1 A DEVI/;IA AU
TORIZAÇ)i"O DO SENH.OR PRESIDEN
TE DA C0/>1!5SÃO. 

Presidente: Senador José lgnâcio Ferreira 
Relator: Senador Carlos Chiarem 

. O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira} 
- Declaro abertos os trãbàillos da pres_ente 
reunião e indago dOs Srs. SenadOres s-e dese
jam ouvir a leitura da ata da reunião anterior 
ou se: a dispensam. 
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tributação das importações. Na verdade, são· 
cerca de 40 e tantos regimes especiais ele 
tributação às importações. São em alguns ca
sos: leis, portarias,resoluções etc., que permi
tem que os produtos entrem no País com re-_ 
dução parcial ou total do imposto de impor
tação. Há um terc:_eiro conjunto de providên
cias que visavam t,mificar_- e aqui ch~gamos 
à questão da Marinha Mercante -os tributos 
que incidem sobre as importações. Como os 
senhores até re_ç:entemerite, antes das medi
das do mês passado que estão sendo chama
dos impropriamente de política industrial, 4 
tipos de tributos incidiam sobre as importa
ções imposto de importação propriamente di
to, taxa de melhoria de portos e o adícional 
de fretes sobre a Marinha Mercante. Tínhamos 
4 tributos que incidiam sobre as importações; 
havia uma estrutura de impostos que não era 
aplicado, porque através daqueles regimes es
peciais na maior parte dos produtos que entra
vam, deixavam d~ ser cobrados os impostos. 
Finalmente, havia uma s~e de outros contro
les. Desta forma, seria absolutamente impos
sível que alguém, antes de realizaruma opera
ção, fizesse uma comparação de preços entre 
a produção, entre o custo de um produto na
cional e o custo de um produto importado, 
devido a toda esta parafemalha. O nosso obje· 
tive era, portanto, em priméiro passo, tomar 
transparente a estrutura de proteção; queria
mos mostrar que setores nossos eram mais 
protegidos e quais setores eram os menos . 
protegidos. Seria o passo inicial para que se 
fizesse a reforma da legislação ·do comércio 
exterior. Levamos este tempo todo neste tra
balho, que é especiaJmente técnico, e no inicio 
do segundo semestre do ano_ passado nós 
submetemos ao Concex ·os resultados deste 
trabalho, trabalho este que já vinha ao longo 
do seu desenvolvimento sendo amplamente 
discutido com as associações de classes e 
praticamente com todos os órgãos de Gover
no direto e indirel:;m:\ente vinculados à questão 
de comércio exterior. 

Confesso que, por ingenuidade da minha 
parte, eu não esperava maiores reaç_ões àquele 
projeto de refonna da política aduaneira por
que, na verdade, naquele ponto nós ainda não 
estávamos fazendo aquilo que eu disse que 
era imprescindível que era de abrir a econo
mia, estávamos apenas racionalizan_do a nossa 
legislação de comércio exterior, simplificando, 
colocandO uma tarifa aduaneira compatível 
com a realidade da indústria brasileira hoje 
e, a partir daí, teremos.elementos para discutir 
quais os setores da economia seriam su~me
tidos à competição internacional e que setores 
continuariam protegidos, etc. Em sfntese, es
távamos dando um passo inicial para que saís
semos desta situação que é quase única no 
quadro internacional hoje com uma economia 
das dimensões do Brasil que é termos uma 
economia integrada interna"cion.almeote por 
diversos aspectos e, por outro lado, é uma 
autarquia, ou seja, caminha no sentido d~ uma 
autarquia, onde produção internacional não 
compete com a produção intema_._mesmo na
queles setores em que nós somos altamente 

competitivos internacionalmente, conforme 
demonstra boa parte de nosso desempenho· 
das importações. 

Quando em setembro do ano passado fize
mos a primeira exposição dos resultados des
ses trabaJhos, para a minha surpresa, o Sr. 
Ministro do Traba1ho fez uma cótica ao. traba
lho de reforma da tarifa, dizendo que S. Ex1' 
via o trabalho cOmo mWto meritório, mas S. 
~ protestava contra o final, a abolição do 
FUndo de Marinha Mercante, posto que a abo
lição de tal fundo iria trazer pesados ônus à 
indústria naval. Eu respondi naquela oportu· 
nidade - e isto deve. estar registrado na ata 
do Concex daquela reunião - que nós não 
estávamos propondo o fim do Fundo de Mari
nha Mercante, mas simplesmente o fim do 
adicional de frete, que era um dos impostos 
que incidiam sobre as importações. Havia 
duas razões para eu estar propondo tal coisa. 
A primeira era que o adicional de frete era 
um .dos fatores de desgaste internacional do 
Brasil já há vários anos, particularmente nO 
âmbito da Aladi, mas também no âmbito do 
GA TI - e em outros organismos interna
cionais, como o Banco Mundial, o FMI etc. 
A razão desse protesto internacional é .de que 
esse adidonal de frete, que, na verdade, é 50% 
sobre o custo de transporte, era wn imposto 
de importação e muito pouco transparente, 
porque não incidia, como os demais tributos, 
sobre o custo do produto, mas, sim, sobre 
o custo dos transportes. Como V.~ sabem. 
o Se.tretãriOda CPA tem., dentre as suas fuil
ções, auxiliar o ltamarati no âmbito de nego
ciações internacionais, tanto no âmbito do 
GATI quanto" ilo âmbito da Aladi. A essa épo· 
ca em que eu estava na CPA. a Aladi passava 
por tirrt processo de revigoramento, muito em 
funçãQ desse programa de integração com 
a Argentina. Nesse período, eu ia quase uma 
vez por mês ora a Montevidéu ora a .. Buenos 
Aires, c:Wdar desse programa, e era rara a reu
níão em qUe a questão do adicional de frete 
não surgisse, sempre com o protesto de que 
era um tributo que não fazia o menor sentido 
e que devíamos incluí-lo no lmposto de impor
tação. A origem da critica era de que o mesmo 
produto pode ter uma taxaÇão diferente se 
ele é embarcado de Buenos Aires ou da Euro
pa ou dos Estado& Unidos. Na verdade, está 
havendo uma discriminação com essa forma 
de taxação. 

Havia uma outra razão por que nós estAva· 
mos propondo a eliminação do adicional de 
frete. A primeira foi no sentido da simplificação 
e de uma racionalização da estrutura de taxa· 
ção de irriPostos. ·A qutra razão era de que, 
até onde vai o meu conhecimento, essa era 
a única taxa de caráter federal que não era 

recolhida pela Receita Federal. Quer dizer, o 
adicional de frete da Marinha Mercante é reco
lhido pelo transportador, que faz um depósito 
no Banco do Brasil à conta da Sunamam. 
Agora vem a pélrte realmente impressionante, 
a Sunamam repassava àquela época 86% dos 
recursos que recolhia para o BNDES, que iria 
constituir o Fundo de Marinha Mercante, e 

14% desse~ recursos constituíam subsídio di· 
reto aos-afài"ã.dores. eu digo subsídio direto 
porque os outros 86% tainbém são. subsfdiqs 
distribuídos entre os armadores e a indústria 
de construção nava"I. 

Quando, naquela reunião do Conce2C, o .Sr. 
Ministro dos Transportes fez tal comentário, 
embora eu não estivesse esperando, eu estava 
baStante Preparado para responder, por mera 
casuãlidcide. Anos atrás, ern 1984, se não me 
engano, eu era, como ainda sou, professor 
do Instituto de Econórilia Industrial dq Rig .àe 
Janeiro. Mas, naquela época, além de profes
sor, eu era pesquisador em tempo integral. 
Estávamos vivendo as conseqüências do qt.Je, 
então, se chainou "escândalo da S_unamam". 
O Instituto de .Econorriia lõâiistrial naquela 
época era e.onhecido por sua independência 
e ninguém trabalhava no Governo, e os econo
mistas que ali trabalhavam eram a professora 
Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, An
tôni() f3arros de Castro, eu,_ Eduardo A.ugusto 
duimarãis, que. depois foi ser o Diretor do 
IBGE, e fomos procurados então pelo Sr. Artur 
João Donato, para que nós fizéssemos um 
diagnóstico sobre a indústria· itaval. A razão
pela qual estávamos sendo contratados era 
porque o Instituto de.Economia Industrial era 
uma entldade evidentemente independente, e 
ele gostaria de um diagnóstico sobre a situa
ção da indú.stda. Ft!.i encarregado de coor
denar este estudo. F"tzemos o estudo e entre
gamos em abril de 85. Na semana passada, 
antes· de vi~ Para cá, estive lendo este estudo 
e merece alguns reparos -ele foi feito talvez 
um tanto quanto apressado - mas são repa
ros.meramente técniços, superfidais. Posso, 
porém, dizer que é um estudo bastante razoá
vel sobre a indústria de construção naval. Para 
a nossa surpresa, à época, nem o estaleiro 
Caneco, nem o Sindicato da Construção Naval 
deu qualquer divulgação a este estudo, por 
duas razões. Uma delas é a de que a indústria 
naval semPre disse que por ser uma indústria 
importante cada emprego gerado na indústria 
naval gera indiretamente 4 empregos na eco· 
nomia. O nosso estudo demonstrava- e está 
aqui ns página 50 e pouCos, se não me engano 
- que o multiplicador de empregos era de 

_ 2,42, ou seja, um "poUquinho abaixo da média 
da indústria manufatureira. Quando apresen-

- taffios o trabalho, esta foi uma das críticas 
feitas no sentido de saber como descobriinos 
isto e todo mundo sabe que é 4. Respondi 
que este éstudo está baSeado nos dados do 
JBGE n.as estatisticas industriais. Nós não con
$CQUimos descobrir, de forma alguma, onde 
os senhor encontrara esse número 4. Respon· 
dera a tradição oral do setor. A tr.adição ,or_al 
está errada. A outra parte é sõbre o capítu1o 
final do estudo em _que nós mostrávamos que, 
embora o Bfasil dispusesse de. unia indústiia 
naval. respeitável, a forma de financiamento 
desJa indústria era totalmente inadequada e. 
mais a forma do próprio planejamento da in
dústria tambérp era inat;!equada. E nós aqui 
neste trabalho discutíamos muito as Imper
feições do chamado segundo plano de cons
bução naval e que foi feito na segunda metade 
dos anos 50, Pessoalmente açho que é uma 
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das partes mais fraca.s do se_gundo PND e 
que inegavelmente tem coisas meiitórias e eU 
jâ escrevi sobre istç>·e pOSso falaf cOm-tranqül
lidade. Talvez_ depois do-programa-nbcfear, 
ísto talvez seja o segundo grande equívoco 
do Govemo Geisel em matériá: d~ ,Política in~ 
dustrial, não tanto por culpa da 6ríêllfãÇãCf_g& 
ral da política mas rio caso d~ orientação seta· 
ria!, no caso da construção ml.Var, P6r_C:tue, na~ 
que i e momento, o Brasil entfôu-em um pro~ 
grama de expansão naval num· instante em 
que o mundo entrava em uma cn:se de super· 
produção de_n.avf<;)s. Estávamos enJr-ªrydo _em 
uma crise de superprodução a e· o-aVíéi"e o Bra
sil entrando em um_ plano de ~xpansão de 
navio e de swbstit4ição de iffipOiiãÇ.tõ:-ESte
era um equívoco que vários pafsés do r:nundo . 
cometeram nos ~n<:)s _70 mas depois corri
giram rapidamente. O nosSO ecjúíVOC:o- foi não 
ter tido condições de reverter este prOcesso, 
e o diagnóstico que se ch-ega me o-de que 
o foi feito nenhuma reversão, porque o Sistema 
de fmanciamento éra extreinárnéri.te fadÚtado 
no caso do setor. Aliás, :é uma é!ira'deristic::a 
da economia brasileira _quê eU '-d(fJO~ser·gerai, 
nos últimos 3q ànol>~ n'este process.o' çle uso 
excessivo de lnc~nti.Vo fiscal e de sUbsídio co
mo instrumento de políticá ilidUsi'ftaf ê' de que · 
aqueles setores que se beneficiam dessas be
nesses governamentais acabam de.SCàbrlndo 
mecanismos_ de perpetuar es®~ _benesses. 
Ora, incentivo fiscal e suJ:;!sídio sãq_ iru?trumen
tos importantes de política eCOn6filfcá. -mais 
pelo fato de serem mecaiüsmOs de trÕ.nsfe
rência de renda da sodeda~e ~-~-~?!"~àquele 
setor que está sendo beneficiando._ Por -isso 
é um instrumento importante de ]::>Olíttca reigio
nal, industrial etc. Mas ele s6 é-losúumento 
de política econômica importante na medida 
em que o Governo t~nha Cori:trõle sobre este 
instrumento, ou seja, que o subsidio, incentivO 
ou a benesse, o que for, seja dadõ por um 
periodo limitado e quando o GOveiTiô reSolve 
retirar ele tenha condições de retirar. A cons
trução naval acho que um c_aso l~mlte de -como 
você vai tia direç:ão e!! ada, na diriÇ5p _OpOSta.-· 
no sentido de que ~sses mecêini$115_<;\S Vão sen.~
do progressivamente apropriados PriVada
mente. A gente nota, conforme está descrito 
nesse trabalho,_ um processo de aprendízaao 
que se começa desde o plano ae metas. ein
que os subsídios eram muito precários, e foi 
se elaborando essa forma de se vin_ç;u1ar direta· 
mente a arrecadação, n6 caso ia TAi.; o· adidO· 
nal de frete que, como 05 srs. sàbem, hoj~ 
orça na ordem de 700 milhões de dólares 
e esses 700 milhões de dólares ês_ti_ó 'bloqUea
dos para aquele- setói. Ora, em --'-qUâicjUer eco- . 
nomia isso não faz nenhum senticloJ bloquear 
um detenninado volume de reci.irso~eXchange 
por algum setor por mais importante quê ele 
seja. O que se tem, em casos importantes 
<::pmo é, inegavelmente, a ind_úst.ria naval, VOCê 
tem que ter um planejamei\to de r:nedio prazo · 
e um planejamento que seja ágil para reorien
tar as suas prioridades no merc~doi e na in~ 
dústria naval não, a úni<::a coisa que VOcê tem 
garantido é o recurso para o setor, depois a 
gente vê o que se faz. Bom, à épcX:ã do segun-
do período, e este era o ponto que mais criticá-

vamos, tínhamos um sistema de fin~ndamen
to absoly.tamehfe loUCo porque a c:oisa era 
d1fé-rE~nte d-eSSe rrieCãn{Sino_qUe-desCreVi rápi
damente agora, porque aqui~ atUalmente, 
aqueles 86% Que vão para o BNDES são apli
cadQs dentr9 dos critérioS· i:le financiamentos 
noirriaiS do Bai1co; antes nã"o, até 84 e durante 
a. !J"ê~tão_ do se-Ql.indp PND, segundo _o plano 
de construção naval, em forma i'nuito esque
mática era mais ou m~nos·o seguinte: a Suna
mam recolhia O adíC\Onãl de frete e adminis~ 
trava. Ela erà, ao_mesi"QO tel!lpo, a ínstituiç:ão 
normativa e' a instituição ~e_cutora do progra
ni'á- de con~w~o naval; eta fazia doi$ tipos 
dif- i:onttató:-plin::ontrato cOm o armador e 
o:Outro _contr:atq com o ésta!eiro~ tóm o arma
d6f; c:omo o armador precísava competir íhter· 
n~êiahalmente, ele constru1a_um preço de na
viO :que sena· o preço ·de navio mais barato 
do_ mundo -_e_ isso é fácil pOrque o navio 
é um betlJ sob enComenda: Então, o armador 
pagava a caixa' de marcha inais barata do 
rriundo, o casc"ó;-os it1strumentos, etc., oU seja, 
um- navio fictíciO, pol-Que ne'nhuril. Pars do 
mUh'do produzíria urh navio tão barato coma 
aqJ,Iele; mas e_ra _esse-o contrata que o armador 
fa;zia_com a_SJ!namãm. COm base-nesse con· 
tratô de compi'a; a Sunamanl ia ao estaleiro 
e _~a~_ Um ·contrato de c:onstrução em que 
ela iria deSeffiõol_sa_r os ·valores_ dO contrato 
à rlíedida em que 6 navio la- ficando ronta. 
Désde fogo; já temos uin descompasSO de 
flui6 ·de CaiXa; à'~i.u~arhaJ:tl pagava o navio 
iriíéi'rO até o· dia erri que ele era ~nti'egue;·e· 
~e·-comeÇaYà á rec~ber a partir de 6 meses 
de:P.ofs do navio ter sfdo en_tregu_e. 'A 'fJferença 
entre o contt:<Sto de cons~us:ã? e o contrato_ 
que o armador pagaVa era cobertO pelo Funâo"-
dé Marinha Mercante; e havia a curiQSà expres· 
são chamada "o prêmio do annador". Esse 
rríé"'éanismO,- ·qualquer análise superficial vê 
qUé isso não poderia dar . .certo e rapidamente 
esse_ Fundo, por maior que foSse ele; iria se 
eXéi_~rir, sObretudo iJç)\nstante dE: ·expansã:o 
dq programa de conSfi'Qçáo, como era naque
le tempo. A partir do instante em que o Fundo 
d~ M.arinha Mercante não conseguia gerar re
cúr~Os suficientes ·para que a Sunainanl geris
se esse processo-, a-sunamarn passou a auto
rizar os estaleiros a descontarem duplicatas 
junto ao sistema bancário para cobiir a$ dife
renÇas; -e- t'nisso deu_ naqllele escândalo da 
Sunamam, qua:~do os es~~eiros, pOr _justa ra
zão~·quando os bancos foram cObrar, disse
ram:- Vão cobrar da Suriamam, não de mim, 
poiqüe a SUilar'iiarn me deve, eu tenho um 
contrato de construção." 

-"ES$e pro-cesso-resultoJ.J, em 83/84, naquela 
trah~rerêncic:!!"para o BNDES da adminístração 
do Fundo de Marinha Mercante e a Sunamam, 
perdeu esse direito. A_SU.flãm"a.m hoje, apenas 
ad.minlstrã ·essa parcela que é o subsídio &feto 
dos armadores. 

Fe!to'eSse parêntese, voltamosrapidament.e 
à reUnião do C:oncex. de setembro de 1987. 
De.si::terOPfCi-de j 9-87 ao final du ano passado, 
n9S pas_san1ós por um processo de discusSão 
desse tr~alho de reforrmfda tã:rifa e eu estava 
bastante preocupado- diSse isso várias vezes 
ao MiníSt.ro Bresse"r Pereira- de que era fun-

ç{fJmental que consé9úíssemos abolir o adiciq· 
na! de frete de Marinha Mercante, nãõ apenaS 
por essas razões todas que eu já citel aqui, 
que é o tipo de subsídio absolutamente injusti
ficado; quero insistir o que foi dito yárias veze$ 
na reunião do_ Concex, não' éramOs Contra a 
existênc:ia do Fundo de Marinha MerCante, es
se F unclo d~ve cOntinuar existindO; ser admin
sitrado pelo BNDES, mas coffi i-eCUrsos OrÇâ
mentártos, mesmo que sejam com condiçQe!i 
de tempo plurianual ou o que for; o que não 
faisent.ido é termos recursos vinculados dessa 
magnitude, sobretudo cõm a·parêeiade.Subsi
dio dlreto que, naquela -éPOca ·era de 14%~ 
depois passou para 36. Mas, havia um outro 
ponto técnico que eu vou tomar 2 minutos 
para ... 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) . 
- Não, V. S• tem o temPO necessário. Por 
favor eu eStou percebendo v. s~ até se atro_pe
lando. Por favor, pode ser suficientemente eXw 
plicíto, porque é necessário. 

O SR. JO.S" TA V AgES- Está bom .. O qua
dro é complexo mas é fácil de descrever. 

Então, eu d.izia que havia Uma outra" raZão 
adicional para eUmtoarmos o adicional de fre
te. M~_r_ejeri há pouco que existiam diversos 
regimes espedais de tributação às importa
ções. Só aquelas isenções e reduções que" 
queríamos eliminar, POrque a idéia, que era 
um passo importante nesse trabalho de refor
ma da política de comérdo ext:Mor, é de que 
o imposto de importação, tal como é no mun· 
dQ inteiro, é um instrumento importante, mas 
não ê um instrumento de política fisc:-al, _ele 
é w:n instrumerito- de proteçã.o industrial e de 
promoção de comércio exterior, para isso que 
existe imposto de importação. 

Agora, -para que o imposto de importação 
desempenhe esse papel de instrumento de 
prote-ção-à índústria, ele precisa ser cobrado. 
No Brasil não. No Brasi.l o imposto de impOr· 
taç:ão era apenas usado como uma barreira 
absoluta às importações, porque as impor
tações brasileiras são todas proibitivas a nível 
de imposto, para que depois, no caso a caso, 
administrássemos essas insenç_ões e r~du
çóes e permitir quê só entre no Pais prOdutos 
c:omplementares à produção interna. 

Era esse-o ponto que queríamos romper. 
Mas um passo importante, dentre aqueles 

regimes especiais de tributação às importaw 
ções, vários deles diziam respeito às empreSas 
estatais, a maioria das empresas estat:çtis nã9 
paga imposto de ímportaçãO Por Carriinhos 
diversos, mas todas pagam um adicional de 
frete, porque ísso é sagrado, esse não tinha 
isenção. 

Como estávamos eliminando o ad_icio-nai de 
fre(e, na verdade estáv~mos incorporando o 
adicional de lrete à estrutura dos· impostOs 
e as empresas estatais iri<;~:m paSsar a pagai' 
imposto, do ponto de vista dos interesses das 
empresas estatal~ era mats ou menos neutro, 
quer dizer, elas deixariam de pagar o adicional 
de -fi'ete (!:: passariam a pagar -o -impostd de 
importação. Eu me lembro que àquela época 
foi féita uma quota para o caso da Petrobrás, 
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que é o maior contribuinte do adicional de 
frete, e a Petrobrás ainda sairia ganhando. 

Ora, isso era um dado extremamente posi
tivo, primelro porque era importante não con
tar com a oposição das empresas estatais a 
um traba1ho de reforma de politica aduaneira, 
por razões obvias, e segundo, por que era evi
dentemente muito complicado do ponto de 
vista da política económica fazer uma reforma 
comerdal que fosse honerar ainda mais_ as 
empresas estatais na situação a.tual. Então; 
esse.. era um ponto importante. 

Bom, agora se -o adiciona] de frete fosse _ 
mantido íriamos_ter que manter- pãrdalrnente, 
pelo menos, alguns dos regimes especiais. Ai, 
já começamos abrir exceÇào para o conjunto 
das empresas estatais, diverfamos, obviamen
te, fazer exceção para as empresas estatais 
mais importantes. Bom, ai se abriria a porta 
e já se ç:omeçava com o novo regime, bastante 
parecido com o regime antigo. Orã, eu insistia 
com o Ministro Bresser Pereira que nós preci
sávamos brigar a.té Q último momeoto para 
conseguir passar do jeito que estava. Nesse 
ponto quero insistir, quer dizer, a nossa preo
cupação, naquele momento, não era com a 
industrial naval. Quer dizer, essas questões, 
essas impropriedades todas do financiamento 
ê uma aberração, é ruim, etc., mas essa não 
era a nossa preocupação, A nossa preocu
pação era com o adicional de frete que era 
um obstáculo importante à modernização da 
politica de comércio exterior do Brasil. Além 
do mais, sabíamos que por si só não se susten
tava. Então não havia nenhum motivo além 
dos interesses específicos dos senhores arma
dores e dos senhores donos dos estaleiros. 
Fora is-so, não havia. Mesmo se nós olharmos 
de urna perspectiva mais-ampla, dõs interes
ses da indústria de construção _naval, nós po
deremos dizer que esse esquema é danoso 
para termos uma indústria saudável a médio 
prazo, mas isso é uma outra hisJ.6ri_ª, Q1.1er 
dizer, o importante era que nós estávamos 
estrando, talvez, num recurso mais carimbado 
que existia neste País, que era o adicional de. 
frete. Bom, mas eu quero insistir, a nossa preo
cupação não era essa, a nossa preocupação 
era de que com isso, ao manter o adicional 
de frete, nós teríamos que, primeiro, já estáva
mos com -dois tributos nas importações, por
que o JOF, a taxa de melhoria dos portos iria 
desaparecer, nós iríamos continuar sofrendo 
desgastes internacionais por estarmos man· 
tendo essa taxa, que é uma taxa absoluta
mente absurda, do ponto de vista dos costu
mes atuais, em matéria de comérdo interna
dona!. Segundo, que era contra os_ nossos 
pr6prios interesses, pOrqUe nós queríamos ter 
uma estrutura de proteção ma[s transparente 
do nosso parque industrial, para intdanrios 
um processo de abertura da economia.. Quan- -
do o Ministro Bresser_ Pereira saiu, ele sollcltou 
a todos nós, que estávamos trabalhando com 
ele naquele instante, que permanecêssemos 
durante o tempo da interinidade do Ministro 
Maílson da Nóbrega. E me disse no sábado, 
ele saiu numa sexta-fei_ra, e no dia em que 
ele saiu eu estava, por coincidência, na Fiesp, 
em São Paulo, fazendo uma discussão fmal_ 

desse traba1ho de reforma da tarifa, quando 
no meio da palestra recebi o telefonema de 
que ele teria saído. Aliás, já tinha ido para São 
Paulõ sabendo que o Ministro estava com 90% 
de chances de sair, mas de compromisso mar
cado, fui. No sábado de manhá ele me ligou 
e me disse::_José Tavares,- ãcho que no seu 
caso, como você está quase concluindo esse 
trabalho de reforma da tarifa, se o Maílson 
for confrrmãdó çomo_Ministro da Fazenda, eu 
acho que você deve ficar porque vocês se 
entendem muito bem, Jli\aílson é uma pessoa 
muito correta e a_cho que vale a pena você 
continuar esse trabalho e acho que ele vai 
lhe dar todo_ apoio para continuar. Eu estava, 
naquele momento, bastante cético,- por várias 
razões, mas talvez não interesse aqui, mas isso 
foi no sábado. Na terça-feira, eu falei com o 
Ministro Jli\aílson por telefone, porque estava 
marcada uma nova reunião do Concex para · 
o dia seguinte;_ não me lem_bro exatamente. 
Mas era isso, eStávamos próximos da semana 
do Natal, do Ano Novo e queríamos ver se 
passávamos essa reforma até o final do ano. 
Bom,-e o Jli\aílson me disse: olha José Tavares, 
acho melhor nós adiarmos, porque está sendo 
assinado, de hoje para amanhã, um decreto 
alterando a destinação das verbas do aQidonal 
de frete. Agora não vai ser mais 14%, vai ser 
de 36%. Eu, sou interino, não tenho condições 
de barrar isso. Quando ele me disse isso eu 
vi que eu não tinha mais condições de conti
nuar como Secre~rio da CPA Porque eu, que 
nos meseS anteriores, tinha feito um escarcéu 
e frete, eu contin4ar com Maílson - isso eu 
disse a ele no dia em que entreguei o cargo, 
quando ele se tomou Ministro efetivo, seria, 
na verdade, uma forma de desgaste, porque 
pareceria que agora a nova politica estava sen
do deferida porque o Ministro Maílson pensava 
de forma diferente, Então, eu disse ao Maílson 
que achava melhor que ele indicasse uma 
outra pessoa, e, felizmente, foi indicada uma 
pessoa da maior competência para continuar 
o trabalho, que não se tivesse se desgastado 
tanto nessa briga da construção naval e que 
se__(izesse uma reforma parcial, o que está 
sendo felto nesse momento, isto ê, mantém-se 
o adicional de frete, mantém-se alguns regi
mes especiais, abiindo-se exceções para a Pe
trobrás; penso que para a Embraer e para 
a EJetrobrás. Creio que são apenas para essas 
três -empresas. Passaria - digamos - 70% 
daquele nosso trabalhO e, quando fosse possi
vel, cairia o adicional de frete. Eu não teria 
condição de sequer fazer isso. Primeiro, por 
irrttação, porque, realmente, depois de ter feito 
todo esse trabalho ter que fazer ... Segundo 
e concluindo: o nosso trabalho era apenas 
um ponto iniciai para essa tarefa da maior 
urgência, que é a de abrir !i economia deste -· 
País à competição internacional em todos 
aqueles setores aptos as enfrentar competi
ções- internacionais. Disse no começo e vou 
fazê-lo novamente no final. Isso é da maior 
importância, não pelas razões que noFmal
mente levantadas pelos argumentos federais, 
mas para que p-ossamos ter uma política de 
proteção adequada aos setores que neces- _ 
sjtam. lião há dúvida de qt,te precisamos dar 

proteç:ão à nossa indústria da Informática. Po
demos proteger a nossa indústria da Informá
tica- estou dando a iOfonnática como exem
plo de uma polftlca que considero importante; 
porque o Brasil tem a capaddade em área 
de tecnologia de froqteira. Existem vários ca
minhos para se fazer Isso. O caminho seguido 
pela Informática, na verdade, foi uma impo
sição de contexto. Como todos os setores já 
têm reserva de mercado, no momento em 
que se precisa assegurar reserva de merêado 
para um setor, precisa-se fazer uma legislação 
pesada como-é·a legisJação (falha na grava
ção) como a SELA meu ver, o desgaste que 
se tem não se deve a SEI, mas sim ao fato 
de que todos têm reserva de mercado, há que 
se funcionar um pouco como bode expiatório. 
Na verdade, poderíamos _ter uma política mais 
agressiva e mais efetiva em termos de prote
ção, por exemplo, com a lnfonnáti_ca que ge
rasse menos _conflitos inte_m~cionals. Isso é 
fácil de demonstrar. Talvez pudéssemos vpltar 
ao assunto no momento dos debates. 

O meu ponto de vista_ é o seguinte: existem 
setores do nOsso parque induStrial que neces
sitam de proieÇão_. O seu principal problema, 
hoje - isso já é quase um lugar comum -, 
é assegurar as condições de modernidade 
desse parque. Para isso é pi-eCtso expHdtar 
quem recebe ou_ não proteção do Governo. 
Hoje, temos uma ficção de que todo o mundo 
é igualmente protegido. Como· a economia 
é fechada, parece que há reserva de mercado 
para todos. Isso cria um ônuns muito pesado 
e uma máquina extremamente pesada de ad
ministração pública. Por essa razão é que eu 
era tão radical côrn relação a essa questão 
do adicional de frete. Tinha uma visão muito 
clara de que aquilo era apenas o ponto inicial, 
isto é, para começar- digamos - dois pon
tos atrás, ainda com o adicional de frete e 
regimes especiais, penso que não Chegaría
mos tão cedo ao ponto em que gostaríamos 
de chegar. Não sei se a exposição foi suficien
temente clara. Procurei tocar nos pontos que 
me pare<:eram mais importantes e estou à 
disposição de V. EJcPS para quaísquer esclare
cimentos. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
- Emirente Senador Afonso Cammgo, V. Exl' 
tem a palavra. 

O SR. AFFONSO CAMARQQ --Sr. José 
Tavares a exposição de V. 8' foi bastante eluci· 
dativa. Estou muito à vontade para conversar 
sobre o assunto, porque não cheguei a crista
lizar nenhuma opinião com relação a esse pro
blema que, inclusive, tenho dlto aos meus Co
legas aqui da Comissão, considerados os pro· 
blemas mais complexos do País, que é todo 
_esse coritexto da Marinha Mercante. Foi, real
mente, um desafio permanente que encontrei 
nos onze meses em ·que estive no Ministério, 
simultaneamente com V. 8', pelo que vi, já 
estava trabalhando no Ministério da Fazenda. 

Na verdade, vou fazer também um pouco 
de reflexão, aplicada aqui na comissão, porque 
é a opinião do ex-ministro da área. Colocou-se 
sempre o seguinte e eu também o colocava: 
é fundamental que o País tenha u~a ,Marinha __ ·-· 
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Mercante própda em termos de soberania na
cional. ou podemos estar usando navio de 
outras bendeiras, navios estrangeiros, Que é 
um problema para se discutir inclusive com 
muita tranqüilidade na medida em que tenha 
uma frota própria de Fronape, da Petrobrás 
e Oceanap e até que ponto seria fuil.damental 
que se tivesse uma frota de Marinha Mercante 
para a carga geral e de graneleíros para outras 
atividades. Chegou-se à conclusão de que o 
Brasil deveria ter por uma questão de interesse 
econômico e principalmente_ soberania para 
não correr determinados riscos deveria ter 
uma frota de Marinha Mercante própria. 

Ela é competitiva ou não? 
Chegou-se à conclusão de que ela não é 

competitiva e que inclusive há vários países 
que dão subsidias operacionais à sua Marinha 
Mercante, inclusive o Estados Unidos, segun
do informações que eu tenho, subsidiam a 
sua Marinha Mercante num critério que eles 
adotám e aí vem o problema _de como subsi
diar. E a mesma coisa com relação a indústria 
da construção naval. Se .deveríamos ter uma 
frota de Marinha Mercante própria, deveríamos 
também ter uma indústria de construção naval 
própria. E a condusão a que se chegou é 
que deveríamos ter, tanto que se fez esse pri
meiro plano aí da construção_ naval, que V. 
S• falou bem, que realmente foi um plano mãl
elaborado, e quando assumi o Ministério, e 
foi exatamente nessa época, só _encontrei ina
dimplências, todo mundo devendo porque ha
via subprodução, quem tinha que operar os 
navios construídos aqui estavam operando de
ficitariamente porque era muito mais rentável 
afretar-se um navio estrangeiro,-a_operação 
deles sairia muito mais barata, navio que in
clusive estava_caindo de preço, então realmen
te nesse fase de 1985, o setor estava inadim
plente, estava em crise. E aí vem o problema 
também se a nossa indústria de _construção 
naval é competitiva ou não? Chega-se à con
clusão de que ela também não é competitiva 
e surgiu esse processo de prêmio, iss_o já veio 
pronto, quer dizer, prêmio para os nossos_ar
madores e também como subsidiária. 

Entendi bem sua explanação: o problema 
de eliminar o adicional ao frete não é eliminar 
o Fundo a Marinha Mercante, -Só que teria 
que ser feito com os outros dinheiros como 
em outros pafses são feitos. É se você tem 
dinheiro casado,_ dinheiro carimbado ou não 
tem dinhe!ro carimbado. O que eu f12:? Eu 
não tinha nenhuma condição de falar em der
rubar, fazer qualquer modificação no setor, 
porque encontrei-o totalmente inadimplente. 
O que nós tratamos é de regularizar o paga
mento das dívidas, naquela hora não se falava 
em qualquer modificação, o que se falou em 
87. se se fa1esse em 1985, dava na mesma 
hora uma gre~ em toda a orla marítima que 
daria problema para os _estaleiros e para os 
marítimos. 

O que foi que eu f12:? Deixei como estava, 
quer dizer, as regras que já estavam estabele
cidas, acredito que na gestão do Ministro ao
raldino Severo, em que se pagavam os 14% 
do adicíona1 ao frete para fazer-se esses incen
tivos. esses subsídios, e procurei Ir regularizar, 

na medida do possíVel, as inadimplências e que é um setor que- é importante, ninguém 
todos os problemas que existiam na área. nega sua importância, sobretudo em um país 

TodQo subsídio sempre é um problema quetenhacomércioexterior-eissoéimpor-
difícil para administráKlo, porque precisa-se a tante - e que tenha uma extenção territorial 
ter no subsídio regras muito bem explícitas _grande. Quer dizer, o Brasi1 junta essas duas 
para que não seja uma decisão subjetiva. Co- --CoiSas, O CaOadá e os EstadOs Unidos iam-
mo é que se -distribui? I:: preciso estabelecer béni. têm isso, e o problema é colocado de 
uma formª de distribuição para os armadores wna outra maneira. 
de 14% o que realmente pode ser justo ou 
não e qualquer critério desse tipo de subsídio 
pode levantar dúvidas quanto a justeza da for
ma distribuída. 

Evidentemente, o que surpreendeu, porque 
teria que se justificar o porquê, foi esse aumen
to que não foi 14 para 36, foi de 14 para 
50, foi 14 e mais 36. Então, hoje, do adicional, 
o armador é uma conta separada, mas, de 
qualquer forma, todo esse dinheiro terá de 
acabar caindo ou na c_onstrução naval ou nos 
armadores. 

Assim sendo, quero realmente colocar em 
termos de um problema do Pãís, porque os 
Senadores aqui estão preocupados Cõm isso, 
Entendo bem e até deveria vir normalmente _ 
do setor fazendário, tributário essa idéia de 
se modificar, porque seria muito difícil sele
vantar isso a partir do sistema de transportes, 
exatamente porque está estimulando a indús
tria de construção naval e a Marinha Mercante. 
Acho que a questão realmente fundamental, 
é. depois de tudo isso, em cima dessa discus
são que está sendo feita pelo Ministério da 
FaZenda, porque se aumentou de 14 para 50, 
ou seja, 14 mais 36. _ 

A.cho que a sua explicação foi boa aí... 
OSR.JOSÊTAVARES-Eugostaiiadefazer 
um comentário, porque eu também sempre 
tive esse tipo de dúvida e compartilho muito 
das preocupações que V. Ex71 acabou dele
vantar. 

A minha opinião é a seguinte: esse é um 
problema que já apareceu várias vezes em 
outros países do mundo, como no Japão, na 
Holanda, na Espanha. E os outros países resol
veram esse pioblema. Alguns de forma me
lhor do que outros. 

A indUstria de construção ·naval é um setor 
especialmente particular, porque envolve 
qu~stões de comércio exterior. Então, qual
quer pafs que tenha um volume grande de 
comércio exterior, esse é um .sE!tor estratégico. 
Assim, sempre se vai colocar a questão de 
que se tenha uma frota própria ou não. Esse 
é um setor que, por car$:terísticas tecnnoló
gicas, é um grande empregador. Não há essa 
fantasia que a nossa indústria diz, mas é um 
setor que emprega muita gente e tem efeitos 
de encadeamento relevantes. 

Num país como _o noSso, que tem uma cos
ta do tamanho que tem, adiciona-se uma outra 
questão nacional que é particulamente da_cos- _ 
ta. De outro lado, ess_as características tecno
lógicas do setor fazem com que, além de que 
ele seja grande empregador, seja sempre um
setor muito concentrado, por questões de 
economia de escala, entre outros pontos. En
tão, temos naturalmente, a formação de um 
setor com um forte poder de pressão sobre 
o governo e sobre a sociedade. Isso é inevi
tável, ocorre em qualquer país do mundo, por-

Na verdade, para uma economia como a 
brasileira, é inevitável que a indústria de cons
trução naval esteja sempre amparada por um 
programa de transporte marítimo, com um 
horizonte de longo prazo. Esse programa po
de, em alguns momentos, necessitar de subsí
dios e em outros, não. Isso vai depender das 
condições da economia. É evidente que se_ 
pode ter urna indústria de construção naval 
que pode ser competitiva em um deteirriinado 
momento, os navios são sempre sob enco
menda. Então, vai depender da situação de 
comércio internacional, da situação de afreta
mento, quer dizer, de uma infinidade de condi
ções. Em certos momentos, ã indústria pode 
deixar de ser competitiva, porque outros paí
ses começaram a subsidíar, porque o comér
cio internacional entrou em recessão, em su
ma por várias razões. No instante em que a 
indústria deixa de ser competitiva, qual é o 
papel do governo e em particular, o papel do 
Ministério dos Transportes?_ É aValiar, o Minis
tério dos Transportes tem- de estar Sempre 
avaliando esse quadro, independentemente 
da construção naval, porque os setores, tanto 
arttfadores como construtores, pelas próprias 
características do setor, quer dizer, de ser um 
setor altamente concentrado, tem, portanto, 
muito dinheiro envolvido, quem está ali e está 
adiãnte daquele riscO, a última coisa que- quer 
é perder dinheiro. Quem é armador e quem 
constrói navios está sempre demandando 
subsídios do governo. E é bom que encon
trem. Eles têm razão do ponto de vista dos 
interesses deles, mas o que precisamos ver 
é se os interesses deles são coerentes ou não 
com os interesses da Nação. Às vezes são, 
às vezes, não. Isso vai depender- de- como a 
política é remanejada. Esse é um setor que, 
de maneira geral, é complicado, por essas ra
zões que eu já explicitei. 

No caso brasileiro, _chegamos a uma situa
ção que, depois de pensar muito, acho que 
não é culpa de ninguém, é fruto de um pro
cesso histórico. Nós temos é que corrigi-lo 
porque chegamos um ponto em que é não 
só danoso à indústria como um todo, mas 
a9 Pais, porque são 700 milhões de dólares 
que estão bloqueados - e agora, quando o 
comérdo_exterlor vai subir, quanto mais subi
rem as importações, _com o frete de 1 O% das 
importações, 50% disso, então, vai para 700, 
800, daqui a pouco estaremos com 1 bilhão 
de dólares bloqueados por um setor que, em 
certos momentos pode precisar disso, em al
guns momentos pode _até precisar maís, em 
outros momentos, não. Mas quanto o País vai 
destinar à construção npval, em termos de 
subsídios ou de linhas de financiamento, etc., 
vai depender do que tiver sido d_efinido em 
termos de prioridade da indústria naval. 
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Agora, essas prioridades têm que ser defini
das vis-à-vis o conjunto da economia. Quem 
é construtor de navio e quem faz transporte 
maritimo, por mais importante que seja essa 
atividade, _ele não está acima dos interesses 
do resto da sociedade. É esse o meu ponto, 
e essa é uma forma de fazer com que os 
seus interesses estejam acima dos interesses 
da sociedade. Esse é um recurso. Acho que 
jamais houve algo tão carimbado quanto lsso. 
E o que é mais importante, e seffipre bom 
registrar: trata-se de tun setor que é extrema
mente concentrado. Se._não me engano, de
vem ser seis ou oito ami.adores privados de 
longo curso. Estamos, hoje, distribuindo dire
tamente 200 -e tantõs milhões de dólares entre 
um número extremamente reduzido de pes
soas. 

Isso é complicado, porque esta aqui é uma 
CPI da Conupção e nãó tenho nenhum ele
mento aqui para indicar corrupção, ou acusar 
ninguém, mas é evidente que isso cria um 
ambiente propíCio à corrupção. Quer dizer, 
quem recebe de subsídios direto dez, vinte, 
trinta milhões de dólares, basta que retire um 
ou dois para distribuir de comissão para poder 
assegurar isso. 

Então, essa é wna questão complicada, que 
foi enfrentada em todos os países do mundO. 
É bom lembrar que o Japão, que ainda hoje 
ê, talvez- não tenho os _dados dos últimos 
três anos - , mas até recentemente era o 
maior produtor mundial, já no início desta dé
cada havia tornado a decisão de, a longo pra
zo, ir se retirando do setor, dando subsídios 
a quem estava ali para que o setor fosse se. 
reorientando, tanto em termos de emprego, 
quanto em redestinação dos capitais. 

Essa é uma decisão que é complicada em 
todos _os países do mundo. Nos Estados Uni
dos essa questão foi contornada de outra ma
neira. Quer dizer, nos Estados Unidos, a ques
tão de se_ ter, por exemplo, uma marinha mer
cante própria, nunca se tomou uma questão 
nacional, sorte a deles, no Canadá, a mesma 
coisa. Agora, no Japão isso foi uma questão 
séria, na Holanda foi uma questão séria, na 
Espanha também. Alguns, desses fatos estão 
registrados nesse documento. 

Este é um problema de caráter nacional, 
que tem que ser tratado nacionalmente._Ago
ra, o problema todo é que sempre teremos 
um núcleo de interesses, onde se tem um 
número muito reduzido de pessoas que são 
muito poderosas e que não querem abrir mão 
de seus interesses. E elas estão certas, porque 
algumas delas já investiram dinheiro, se arris-
caram e estão plantadas ali. 

A solução final, não sei qual é. Acho que 
a única coisa que podemos pleitear é que te
nhamos mecanismos os mais transparentes 
possíveis de apoio a esse setor. Não vejo outra 
maneira. Que o Governo vai errar, provavel
mente o fará, mas o que precisamos é ter 
elementos de correção e uma fiscalização 
m~or nesse processo _de_ administração do 
setor. 

É só isso. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
- Tetn a·palavra o eminente Senador carias 
Chiare11i. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Sr. 
Presidente, tivemos a oportunidade de ouvir 
uma exposição muito valiosa da parte do de
poente, que é um conhecedor, um técnico 
e um homem que também conviveu, na prá
tica administrativa, com essa área. Reportar
me-ia mais a algumas questões diretamente 
vinculadas a eventos que esta Comissão está 
interessada em elucidar, além dessas informa
ções muitoJmpoi'fantes de caráter amplo e 
de estratégia polftica na área económica refe-. 
rente à Marinha Mercante. Quero me referir 
aos decretos-leis, particularmente ao Decre
to-Lei ri~' 2.404. V. S• se recorda de que trata 
esse~decreto; Sr. Depoente? 

O SR. JOS~ TAVARES -O decreto do 
final do ano, que aumenta ... 

O SR. Rt!.Al'OR (Caifos tlíiarelli) ~Exala
mente. V.St fez uma manifestação, cjue agora, 
de certa forma, corroborou aqui através da 
imprensa, com relação a essa matéria. A per
gunta que lhe faço é a seguinte: a sua informa
ção é de Que pOucos recebem- os beneficias 
decorrentes da distribuição desse montante 
arrecadado, destinado. v. s~ está a par do crité
rio e$pedfico dessa distribuição? 

O SR. JOS~ TAVARES-.:... As infonnaçõés 
que tenho são essas que escrevi aqui e que 
poderia detalhar wn pouco mais. Como eu 
disse, tudo se origina_ do adicional de frete. 
Nesse trabalho, em algum momento, o adido· 
nal de frete era de 20%. Por volta do início 
dos anos 80, passou para ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não 
de onde se origina. Como se distribuiu? 

O SR. JOS~ TAVARES - ••• ele passou 
a ser 50% do frete, se nãç me engano a partir 
de 1980. Talvez: o Senador Camargo tenha ... 
Da distribuição, o que é público é isso. Aliás, 
está dito nesse decreto que V. Ex' citou. Desse 
adicional, desses recursos, que são 700 ini
lhões de dólares. 36% vão para algo chamado 
a conta do armador. Na verdade, é um pouqui
nho menos que 36%, porque s6 vai para a 
conta do armador aquilo que é transportado 
pelo navio de bandeira nacional nas importa
ções. Note bem que, no caso das importações, 
a maior parte das importações é feita com 
bandeira nacional. O que é transportado com 
bandeira inteinacional vai direto para o Fundo 
dé Marinha Mercante. O que vem com banM 
deira nacional, como eu disse, antes eram 
14%, agora são 36%. Pelas informações que 
tenho - e soube que hoje à tarde vem o 
Marcelo aqui que certamente terá condições 
de detalhar melhor iss_o, porque ele trabalhou 
nc BNDES e agora é SubsecretáriO de lildús~
tria do Estado do Rio- 36% vão para a conta 
do armador. Esse é que é o subsídio direto. 
está na conta do armador, ele pode gastar 
isso e d~pois presta contas à Sunamam sobre 
o destino que foi dado a esse recurso. A outra 
parcela, que agora seria de 64%, é destinada 
ao BNPES. ao-Fundo de Mãriilha Mercante, 

que depois reaplica iSso, segUndo os critérios 
usuais do banco. Até onde vai meu conhed
mento,_estou respondendo. De 700 milhões 
de dólares, unia parcela que é dificil de em~ 
mar, teríamos que fazer a conta para ver em 
cada ano quanto foi a bandeira nacional; o 
que foi transportado por bandeira nacional 
36% disso-é rateado entre os armadores, pare
ce que segundo os critérios de participação 
no transporte. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -A 
questão básica é a seguinte: bandeira nacio
nal, )lO caso, é c; banQeira de navio naciqnal 
e bandeira brasileira em navio de ban_d_eira 
de conveniência também? 

O SR. JOS~ TAVARES- Creio que sírri. 
Ai., V. Ex' fez uma pergunta que eu não sei 
responder. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr: Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-Tem V. EX a palavra. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presi· 
dente, no plenário do Senado começará a ser 
votado daqui a cinco minutos, Segundo o cál
culo do Líder Fernando Henrique Cardoso, 
a lei que regulamenta as eleições municipais. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Consta que há vários oradores. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Este é 
o último, segundo o Senador Fernando Henri
que Cardoso. Pediria a V. Ex!' que deixasse 
alguém de plantão, para, no início da chama
da, interromper. 

O SR_ RELATOR (Carlos Chiarelli) -Para 
controlar até a hora da" votação. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - lnfeUz
mente, ficamos lá e cá e nã"o podemos prever. 

O SR. REIATOR(Carlos Chiarelli)- Ainda 
há 60 emendas para receberem parecer. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- O Uder 
mandou avisar que está terminando o último 
orador. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) 
-EntãO, teria que ficar controlando daqui. 
Será que alguém da ComisS-ão poderia ficar 
controlando aqui? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare!U)- Lá? 
_ OSR. PRESIDENTE (.,José lgnáciO Feri:eifâ} 

-Não, não_é só lá, porque,lá teríamos tempo 
para chegar até aqui. Seria alguém que ficasse 
sentado ali, onde deve ter um alto-falante, con
trolando para que a Comissão pudesse apro
veitar ao máximo o tempo. 
V.~ tem a palavra, eminente Senador car

Ias Chiarem. 

O SR. RELATOR (CarlosChiareUi) -Então, 
a distribuição é feita; de certa maneira, o desti
natário do beneficio é o próprio armador que 
realizou o transporte. 

O SR. JOS~ TAVARES - Exatamente. 

O SR REU\TOR (Carlos Chiarelli) --~ pãra 
ele que carreiam os 36%? 
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o SR_JOSÉ TAVARES--É. 

OSR. RELATOR (CarlciSChi8reUi} ..::.::.Então, 
quer dizer que não há uma concentração do 
recurso geral em um bolo e, depois, uma re-
distribuição? - --- -

O SR. JOSÉ TA VARE$ -Náo •. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiaréUi) -É dele 
para ele mesmo. Quer dizer, calcula-se sobre 
o valor transportado e reverte-se para ele. (As-
sentimento do depoente.) 

Ehtão, o maior sempre rec_ebe mais. 

O SR. JOSÉ TAVARES- Oaro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Náo 
só porque, digamos assim, se lhe destine ma!s 
objetivamente, mas porque ele transporta 
mais e há uma concentração de poder. 

O SR. JOSÉ TAVARES- Aliás, e5sa é uma 
peculiaridade de todos os subsídios e incen
tivos fiscais deste País. 

O SR. RElATOR (Ceirlos Chiarelli} -Sim, 
a idéia é de ficar específico. 

O SR. JOSÉ TAVARES- Não, mas isso 
é uma peculiaridade brasileira, porque, em 
princípio, subsídios e incentivos deveriam ser 
dados aos mais fracos e aos menos lucrativos. 

No Brasil, não. Quanto maior e quanto mais 
rentável mais se recebe. 

O SR. RELATOR (CarlOs ChiareUi) - Em 
citando a questão: primeiro, o sistema, diga
mos, é de incidência direta; segundo além de 
incidência direta, reverte calcu1ado sobre o 
transporte feito esPecificamente Por aquele ar
mador- quer dizer, realiza, incide sobre aque
le valor e é para ele, não há drc:ulação -
e, em terceiro lugar, sendo assim, evidente
mente é um instrumento de concentração 
acwnulado de beneficio em favor de quem 
já é malar, -isto é, o que é maior vai ficar muito 
maior depois disso. · -

O SR. JOSÉ TAVARES..:..... Mas esse é um 
dos argumentos que, aliás, o Dr. Donato, mais 
de uma vez, já me disse. É que, na verdade, 
essa justificativa que eles dão é que não estão 
tirando de ninguém, são eles que estão geran
do esses recursos, como se todo mundo que 
pagasse imposto colocasse o dinheiro nas 
mãos dele. 

O SR. REW\TOR (Carlos Chiarelli)- É para 
superar isso que vou lhe fazer uma pergunta. 
Ele é_ o gerador, é o instrumento dinâmico 
e estimulador do fato, é aquele que gera, tam
bém, o elemento referencial de cáJculo e é 
o destinatário do benefício. 

Agora, quem paga esse beneficfo? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Quem importa. 

OSR. REW\TOR (Carlos Chiarelli)- Quem 
importa. Então, quem paga é o contribuinte 
importador. 

OSR.JOSÉTAVARES-Cfaro. -

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- Que 
vai repassar e preço evidentemente. Mas, dire
tamente, quem paga é o importador. Então, 
não é algo do armador que deposita e retira, 

é apenas um estimulador que tem um bene
ficio ao agregar no valor da importação. 

O Sr. falou em milhões de dólares. Evidente
mente que_ teremos condições de fazer uma 
pesquisa e ter esse acompanhamento. Mas, 
para ganhar tempo ou para facilitar, v. s• tem 
essse elemento, wn valor assim estimado? 

O SR. JOSÉ TAVARES - O valor é fácil 
de estimar. Só há um dado que é essa d!stri
buição das ~ndeiras, porque, como ê 50% 
sobre o frete..,p frete ê cerca de 10% das impor
tações. Estamos copm _if'r1_portação da ordem 
de 14, 15 bilhões de dólares; então, o frete 
é um bilhão e 400 inilhões de dólares. o adi
cional de frete __ é 700, 700 e poucOs milhões 
de dólares. 

Esse é o bolo. Desse bolo, uma parte vai 
para o Fundo de Marinha Mercante e outra 
parte ê distribuída dessa forma que V. Ex!' aca
bou de descrever. 

Para saber exatamente quanto ganha cada 
armador, é só verificar, das importações da
quele ano, quanto foi feito pelos armadores 
privados nacionais enquanto ... Basta ver o vo
lume de carga de cada um deles que se caJcula 
com facilidade. 

Esse_ dado não tenho. Devo confessar que, 
quando estava na CPA, lutei muito para tentar 
conseguir, mas não o consegui. 

OSR. REW\TOR (Carlos Chiarem)- Quer 
dizer que a mecânica de c;ákulo é esta: o frete 
significa 1 ú% do valor global das ilnportações 
e o fundo é 50% do valor do frete. 

O SR. JOsÉ TAVARES - O adicional de 
frete é que é 50%. Agora, uma parte vai para 
o Furrdo de Marinh~ Mercante e a outra parte ... 

O SR. RELATOR (d3r1os Chiarem)- Exata
mente. 

O SR. J.OSÉ TAVARES- Só uma outra 
informação ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- D_edarou V. 
EX- que, quando estava na Coffiissão de Polí
tica Aduaneira, não conseguiu esses dados. 
Qual é a razão, se é tão fácil... 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Eu gostaria de saber quanto cada armador 
recebe. 

-O SR. ITAMAR FRANCO- Chegou a tentar 
saber? É isto que eu queria saber. 

O SR. JOSÉ TAVARES- Tentei ver isto, 
mas nãO c6itsegÚL A9ora, porque não conse
gui? Eu era SeCretário Executivo da CPA esta
va envolvido com esse trabalho de reforma 
tadfátia~ ·era- pessoa extremamente octi:pida, 
e· sempre cobrava de meus técnicos: Escuta 
aqúi,-ningUéri1 e ca-paz de dizer isto? E diziam: 
Não, a gente vai até à Sunamam, a Sunamarn 
não informa; já tentamos várias vezes ... Mas 
eu, pessoalmente, nunca fui à Sunamam e 
perguntei. 

O SR ITAMAR FRANCO- Não. Não eStou 
dizendo V. S•, mas o organiSmo -que V. S• diri
giaí' - -- ---

0 SR. JOSÉ TAVARES -Tentamos e ... 

O SR. ITAJY\AR FRAN.CO ~. Q1,1al _era a res
posta oficial que a Sunama~_dava? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Olhem, af, tenho, 
indusive, que voltar aos técnicos da CP A. por
que sempre diziam que não conseguiram sa
ber exatamente_ qual era o setor, falar_ corn 
a pessoa ... Sempre essas compUcações da_bu
rocracia. Veja bem que esse também é.., 

.O SR. AFFONSO CAMARGO - A Suna· 
mam deve ter tudo isto reg!strado; tem que 
ter. Minuciosamente. Certamente tem. -

O SR. ITN-\AR FRANCO- Só estou estra
nhando porque é tão fácil de ver, não ê? 

OSR.J_OSÉTAVARES -J::, mas eu não .. , 

O SR. ITAMAR FRANCO~ Havia uma única 
taxa, não é, dividindo o adicional ... 

O SR. JOSÉ TAVARES -Nessa época ha· 
via também um outro problema - e isto eu 
consegui levantar junto ao BNDES - o de 
que, em março do ano passado, se não me 
engano, o Fundo de Marinha Mercante, o BN
DES não estava conseguindo aplicar esse 
Fundo; tinha, se não me engano, cerca de 
novecentos milhões de dólares, bloqueados 
no BNDES. Eles fizeram um extremo esforço 
de aplicação, parece-:_me que em setembro, 
àquela época _em que começou a discussão 
no Concex, eles ainda tinham setecentos mi
lhõeS de dólares que, por mera coincidência, 
ainda livre de aplicação. Eu, no final de ri1inha 
gestão, em que tive uma reunião, aliás muito 
simpática, com os Drs. Artur e João Donato, 
reencontramo-nos depois de algum tempo, 
e eu disse: Dr. Donato, o Sr. não vê que Isto 
é Um absurdo; só um elemento, só o-fundo 
de Marinha Mercante, quantidaQe de dinheiro 
Seu no BNDES? E ele me disse: não, isto é 
porque o BNDES é muito mOfe-para -libirar 
recursos; se-ele fosse mais ágil, não tinha tanto 
dinheifo. Diante dessa conversa, muito ~do que 
estou contando aqui, aprendi um pouco nessa 
conversa com o Dr. Donato. Eles estão con
vencidos de qUe esSes recursos são deles; e 
como são gerados pela construção naval, não 
há por que não reverter. E há toda aquela 
argumentação de que a parcela ponderável 
é verdadeira; a questão do volume de recursos 
envolvidos no setor, do emprego, da questão 
da segurança nacional, da questão de escala, 
etc. Então, você chegar ao ponto correto, is
so .... Foi_ onde_ determinou a nossa conversa. 
Eu disse: Dr. Donato, tudo isto que o Sr. está 
dizendo é verdade. 56 há um ponto: não há 
nada que justifique um recurso çarlmbado 
dessa maneira em que os srs. estejam acima 
do resto da sociedade, isto vai cair, algum 
dia. E ele me disse: e para que você quer 
apressar? Deixa lá- ComO foi -isto, ,ijgum 
dia vai cair, não preCiSa apresSar. Toca lá sua 
reforma na tarifa e deixa meu adicional de 
frete de lado. Ai terminou a nossa converssa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Relator,' mui
to obrigado. _ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Na 
verdade, essa informação da individualização 
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do retomo em favor de cada um dos arma
dores, V. S• nunca a teve? 

O SR. JOSÉ TAVARES -Não. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Esse 
montante tem uma incidência tributária? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Não sei dizer. 

O SR 'RELATOR (Carlos Chiarelli}- Esse 
valor que se recebe dessa maneira, digamos 
assim, tão estimulante, porque a pessoa tem 
um adidonal, cobra, tem um poder quase de 
impédo de cobrar; incide sobre o importador, 
arrecada para si próprio. Essa é que é a mecâ
nica. No fundo, cobro sobre o meu serviço, 
com imposto para mim mesmo,_ e isso 'J)e 
dá uma força fantástica de impériO.- E eu per
gt..m.to: sobre isto incide sobre isto incide uma 
tributação específica ou isso ai é limpo? 

OSR.JOSÉTAVARES=.sr. Relator, tenho 
a impressão de que deve incidir, posto que 
deve ser considerada a receita operacional, 
provavelmente. 

O SR. RELATOR (Carlos-Chiarelli)- Não 
tem V. ~ esta informaçãO? · - · -

O SRc.JOSÉ TAVARES- Não. Um dado 
interessante, porque ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não, 
não! Porque, senão, vou te contar! É muito 
fantástico! · 

O SR. JOSÉ TAVARES~.:_ Esse recurso_:_ 
esse é um dado - se eu for verificar nas 
contas nacionaiS do Brasil e for ver lá o subsi
dio, esse subsídio não aparece, não está conta
bilizado nas contas nadonais; é uma taxa que, 
na verdade, como não é distribuída diretamen
te· por recurso orçamentário, não aparece co
mo subsídio. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelfi)'-.Um 
momento só, por favor. Esse valor não está 
nas contas nacionais? 

O SR. JOSÉ TAVARES .:._ Não. 

O SR. RELATOR. (Carlos Chiarelli) _:_Esse 
montante não passa no Tribunal de Contas? 

O SR. JOSÉ TAVARES -Não, que eu sai
ba, não. Chamei a atenção para um detalhe 
técrUco de contabilidade nacional; na conta 
de subsídio das contas nacionais do JBGE não 
estão incluídos esses .700 milhões de dólares, 
devido a essa mecânica de distnbuição dos 
subsídios. Esse subsídio, embora sendo o 
mais direto, não está no orçamento nacional. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Que 
ele é um subsídio ninguém tem dúvida; ele 
não está relacionado com6 deveria - enfim 
como presumo que se deveria fazer - n~ 
rol dos subsídios nacionais, apenas por uma 
razão básica; a forma de circulação desse re
curso não é através do Tesouro, pelo que vi, 
enfim, em última anális_e, é da empresa para 
a própria empresa via supervisão da Suna-
mam, é isso? -

O SR. JOSÉ TAVARES - Exatamente. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Quer 
dizer, a empresa, no fundo, cobra, retém, se 
apropria de um imposto; faz receita opera~ 

dona! com um tributo, em última análise -:-: 
não é isso? · 

b sR."JOSÉ.TÃVARES- Exatamente. 

~OSR. RELATOR (C'arlos Chlarelli) -Exclui~ 
se o controle da receita e do poder fiscal do 
Estado e entrega-se essa tarefa a um órgão 
setolial, que deveria ter atividade técnica e. 
no caso, passa a ter atividade ftScal, que é 
aSunamam. 

O SR. ITAf'i1AR FRANCO- _Nobre Relator, 
aí é que-é importante. -

V. 5' parece que afirmou - pelo menos 
eu tinha anotado -que se entregou aos arma
don~s eles fazem o que querem desse dinheiro 
e não prestam contas. 

O SR. JOSÉ TAVARES- Não, eles prestam 
contas sim, à Sunamam, a posteriOr/; quer 
diZer, aparentemente, não vale comprar carro, 
etc. e tal. 

O SR. ITAMAR FRANCO-Eles têm direitO 
de fazer o quê?- - - -

O SR. JOSÉ TAVARES- Esses recursos 
têm que Ser aplicados na sua atividade- ma
nutenção dos navios, reparação, etc .. 

O-sR. RELATOR-(Carl~s Chiarelli) --DOu 
continuidade à pergunta do Senador Itamar 
Franco. 

P . .SR. JOSÉ TAVARES ~ V." Exo está ~í 
com o Decreto n~ 2.404? c 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não, 
aqui, não. 

O SR. JOSÉ TAVARES- O decreto espO
cificZI, 

O sR. RELATOR (Carlos Chíarelli) - J:: isso 
que estou dizendo: Prestam contas à Suna
mam: Agora, o decreto não diz, pelo que vejo, 
e nào sei se depois disso foi baixada uma 
portaria ou uma instrução específica, não te
nho conhecimento, mas é uma exigência de 
pretãçàO de contas muito iJl generí: isto é; 
preta-se conta para a Sunamam, de aplicação 
de recursos que devem ficar na órbita de ativi
dade própria- pode comprar, sei lá, um ca
marote novo, corda, ou não seu o quê. Quer 
dizer, não há uma explicitação muito objetlva 
para um dinheiro recebido com tanta vanta
gem. 

Pergunto o seguinte: V. S• disse várias vezes 
que multo poucos recebem esses recursos, 
não é verdade? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Exato. 

.O SR. RELATOR (Carfos Chiarelli)- Tam
bém vou lhe pedir um esforço de memória 
- se não souber, não é lacuna que ficará 
na Coillissão, porque nõs vamos consu1tar os 
dados oflciãis - muito poucos quer dizer 1 O, 
50, 14, 85 empresas? · 

O SR. JOSÉ TAVARES - Devem ser cerca 
de 6 ou 8 a"rrriadores privados _de longo curso. 

O SR. REI:ATOR (Carlos Chiarelli) .:._ SeiS 
ou 8 armadores' dividem esse montante? 86 
os de longo CUrso têm direito a essa parcela? 

O SR. JOSÉ TAVARES_:_ Slrri. 

O SR. RELATOR {Carlos Chia_relli) -Quer 
dizer, isso aqui é um supercartório? 

·o Sll. JÓSÉ TAVARES- É. 

Senador, eu gostaria de enfatizar ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Deixe 
que eu pergunte um Pouco a V. S' 

o·sR. JOSÉ TAVARES- Desculpe. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Então, 
temos, aí 6 ou 8 que concentram esse recebi
mento direto de um tributo privado, no fundo 
é um tributo privado. · 

V. S• disse, também que face do montante 
de recursos, face ao volume - falou em mi
lhões e milhões de dólares, parece-me que, 
só al, foram cerca de 160 ou 170 milhões 
de dólares, a elevação do ano passado- per
gunto-lhe: Isso facilita a corrupção? 

O SR. JOSÉ TAVARES -Sim. 

O SR. RELÃTOR (Carlos Chiarelli) -V. sf, 
ao dizer que facilita a corrupção, quer dizer 
que é multo dinheiro, discricionariamente dis~ 
tribuído em beneficio de muito poucos que, 
eVIdentemente, lutarão para preservar essa si
tuação. Então, essa é uma situação de abso~ 
luto privilégio. V. S• concorda com isso? Gos~ 
taria que v. s• dissesse se há algum indicativo, 
referência ou situaçáo de hoje, de ontem, no 
período em que V. S• teve ligações com -o 
setor que lhe tenha demonstrado a força e 
a forma do setor que ele teria de agir para 
preservar, indusive, usando meios de interme
diação, etc., para manter essa situação. 

ó SR. JOSÉ TAVARES- No final do ano 
passado em todos os dias e em todas as ve_ze_s 
em que houve reunião do Concex isto está 
documentado, basta verificar as datas das reu
niões do Concex do seQundo semestre e no 
dia de todas essas reuniões apareciam maté
rias pagas nos jornais, de meia página. Na 
primeira reunião apareceu noJomal do Brasil 
Houve outras reuniões que apareceram maté
rias pagas de meia página em outros jamais, 
dizendo que o trabalho de reforma da Tarifa 
Aduaneira iria acabar _com a construção naval 
porque ida acabar com o fundo, todo um am
biente de preparação para criar um ambiente 
tenso na reunião do Concex. Isso é um fato 
público. Essa era a evidênCia maiS contun
dente mas, às vezes, apreciam outras também 
nos intervalos __: talvez devesse ter trazido, 
está documentado na _Comissão de Política 
Aduaneira e eu poderia até enviar. Aparece
ram, também, outras matérias pagas em jor
nais, fazendo referências maliciosas ao traba
lho da Comissão de Politica Aduaneira. Fora 
essas evidências não tenho outros dados. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• 
tem todas essas eyjdências externas, toda essa 
mecânica de pressão seguramente onerosa. 
Internamente V. S• nunca teve oportunidade 
de--verificar desdobiamentos dessa pressão? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Não. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- No seu 
setor ou por que V. S• não tovesse uma atua-
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ção permanente junto à Sunarnam que é_ onde 
o problema ocorria? 

OSRJOSÉTAVÍIRES:_:Veja bem, como. 
estava dizendo, a minha preocupaç~o era com 
a reforma da Política de Comércio Exterior 
e ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chfareni) - Não 
quero dizer que V. S• tenha obrigação de ter 
visto. Só estou lhe perguntando para saber 
se_o Sr. tinha informação? 

O SR. JOSÉ TAVARES--Não-tinha. Mas 
quero chamar a atenção para o fato de que 
mais importante do que esses fatos que esta
mos debatendo é que o Brasil desde o começ_o 
da presente década, tem o seu volume de 
comércio exterioÍ', estacionado na faixa de 40 
bilhões de dólares. 

Existem evidências abundantes de que a 
economia brasileira, hoje, poderia estar ope
rando um comércio exterior na faixa de 60, 
70 bilhões de dólares, tranqUilamente, se tivés
semos uma legislação mais adequada de co-
mércio exterior. Era esse o nosso objetivo de 
ter uma legislação de __ comércio exterior que 
desse uma estrutura de proteção racionai ao 
parque industriai brasileiro. O adicional de fre
te é um obstáculo a isso. Esses setores estão 
em contradição com os interesses da socie
dade não apenas por esses fatos que estamos 
dicutindo de _eles terem recursos carimbados 
e receberem antes, a manutenção desses be· 
nefícios impede a modernização da nossa po· 
ltica de comércio exterior. Esse é o fato maior 
e foi dito inúmeras vezes na reunião do ConcE:x 
do ano passado, onde estavam presentes mi
nístros de Estado e representações mais ex
pressivas do nosso empresariado. 

Não obstante isso, no final do ano, não só 
o adicional de frete foi mantido como o bene
fício foi ampliado. Essa a razãO que me levou 
a sair do CPA 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) 
-Em determinado momento_da sua exposi
ção, muito clara por sinal, V. S• disse que numa 
conversa que manteve com o então Ministro 
Interino Maílson da Nóbrega, numa oportu
nidade em que se_ estava na iminência do ad
vento do Decreto n9 2A04 e o Ministro Mailson 
da Nóbrega lhe disse que infelizmente não 

·tinha condições de barrar Isso. Inclusive anotei 
precisamente como foi. Isto certamente irá 
constar, no futuro do apanhamento taquigrá
fico. Não tenho condições de barrar isso, com 
quem diz, é uma situação dramática, mas não 
tenho condições de impedir. A frase revela 
um claro antagonismo do ministro com essa 
política de recursos carimbados e mais do 
que isso, com a ampliação desses recursos 
carimbados. E também revela uma certa fami
liaridade do assunto no tratamento que V. S• 
e o ~o Ministro interino Mailson da Nóbrega 
estavam dando a ele. Quer dizer havia uma 
familiaridade, havia conversas anteriores. Pe
diria que V. 8' esclarecesse à comissão outroS 
momentos em que esse episódio tivesse sido 
foca]izado por V. S• com o então futuro Minls· 
tro .Mailson da Nóbrega. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Sr. 
Presidente, o Senhor me permite? 

A frase foi a seguirite: "ComO ióterino não 
tenho como bãrrar". Até anotei a frase. Como 
e1e posteriormente deixou de ser interino, ao 
contrário, não saiu, entrou mais ainda, passou 
a ser titular - a dúvida que tenho neste mo
mento, é a seguinte, a luz da pergunta feita 
pelo presidente: se ele como interino não tinha 
~mo b<lrrar, como titular seguramente teMa. 
Essa a primeirã questão, já que passaria a 
ter um poder efetivo. seQi.mdo: o presidente 
lembrou que provavelmente ele era um co
nhecedor da matéria como Secretário-Geral 
e tendo em vista que o ministério eStava discu
tindo este assunto. Terceiro, qi.Jal a posição 
que o Ministério da Fazenda- V. S• fez várias 
ref'erências aos seus contatos com o então 
ci Ministro Bresser Pere_ira - o ministério por 
força dessas reações que V. s~ tem dito segui
damente de uma nova estratégia no comércio 
internacional, etc, o ministério tiryh~ idéia, pelo 
_que me pãrece- de ~té suprimir esse adi
cionãl. 

Então a pergunta que_ se faz -é a seguinte: 
havia um processo, havia estudos elaborados? 
Isso é o que dá a entender. Havía documento 
nesse sentido? E, "'finalmeflte, dentro da per
gunta e sublegenda da pergunta do presiden
te: o.Secretâr:io-Gerai da época, _que geralmen
te_ é quem coordena as áreas técnicas do Mi
nistério e era o hoje Ministro MaiisOn da Nóbre
g~, na época do contato com v. s~. Ministro 
Interino e anteriormente Secretário-Geral, es
tava a par deste assunto e se filiava a essa 
corrente da supressão? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Devo declarar 
que o Ministro Mailson da Nóbrega, não só 
conhecia em detalhes, é um técnico profunda
mente competente, a trabalho de reforma da 
tarifa e da legislação, como nos_ deu apoio 
inestimável no _fim_ d_~.se trabalho. Durante 
meses eu me reurlii:t cOm ele, discutíamos, 
ele Promoveu algumas reuniões no Ministério 
da Fazenda, lembro-me de pelo menos duas 
ent que estavam presentes váiios secretários
gerais de outros ministérios para discutir essa 
questão. Havia, àquele momento, uma outra 
discussão que não foi muito tratada aqui, que 
ess_e trabalho de reforma da tarifa conflitava 
com duas coisas:-primeiro com o projeto das 
cha~adas ZJ'Es, porque estas só sobrevive
riam se tivéssemos uma legislação compli
cada como temos hoje. Num país em que 
se tem uma legislação coerente de comércio 
exterior não faz sentido ter ZPEs, pode se ter 
pólos de estímulo às exportações, como exis
tem em vários R<iÍses do mundo ~m que as 
vezes se- tenta passar por ZPE; agora, aquela 
experiência de ZPE como Se teve no sudeste 
a"síát.lvo nos anos 60 e 70, aquilo só proliferaria 
no Brasil se ficássemos com aquela legislação. 
Então, um foco de resistência era o pessoal 
pró-ZPE que resistia um pouco ao trabalho 
da reforma de tarifa. A outra resistência tam
bém vinha do Ministério da Indústria e do Co
m~rdo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O ministro era 
favorável a essas idéias? 

O SR. JOSt: TAVAREs ...:__ O Sr. Bresset 
Per~? De forma alguma. 

-O Mirustro Mailson deu todo apoio çomo 
Secretário-Geia] do MinistériO da Fazenda a 
esse trabalho que descrevi aqui de reforma 
de tarifa, ele conhece isso na minúcia, e várias 
vezes me auxiliava com elementos que eu não 
tinha, dizendo: olha José Tavares, isso no pas
sado se tentou fazer dessa maneira, é melhor 
você fazer assim. Em suma, ele apenas não 
desconhecia, como contribuiu com sugestões 
efetivas no andamento té_cnico dessa matéria. 

Bom, mas havia uma outra linha de discus
são, que era a questão do que se passou a 
chamar política industrial. 

No entender do Ministério de Indústria e 
do Comércio, politica industrial é, essencial
mente, uma política de concessão -de subsí
dios. Aliás, está claro, neste último decreto 
que saiu._O meu entendimento era de que 
política industrial envolve diversas fonnas--de 
-iritervenção _do Estado, na economia como 
financiamento, política de compra do Estado, 
política tecnológica e política de comércio ex
terior. Nenhum destes instrumentos relevan
tes estava na mão do MJC. Esse era o proble· 
ma Temos um Ministério~ de Indústria e do 
Comércio que não tinha manejo dos instru
mentos relevantes da política industrial. Como 
o MIC não tinha esses instrumentos ficava in
sistindo num instrumento mais precário, _que 
era a questão do incentivo fiscal. Ora, por ·que 
isto? Porque, para que eu possa manejar e_sse 
incentivo fiscal, preciso ter impostos elevados, 
para poder dar rebaixamento de impostos. O 
que eu advogava, no que diz respeito a_o im
posto de importação,- temos que ter um im
posto realista, condizente çom a- realidade do 
p-arqUe indUstriai, ou seja, suas condições de 
competitividade internacional, e os interesses 
do governo em _proteger certoS setores· e de 
promover exporta_ção. Estes são os elementos 
em que se aplica o imposto de importação, 
e para isso o imposto de importaçãq tem de 
ser efetivo, tem de ser cobrado como é no 
resto do mundo, menos rlo Brasil e em alguns 
outros poucos países, on-de se tentou fazer 
política industria] desta maneU'a. 

Então, eu era radicalmente contra a idéia 
de se usar ·a imposto de importação para fins 
da chamada política industrial. Mostrava que 
isso era contraditório aOs interesses da própria 
política industrial. 

Nessa época, a discussão sObre os traba
lhos de reforma da tarifa e da legislação esia~ 
vam muito entre CTA e MIC, quer dizer, o 
pessoal do COI que insistia na manutenç!:o 
de impostos elevados para poder fazer política 
de incentivo fiscal. Devo confessar que nesse 
periodo de debates, essa questão do adicional 
de frete, não aparecia muito, só aparecia nos 
dias de reunião do Concex. Não participei de 
nenhuma reunião ampla em que o adiciona1 
de frete fosse um tema de debate. O adicional 
de frete era um aspecto que todo o mundo 
era a favor de que devesse cair mas era dificil 
que caísse. Então, era um assunto que não 
se questionava, discutia-se outros aspectos, 
vários deles relevantes. Devo dizer que, a maior 
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parte do que diz respeito, no traba1ho de deba· 
tes, a reforma da tarifa, foi com a iniciativa 
privada. Fui, praticamente, a todas as associa
ções de classe discutir com o nosso empre
sariado esse trabalho de reforma da legislação. 
E, aí, temos um problema, que,· aliás, outro 
dia, o Deputado_José Serra colocou, com mui
ta predsão, na imprensa, Ji.um artigo, é que 
o nosso empresariado_ vê esse assunto, esse 
trabalho de modernização da política de co
mérdo exterior com muita simpatia, sempre 
deu grande apoio, mas percebi que cada em
presário sempre dizia: olha, acho que está 6ti
mo quanto ao resto, agora, o meu mercado 
você, por favor, deixe protegido. Quer dizer, 
era um pouco esse tipo de debate que tínha
mos como empresários, essas questões eram 
colocadas muito claramente, e eu sentia que 
só co.nseguiriamos, pensando como governo, 
efetivamente, passar a reforma do comércio 
exterior, ou seja, fazer com que certos setores 
empresariais passassem a enfrentar a compe
tição intemacionaJ, se a iniciativa priVada sen
tisse que se tratava ·de _um projeto coerente. 
Este era um ponto importitrite. - - -

No instante em que se faz um projeto de 
reforma que é pouco coerente, quer dizer, que 
se mantém em penduricalhos como o do adi
cional de frete e por causa disso, tem que 
manter outros certos regimes especiais de tri
butação às importações. No momento que 
se for chegar, e(etivamente, para dizer: olha. 
estão abertas as competições internacionais. 
nos setores tais e_ tais, você não vai conseguir, 
porque esses setores vao ter que ter uma vida 
diferente __ onde grande parte do sistema ante
rior prevalecia. 

Eram estas as minhas preocupações, à épo
ca em que eu deixei a CPA 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Quer 
dizer que poderíamos sintetizar, em função 
da sua manifestação, que a posição do hoje 
Ministro, então Secretária-Geral, era nitida
mente favorável à extinção do adiciooal de 
frete? 

O SR. JOSÉ TAVARES-Não tenho a me
nor dúvida. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Que 
ele, em segundo lugar participou, digamos. 
dos estudos de trabalho neste sentido. Con~
firma? 

O SR. JOSÉ TAVARES -Confirmo. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Que 
a edição do Decreto n~ 2.404 que fez com 
que, ao contrário da supressão, houvesse uma 
multiplicação, foi uma surpresa para a área 
fazendária? 

O SR. JOSÉ TAVARES - Siin, foi uma 
surpresa 

o SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- E que 
o Secretário-Gera1, já sendo Ministro interino, 
rea1mente, até para que V. S' se situasse bem 
no contexto, ao pedirem orientações ou infor
mações, mostrou-lhe a dificuldade de alterar 
essa nova situação criada? 

O S"'JOSÉ TAVARES- O Ministro Mail· 
son devia esl.ar no seu segundo dia de gestão 
como interino. Acho que ele tinha assumido 
na segunda ou na sextaMfeira, não me lembio, 
e na terça-feira já havia esse Problema -

Queria chamar a atenção para um fato: o 
Ministro Mailson, na minha opinião, é uma 
pessoa mUito senSata e realista. Várias vezes 
ele me disse isso. quando estávamos discu
tindo. Ele disse: ''José Tavares, você está me
xendo em muita coisa ao mesmo tempo. Por 
que você não parte esse projeto e tenta passar 
o que é possível agora e depois vê" ... E eU 
discordava, dizendo: "Sr. Mailson, ou n6s faze
mos isso de uma vez_s6, ou não vamos conse
guir". 

Na verdade, ele está fazendo isso. Agora 
no final do mês de_ abril, saíu um conjunto 
de decretos em que, de um lado, se tem um 
política industrial, da qual discordo inteira
mente, mas tem uma coisa extremamente po
sitiva: fez-se um trabalho de preparação- de 
reforma tarifária. Quer dizer, eliminou-se· grini.
de parte do regime-especial de tributação às 
importações e se fez uma profunda simplifi
cação da legislação de comércio exterior e 
agora, nos próximos dias, vai-se votar um~ 
reforma tarifária bastante próxírna ou razoavel
mente próxima daquela que eu estava advo
gando. Com esses reparos, quer dizer, man
tém-se o adicional de fretes e alguns regimes 
especiaiS de tributação. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Dr., 
a diferença é a seguinte: não é que se mantém 
o adicional de fretes: multiplicou-se por 3- o 
adicional de fretes. 

o SR. JOSÉ TAVARES--:.:_ NaO, aumentou-
se a pãrtidpação direta dos armadores. _ 

O -_SR RElATOR (CarloS Chiarelli) - Os 
beneficiários pelo sistema cartorial concentra
do aumentaram, triplicaram a sua participa
ção. Então, a pergunta que lhe faço é a seguin
te:- Ministro estava no seu segundo dia de ativi
dade, não sabia se ficava se saía, era muito 
difícil_ realmente para ele tomar uma posição 
naquele instante. Se a posição anterior dele 
era..nesse s_entido e ele foi confirmado e fortale
cido - e aqui há um fato interessante, todos 
esses dois decretos que alteram todo esse sis
tema, porque evi-deritemente a matéria é refe
rente _ao Ministério dqs Transportes, não há 
-ºúvida -l)'la~ pela própria informação de V. 
$9 de que tudo estava sendo estudado peJo 
CPA, Ministro da Fazenda, etc., implica em 
r~çei@~ distribuição de reçursos e os dois 
decretos- são assinados exclusivamente pelo 
Ministro .dos Transportes. 

OSR. JOSÉ TAVARES -É dinheko deles, 
ninguém toca. 

O SR. RELATOR (C•rlos Chiarelli)- Mas, 
não há uma característica peculiar, quer dizer, 
bá uma ausência do Ministério, do Ministro 
da Fazen.da, assil}ando esse documento? 

O sR._JQSJ:: TAVARES -Mas pela raZão 
que eu disse na começo, esse é talvez o únlco 
tributo de caráter nacionaJ que não é recolhido 
para a Receita Federal. 

O SR. REIA TOR (Carlos Chiarelli) -A per
gunta que lhe faço é a seguinte: V. 8' inclusive 
está dizendo que o Ministro está tentando ges
ti_onar, etc. Por que o Ministro que era contra, 
que traba1hou contra, que tem consciência da 
necessidade de mudar, fez isso como Secretá
rio-Geral, hoje é um Ministro, aparãrentemen
te dos mais fortes e mantém essa medida 
que ~le como Secretário-Geral- ele não que
ria nem uma parte, aumentou, ele agora é 
Ministro mais forte e apesar disto não altera? 
Que forÇa mais poderoSa do que a do Mini-stro 
da Fazenda, explicitamente já manifesta ante
riormente, é capaz de gerar um decreto contra 
o Ministro da Fazenda? Não Võu discutir iie
nhum dos aspectos técnicos que V. S• levan
tou, da política mais adequada, vou trazer esse 
tipo de ariálise bem- simples, até -talvez sim
plista demais. O Ministro da fazenda é contra; 
já era contra como técnico. Torna-se a inicia
tiva e ele não altera, não consegue impedir 
qi.le isso_ vi~~re. _v. _s~ disse aqui, eU vou usar 
isso, v. s~ falou que há pessoas poderosas, 
evidentemente há os interessados diretos, que 
-sáo os 8_-que_-arrecadam. Agora, eles têm que 
correlação e que vinculação dentro do GoverM 
no;- porque não adianta ser poderoso fora do 
GovernO, porque decreto querri fai é o GOVer
no. Então, como é que essa relação de causa 
e efeito, de_ influência e ação quem é que ope
ra, em conjunto com- esse setor, e que aceita 
essa linha de aumento desse_ tipo de recursos 
em favor desse grupo, seja porque razão for, 
que é tão forte que é maior do que a força 
do Ministro da Fazenda? 

ÚSR.JO~TAVARES~Debc~-me relatar 
um exemplo ãqui. Nuipa das reuniões prepa
ratórias de uma reunião do=- Concex -, do 
ano passado, art 2'? a 3'", eu me recordo de 
que, uma semana antes, eu estava com uma 
grande expectativa de que, naquela reunião 
do- ConceX-, se iria aprovár toda a reforma 
da tarifa e ia se conseguir acabar com o adicio
nal de frete._Eu fui conversar com o eittão 
Secretário-Géf.ãl~ Mailson, para dar um repas
se, e ele disse: "acho que não vai acontecer 
nada nesSe- plenário, porque não houve jeito 
de convencer o Ministro dos Transportes de 
acabar o adicional de frete ... " 

O.SR. RElATOR (Carlos ChiareUi) - QU€m 
era o Ministro dos Transportes? 

O SR. JOSÉ TAVARES- O Ministro Rei
naldo Tavares .... "e eu a:cbó qUe nós vamos 
ter que adiar mais uma vez." Aí eu falei; "Maíl
son, eu tenho uma idéia. A gente faz o seguinte 
: eu chego, lá, apresento, proponho que seja 
votado e, se o· Ministro dos Transportes pedir 
para que seja adiado, eu entrego- o cargo ao 
Ministro da Fazenda, na hora da reunião". Ele 
olhou para mim e disse ''Tavares, você é malu
co. Olha aqui, você sabe o que vai fazer? Você 
vai fazer como aqueles monges budistas do 
Vietnã, que se queimavam e a guerra prosse:
guia. Eu acho que você está sendo muito radi· 
cal com esse assunto, pelo seguinte: isso é 
algo que dificilmente vai sobreviver depois da 
Constituinte. Por que você não esquece essa 
história de adicional de frete agora e deixa 
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isso para depois? "Eu disse:" Maílson, eu não ~e pertência aos quadros técnicos adminis
consigo traba1har com esse longo prazo, por- trativos do Govemo e, como hp_mem que é 
que, ou nós começamos efetivame~te a im- informado e que passou nesses meandros e 
plernentar a refon:na já, a partir de janeiro, tevéessascüfii:::uldadesquejácitouatéadispo· 
ou então, é melhor não fazer nada, por.que... slção de sair etc., como é _que explica, quer 
"Ele disse:" Não! É melhor_faz_er o que é possí- dizer, quem é que banca, dentro do Governo, 
vel fazer. Essa é a nossa teoria"_. __ E essa era ~s<i pOSição? Porque, no momento em que 
nova divergência que eu tinha com ele, Ele oMinistiodaFazendaeodoMinistrodoPlane· 
ta1vez, é mais experiente do que eu, mais sen- jamento dizem: .. olha, nós vamoS ter que coh· 
sato, ele deve estar certo. Bom! .Então; tentan- gelar salários de servidor" .. , que é um riegódo 
do re.sponder um pouco à sua pergunta, Sena- dOlorido, politicamente, e socialmente ínjusto, 
dor, eu creio que a expectativa, assim, con- ~guém muito forte tem qUe -&zer, "não, ·mas 
cluindo um ponto importante, eu disse:"Olh_a, ,esse aqui..:" Esse aqui vai custar também uma 
se n6s_dcixarmos o adicional de frete de lado, _~agregação do congelamento? "Não _nós va
quer dizer, a gente reduz a oposição ao traba- mos ter que fazer para dar recursos para oito 
lho de reforma da tarifa, a gente passa a refor- armadores. "Alguém tem que ser multo forte 
ma e,. depois deixamos essa questão isolada para tomar essa posição, posição difidl de 
para, mais adiante, esperar que isso desapa- defender, scicial e politicamente, sem falar em 
reça com a Constituinte, porque é um ab:surdo toda a estratégia a que V. S' se referiu de mo
que tenha um sistema de tributação tão m~lu- dernizar o processo de relações econômil;as 
co. Mas é melhor que caia, através da Consti- internacionais. E -é isso o que- eu digo: quem 
tuinte, senão, vai ficar uma briga e nós não ê (Jue tein_ tanta forÇa, quem é que te_m_ tanta 
conseguimos nem passar a reforma da tarifa capacidade de persuasão, dentro do Governo, 
e nem acabar com o adicional de frete". Ele para, no momento em que o paciente hemo-
falou: "eu não c_oncordo com isso. Ai, deu fíllco esta $<l11Qfando, o st.Yeito ainda dizer que 
o que ele tinha sugerido, quer dizer, fomos vai fazer uma sangria? E meio- éomplicado 
para a reunião, eu já estava convencido de çle entender. 
que não devia pedir demissão naquele mo~ 
mente, houve uma discussão e o assunto foi -0 SR. JOSÉ TAVARES- Num dos traba
adiado mais urna vez. Então, eu acretido que ihOs que estou deixando aqui, na Comissão, 
agora, como Ministro, a preocupação dele eu cUscuto um pouco esse aspecto. Eu acho 
continua sendo a de fazer passar esse trabalho que a razão é a seguinte_ - eu vou tentar 
da reforma da tarifa. Eu tenho tido_ algum con- dar uma resposta concisa de ·uma Questão 
tatocomaHeloisaCamargó,aatuaiSecretária qúe é longa: neste País, nós passamos por 
da CP A, e _ela tem testemunhado ·que o Minis- um processo de industrialização, durante 50 
tro Mailson continua dando todQ apoio a esse anos, em que o Estado brasileiro teve um pa
trabalho, o Ministro tem u:ma profunda con- pel fundamental nesse processo de industria
fiançanaHeloisa,comjustarazão.Agora,den- lização. Ocorre, por razões que eu descrevo 
tro desse contexto, estão passando uma refor- rio trabalho a que me referi, ê que, para cons
ma da tarifa, a qual eu acho que é precária, tituir cada setor industrial, neste País, foi neces-
mas tem seus méritos, porque realmente é sário um arranjo adicional particular. A indús
um passo adiante, mas não depcar todo esse tria_au.:tomobilistica foi construída de uma ma
negódo aquL Talvez, esta Casa aqui consiga neirã, a de bens e capital de uma segunda, 
resolver. a petroquímica de_ uma terc:eira, a_ construção 

O SR RELATOR (Cãtlos Chiarelli) - Não 
há uma íncoerênda, uma certa dificuldade de 
entendimento de que se que aceite esse tipo 
de decisão, de que o Governo tome esse tipo 
de decisão. no mesmo momento em que diz 
que está tomando medidas de contenção de 
depesas e limitação de gastos etc., em termos 
de combate a.._q deficit público? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Senador, foram 
essas as razões que me levaram a sair. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarolli)- Essa 
é a questão, quer dizer, exatamente, naquela 
ocasião, isto é, na véspera de Natal quando 
havia a substituição, a troca de Ministro, foi 
quando tamij.ém surgiu esse decreto, quer di
zer, no dia·23 de dezembro. Então, decreto, 
a substituição do Ministro, a atenção à função, 
no caso, do novo Ministro, que_ era contra, 
quando o Se<l'etário-Geral, tudo bem! E, na
quela ocasião, o Governo começou a insistir 
na tese de que precisaria fazer um congela· 
mento do ganho dos servidores públicos. E, 
no mesmo momento, tomou essa medida. 
~o. a questão que ele coloca, um hornem -

naval de uma quarta, a informática de uma 
quinta e, assim, sucessivamente. Quer dizer, 
esse arranjo adicional yarticular definia as re
gras do jogo daquele setor, em termos de 
participação do Estado, o capital nacional e 
o capital estrangeiro naquela área, e a distri
buição dos benefíciOS. Ç)corre -e eu-me referi 
rapidamente ao longo da minha exposição a 
Isso - .qUe, ao longo desse processo houve 
um processo de aprendizado, por parte do 
empresariado brasileiro, de _apropriação e de 
manutenção desses benefícios, posto que os 
instrumentos de integr~ção do E9tado na eco

-nOmia eram precáiios.Então, nóS ternos -um 
paradoxo que é o seguinte: à medida em que 
foi ampliando a intervenção do Estado na eco
nomia, os recursos públicas foram sendo pri
vatizados e nós chegamos ao limite disso ao 
fina] do processo. Quer direr, eu estou consi
derando o final do processo, ar, o final do 
àoverno Geisel, quando se esgotou a indus
trialização, via subvenção de importação. Es
ses aspectos todos fazem parte desse trabalho. 
O problema que eu acha que a economia_ 
brasileira viveu durante toda a década de 80 
-eu acho que nós demos um azar- ê que, 

em 1969, quando chegamos ao final de um 
processo histórico, tivemos o segundo choque 
do petróleo, que jogou a econçmia nacional 
na sua maior recessão. Então, na primeira me
tade dos anos 80, a maioria dos economistas 
brasileiros - e, denúe eles, eu.. d.urante: um 
bom período_ de tempo - nós julgã~am_os 
que o grande problema da economia era a 
recessão na primeira metade dos anos 80. 
lsso era verdade, em parte, e aqUilo era um 
problema sério. Mas n~ deixamos de_ tratar 
um outro problema, que era a questão da total 
inadeqüação do Estado brasileiro às necessi· 
dades do desenvolvimento. Estou_ <:onvenddo 
de que, por nossa formação histórica e por 
várias outras razões, de que a intervenção do 
Estado n_a_ ~cçmomia continuará a ser indis
pensável para a continuidade do desenvolvi
mento. Mas para isso, nós precisamos de um 
Estado que tenha capacidade de intervir. O 
nosso Estado, hoje, não tem--qualquer capaci· 
dade não, estou exagerando, quer dizer- ou 
tem Lima capacidade muito limitada de inter~ 
venção, porque os recursos públicos estã.Cito
talmente privatizados. Nós temos, aqui, um 
exemplo de recurso público privatizado: o sub~ 
sídio do álcool é recurso público privatizado; 
O subsídio do trigo é outro recurso público 
privatizado. Em síntese, nós temos um arsenal 
de subsídios, beneficies e incentivos, em que 
o .Governo, simplesmente, não tem -controle 
sobre eles. É esse o grande problema. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) --Dr., 
é o seguinte: V. S• fez o- diagnóstico da doença. 
Eu quero saber cómo é que V. 5' faz a c::araçte
rização do doente. V. S• fez um levantamento 
geral, mostrou aqui que a economia brasileira 
é fantástica, porque, na verdade, se estatiza 
a arrecadação e a captação, e se privatiza, 
via Estado, a distribuição. Então, eu quero sa· 
ber o seguinte: feita essa avaliação, que me 
parece extremamente inteligente, -nós o sa
bemos um economista de escol- agora, com 
relação ao caso espedfico. que ê um dos cam
partimentos desse diagnóstico, que é o caso 
da Marinha Mercante, e a sua evolução, a sua 
ciise agUda dentrO deSse contexto,_dessa 
doença, quer dizer, quem tem essa capaci
dade -porque essas coisas não acontecem 
de graça - por que se est.,tizoy~ digamos 
aí, o Estado ganhou maior força pa-ra poder 
arrecadar, recolher, intei;ferir na captação? Na 
hora de distribuir, ele afunila em beneficio de 
setores, grupos na área privada. Aqui, na área 
da Marinha Mercante, é o afunilamento mais 
fantás_tico de todos; a.qui é um desfiladt;:iro as
sim, s6 cabem oito. E é muito dinheiro para 
muito pouca gente. É o tipo da situação mais 
agudizada desse quadro; é, talvez, o tipo este~ 
reótipo da situação. EsSas -cOiSãs não aconte
cem de graça. De graça, já não estou falando 

- em dinheiro, mas de graça fato senw. Então, 
por que essas coisas acontecem? E c-oriio é 
que se cOnsegue? Porque é o Estado quem 
delega essa repartição; em termos de fazer 
com que o· recurso que ele arrecad_ou, graças 
à sua interferência bastante significativa na 
economia, acabe depois, drenando o dinheiro 
de muitos, via Estado, para poucos. É urri 
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negOCio __ fantástico, uma_ estat®~~o às aves
sas. Então, nesse casO, i:i?i_Marinha Mercante, 
a ação corporativa ou a ação grupal desses 
beneficiários e beneficiados, óbvio, são fortes 
e serão cada vez mais fortes, porque nós vi
mos, no inicio, que se redistribui mais para 
quem tem muito. Sãó poucos, a redistribuição 
é voll.Jmosa e é proporcionalmente crescente. 
Agora, a pergunta que lhe faço: com tudo isso, 
em que áreas de poder, em que áreas de go
verno, eles conseguem preservar essa situa
ção e acentuá-la, como a~entu1'!-r~m-na, em 
dezembro, contra o estudo técnico de setores 
responsáveis, fora das cOntas- nacionais de 
subsídios, aumentar o n·egódo que queriam 
acabar, contra a opiniãq de alquem, que, de 
Já para cá, se tomou a figura ministerial, talvez, 
mais forte na área económica e que lhe dísse, 
por ser interino, não tinhª como _impedir uma 
coisa, contra a qual, ele se manifestara coriti·_ 
nuadamente, agora, como titular, tani.óém nào 
consegue, então, dentro do QoVemo, esses 
benefidados -atuam em- q~:Je setor público? 
Onde é que eles conseguem tirar um decreto 
como esse, que ficou só assinado pelo Minis
tro dos Transportes? É essa a ·questão. Nós 
concordamos plenamente çorn_seu diagnós
tico. Agora, quero essa sua informação de ho
mem que participou da ação administrativa 
internamente e ILJtou nessa eJ!!pr~~da. Des
culpe a insistência. 

O SR. JOSÉ TAVARES- O que é que 
eu posso dizer? Eu posSo relatar uma conversa 
que eu tive com o .Presidente da_Firjan, p~. 
Nonato, em que pude discutir esse trabalh9 
da reforma da tarifa, lembrar a ele que eu 
não tinha nada contra a construção naval, e 
que já tinha até feito um trabalho, pago por 
ele, para a construção naval. Mas ele me disse 
que o problema é que esse setor é importante, 
e que já havia conversado com o Ministro dos 
Transportes, com o Governa-dor, Com o Presi
dente da República. Ele me fez uma lista de 
todas as pessoas e ele já tinha falado com 
todo o mundo. Com tQ_dªs as pessoas impor
tantes, ele, Artur João Non.:1.to,já havia conver
sado. Entao, trata-se de uma rede de influên
cias. O Sr. Artur João Nonato é uma pessoa 
poderosa; os seus_arm_~@res são poderosos. 
Teriho, lá na CPA, cópia de discursos na Câ
mara, - não me recordo o_nome do Depu
tado - pelo menos dois Qiscursos, protes
tando contra a reforma da tarifa e dizendo 
que a reforma da tarifa fria acabar~com a indús-
tria naval. · ·· 

Ora, isso ê uma cl~r~ in\enção de distorcer 
os fatos. Qualquer pessoa, que faça uma aná
lise minudente, <:riteriosa, de nosso projeto de 
reforma da tarifa, vai verificar que a constrl.,l_s:ª-o 
naval, diretamente, não tem nada a v~r com 
a reforma da tarifa, porque o que estamos 
acabando é com o adicional de frete. Em ne
nhum momento, - posso trazer a essa Co
missão esses díscursos- falou-se na palavra 
"'adicional de frete". Apenas, fazia-se uma rela
ção um pouco dífusa entre reforma da tarifa 
e a construção naval. 

Recordo-me, para minha surpresa, aliás 
que, na última reunião que estava marcada 

pata o COnc:_ex n_n· fíri8.J do ana _passado,_ e· 
que não_ houve, pàrqUe-0 Ministro Maflson da 
Nó!Jiei;Ja resolveu, transf'ª~ir, _exa~mente, _na-; 
que la data, saiu, nOJomltl do Bras!f, um artigo 
do Professor João Pãulo de Almeida Maga
lhães, prote_sta~do contra () rrrn do adidon-a1 
·de frete. E :e_! i;: esefeVeu, alí> :tomai do BrasU 
do mês de _dezembro, é fádl de se·iêfentifi&T 
a· d~ta ... porqu"e tenho 'cóPia ao artigo na CPA 
- dizendo;:_qu_e_~c~~rrie_!l!e~~-~c_ursos wçam~-
tários não são confiáveis. - , · 

O"râ, Cõmõ Uin eConomista, Pr0fes$.or titt.ilãr . 
de uma uniVerSidade federal, podé dizer urns 
Coisa ·des~~s? _S_â9 -~ê:l~n-~~ .. ; ___ -·_ . · 

O SR. ITAMAR FRANCO ...... V. 5' permitiria 
_tlma lnterrii:pçãõ: N_esse_ Decreto-Lei n9 2.404, 
o Mitiís_tro Maüson da Nóbrega ·teve aJguina 
participação? 

Q SlLJOSÉ TAVARÍ::Í> '~ Não! A únl~a 
cÕiÕcidêftda foi r:t.~. cQnversa~ por tele(o-Íle, 
quancjo ele_ me.4íss~ ,"que -~staria para se·r 
.~i!lado". ~~ f_oL.a_:;:3, d~ àezeJ;T1bro, e fói 
assinado quando. o Presidente José Sarr.i~Y 
estava no Maranhão. 

-O-SR ITAMAR FRANCO - O Ministro e·ra 
Contrário a tudo isto, apesar de não ter a as,si
natura dele,_ porque esse .negOCio de as~[J.
tyrua ~ão ~le_ ~u!to. . . ._ 

O SR. JOSÉ TAVARES ~Não, ele sabia ..• 

"o SR.lT AMAR FRANCO~ O Ministro sabià 
dissó? - - ' --

_O_,SR JOSÉ tAVARI"'S,' 'Jõle inform~u. 
com ant~cedên<::ia. 

'()SR. rfN4AR FRANCO- Porcjue rião v_e_-
-mos nenh_qma participação ness!'! decreto. dó 
Ministério da fazencfa. _Certo?_ Toda a partici
pação é .do Minislério dps Transportes~ Mas 
o Minístro_da Fa.zeoda, evidenternente, dev.e 
ter sido çOrisultado-. f?ev~ ~~r Ppin~:d:o. ou não? 

O SR. JOSÉ 'lAVARES ~ Aí, não tenho 
condições de dizer. - -----.----

0- $1<. rt AMAR FRAN.CO -- Não saberi~ 
informar? . __ 

ó SR.' JOSÉ TAVARES.::....:_ Não-saberiã irifor
:nar. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Só o Ministro 
é quem sªb_eria? · 

OSR.JQSÉ TAVARES -Claro. Na verda.
de, soube de$e decreto atr~vés desse_telefo: 
nem a ão Ministro Mailson. E, na: dia seguintê, 
o Presidente do Sinaval... 

_ O SR 1T AMAR FRANCO - V. Ex• já era 
- m ~mbro da Comissão? 

O SR. JOSÉ TAVA!lES- Não, Eu fiquei 
ni Çon1iSSão, atê o ç:lia em qUe o MinistrO 
Maíi:Son assumiu como titular. Nesta data; eU 
estava. 

" _- . - . . 
O SR. ITAMAR FRANCO - Pois ê, ê isso 

.que eu digo. 56 pelo telefone Õ V .. S' vei9 
a saber? As coisas são int~ressantes, usa-se 
o telefone._ 

O SR. JOSÉ TAVARES -Não! No dia se
guinte,· o Piê~d~;,k ~O:Sinaval diSse-qUe aqtíip 
]o era :o- present~ de Natal_ que ele estava rece
bendo, de eSj:ar na imprensa no óutro·dia. 

O SR. Ré:lA.TOR (C~lqs Çhjarelli).-.P[eSi'
dente de quê?. 

O'SR.: JOSÉ TAVARES~ Pre:sidente do 
Sillaval, Sin-dicãto da lnd(lstria de Constituição 
Naval do Rio de Janeiro. 

Ü sR.-RhJ..TÜR-(Cartàs Chia~elli)..:.: Quem 
é ele? . , .. , - - .- _ . ~' 

O SR. ·JoSitTAVARES ~ Ef~.,. não_ me 
lembro agàrà.; era um dos oito armadores. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ..:.....:- Qm 
dos oito arrriadores ei'a ó Pres1denté do Sindi
cato da lndús.tria Naval? 

O SR. JOSÉ TAVARES- É, do Estado 
do Rio çie Jan~iro. 

. O SR. fr~ ~Cb ~.Qu!!f di?er _q~e 
_o Ministro tenhft llabido~rp.Q~ p~lo_~~lefone? 

OSR.JQSÉTAV~S-:- N~Õ seiJnfqrnia~. 
o SR. rtÀMAR FRANCó :...:.v, s•scu!>e pelo 

telefqne? · · - · - · 

O SR. JOSÉ TAVARES -Sim; soube antes, 
não pelo telefone, rpas naquela conversa com 
o Ministro. 

o SR ITAMAA FRAN-CO~ApÓs a publica
o;ãodessedeçretç.,,é que., v .. ~.' deixa_u a politi
ca, a ComiSsão de_Políti~ Aduaneira ... 

OSR.JbsE:TAVARES_:áasicamente,por 
causa desSe Ciécreto. · · - · -

O SR. ITAMAR FRANCO- Por causa desse 
decreto, não~ _ver~ade? 

O SR. JOSÉ TAVARES~-Exatamente. Por
que esse dêCreto me deu _a dimerlsão de çom 
quem eu eStava brigandO. Mas ísto está .regi$-

. trado na imprensa. -

-O SR. ITAI\1AR FRANCO-_:_ Desculpe-me 
~·a inslstên<::ici,. mas iSto ê importante, porque 
é .um fato público. Tanto foi"importante que 

-- V. 5' declarou que o Ministro, durante todo 
õ segmehro'"-em que ele foi interino, e mesmo 
como Secretário Qeral, tinha o penSamento 
afim com V. S~', não é- vetd""de? 

O SR. JOSÉ TAVARES -Exatamente. 

O SR. REU\-'"(OR (C:arlos Chiaielfi) - Eu 
só ia. perguntar uma frase aqui. Desculpe, Sr. 
Senador, em·s-egUínte,· daréi a v:ez a V. ~ 
V. S• disse agora: ' 

"O· decreto deu bem a dimensão de 
com quem eu estavã brigando." 

Então, acho que, agora, V. S' pode nos dizer 
exatameote com quem é que V. 8' estava bri
gando, porc;jue V. 8' disse que ~Je "âeu a di
_mens~q". ~o que, agora, é s6 traduzir essa 
expressão -"dimensão" pará "identificação". 
Entao, vou lhe pedir que nos ·dig~ quem é. 
A "dimenSao .. parece meio grande, não é? 
Tanto que o levou a con,siderar·que n~_o adian
tava continuar malhãhdo em ferro frio."Agora, 



1916 Quarta-feira 10 DIÃRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçáo 11) ~aio de 1989 

quem são essas pessoas, cuja dimensão V. 
8' identificou, ã.o sair -o decreto? 

O SR. JOSÉ TAVARES -São oito arma
dores, Sindlcato da Indústria Naval, Federação 
das Indústrias do Estado do Rio- de Janeiro, 
Sunamatn. Ministério dos Transportes e MinisM 
tério, da Marinha. V. EX' acha pouco? 

O SR. RELATOR (Cirlos Chlaréiil) :_ Nessa 
altura, não acho na~a. 

O SR. JOSÉ TAVARES-....:. São esses. Eram 
esses cavalheiros que estavam ... 

O SR. RElATOR- (Ca:rlos Chiafelli) -Suna.
mam e Ministério da Marinha. 

OSR.JOSÉTAVARfS-Inclusive um xará. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare Di)- Quem 
é a figura mais exponencial dentre esses que 
V. 8', citou? Dada a âimensão,já agora passa
do o perfil dos integrantes, esSa "dimensão" 
parece ser uma dimensão para ninguém botar 
defeito. 

O SR. PRESIDENTE(ItamarFranco)-Se-. 
nadar Chiarem, eu queria dar uma informação 
à Comissão a pedido do Senador JOsé Ignácio 
Ferreira. -

S. Ex1' foi chamado, agora, com urgência, 
ao Gabinete do Presidente (JJysses Guimarães, 
razão pela qual teve que se ausentar da Presi~ 
dência da Coinissão. 

Eu queria levar esse fato ao C6rihecimento 
dos Srs. senadores e PrinciPal~ente de v. ~-

v. & pode continuar com a palavra. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -A per
gunta que eu faria é a seguinte: quem seria, 
digamos, o centro desse esquema, firjan, oito 
armadores, Sindicato da lndústria naval, Minis~ 
tério dos Transportes, Ministério da Marinha, 
etc., o centro -dessa operação é o JV\inistério 
dos Transportes. 

O SR. .lOS~ TAVARES_: Cóm o apoio 
de toda a rede. EsSa é uma 8vafia9ão pessoal. 

O _SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sim, 
a sua avaliação. De um lado, estão os interes~ 
sados extragovemo, firjan, Sindicato da lndús~ 
tria Naval, etc. Não há dúvida que estão, enfim, 
fazendo pressão em favor de uma situação 
especificamente de interesse próprio, setorial 
ou grupal. 

Dentro do Governo, a figura corresponden~ 
te, na defesa dessa tese, dessa_ postura, é o 
Ministro dos Transportes, a nível hierárquico? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Eu diria que sim. 
Deve ter o apoio do Ministro da Marinha. O 
Ministro tem justas preocupações corri a ques~ 
tão da construção naval no País, pelas razões 
que já foram comentadas aqui. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Mas 
o Ministro da Marinha não assina o decreto? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Não.:. (Risos.) 

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli) - Se 
v. s~ só sorrir, não fica feQrstrado nOs Anais; 
é preciso que V. 5' fale. Então, como é- que 
é? Vpu lhe colocar a questão: não figura aqui 
o Ministérió_da Marinha. 

. Então, vou lhe perguntar outra coisa, para 
ser bem prático: quem é que participa do Con
cex? 

Po_rgue se V. S' diz assim - vou justificar 
a-pergunta -: que, em uma ocasião, antes 
de iniciar uma reunião do ConCex, V: S' soube, 
pelo então Secretário-Geral, Maüson da Nó
brega, que a tese não teria viabilidade de apro
vação. V. S• disse: Vou lá, vou fazer exposição 
dessa minh~ proposta e,_ s_e eles não aceita_~ 
rein, vou renunciar ao cargo, não foi isso? 

--O SJ<,;JOSÉ TAVARES- (Assentimento) 

O SR. RELATOR\Car!os Chiarel!i) - E 
'que ele lhe disse que a sua postura estava 
J1lUito similar à dos banzas, budistas lá do 
'lietnã, etc. _Confesso que não tenho aqui à 
mão a composição do Concex. Então, eu lhe 
pediria para saber que conselho é esse, onde 
uma exposição de um técnico bem informado, 
com dados e elementos tão_significativos, com 
apoio de toda a estrutura do Ministério da Fa~ 
-zenda, que, normalmente, todo e qualquer Mi~ 
niStério diz que é o negócio mais poderoso 
que existe e que acabo de aprender que é 
um Ministério muito frágil, não teria nenhuma 
viabilidade? 

Quem comPõe o Concex que teria essa rea~ 
ção tãci--fefratária a sua eventual postura? Di
~_m que V. 5' é um homem que expõe, COITI 
entusiasmo e com competência, as suas 
idéias. 

O SR.Jost TAVARES - Bom, Min,;;tro 
c!o PJanejame_nto~ Ministro da Fazenda, Minis~ 
"Q:"o da Indú:stria .e QQ Çornércio, Ministro da 
Çi~ncia- e T ecnqlogia, _Mini~tro das Relações 
Exteriores, Ministro da Agricultura, Ministro 
dos TranSp-Ortes, Presidente do Banco Central, 
Presidente do Banco do Brasil, Presidente da 
ffESP, Presidente da Associção dos Exporta
dores, Diretor da Cacex, mais seis líderes em
preSariais - era esse o Plenário. 

0 SR. RELATOR (Carlos Chiarel!i) V. S• está 
dizendo Ministros tais e taís ... I:: Ministro mes
mo? 

O SR. JOSÉ TAVARES_:_ Em gero!, ou 
o Ministro o_u o SecretáriO Geral. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarel!i)- Sim, 
é um conseJho onde, realmente, o Ministério 
costuma estar representado pelo Ministro de 
Estado. 

OSR.JOSÉTAVARES~Sim,pe!oMinistro 
de Estado. · · · 

- O SR. RELATOR (CarlOs Chiarel!i)- Então 
a decisão é realmente a nível administrativo 
de hierarquia superior, de primeiro -escalão. 
E eya_nesse conselho de primeiro escalão que 
havia essa resistência em posição do Minis~ 
tério da Fazenda? Seis empresários além des~ 
ses outros órgãos? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Sim, e além do 
Presidente da FederaÇãO-daS lndústrias de São 
Paulo e do_ Presidente da Associação dos Ex~ 
portadores Brasileiros. 

O SR. RELATOR (Cailos Chiarelli)- Essa 
matéria nunca chegou a lhe ser dita que teria 

sido submetida - já que havia posições tão 
conflitantes de Ministérios tão importantes, _e 
o vOlume de recursos_ é tão significativo -
ao conhecimento do Presidente da República, 
anteriormente, para ser analisada, para saber 
qual a orientação ness_e ou naquele sentidç, 
de s_ua Excelência se_ ele estava estudando, 
se ele preferia esperar, ou se ele queria ouvir 
o assessor diplomático, etc.? Eu estOu pergun
_tandp porque é um assunto fundamental, im~ 
plica muitos recursos e havia. como evidente, 
choque de posição entre, pelo menos, dois 
.Ministérios. Normalmente quando isso ocorre, 
o arbitramento é do Presidente. Nunca lhe foi 
dito que isso teria ocorrido? 

O SR. JOSÉ TAVARES - bi.irante :uma 
época, eu julgava que aquela discussão das 
zonas de processamento de exportação pu
desse prejudicar o trabalho da tarifa. Hoje, eu 
vejo que estava equivocado. Mas, certo dia, 
conversando com o Ministro Bresser Pereira 
e_expressando essa preocupação, ele me disse 
que· achava conveniente que eu tivesse uma 
conversa com o Dr. Jorge Murad, e fizesse 
uma eXplanação-a ele d~=!sse trabalho da refor
mã da tarifa e dos principais obstáculos pelos 
quais eu estaria vendo que esse trabalho esta
va atravessando. Por coicidência, no dia em 
que eu fui falar com o Dr. Murad, a conversa 
acabou se centrarido na questão da política 
industrial e na questão do adicional de frete. 
Quando acabou a conversa, o Dr. Jorge Murad 
disse: "Olha, eu concordo, pois acho esse tra· 
ba1ho multo importante e merece todo apoio". 
Ao que eu respondi: Dr. Murad, eu vim aqui 
justamente pedir o apoio do Sr. sobretudo 
com relação a essa questão tradicional de fre. 
te. Ele disse: Quanto- a isso,-- é melhor que 
o Ministro Bresser se entenda com o Ministro 
dos Transportes, porque eu não posso fazer 
nada. Transmita esse recado ao Ministro Bres
ser": Eu saí do Planalto, fui .ao gabinete do 
Ministro Bresser e transmiti esse recado a ele. 

O SR. RElATOR (Carlos_ Chiarelfl) - E o 
qüe o-Ministro Bresser lhe disse face a e5$e 
recado? 

O SR. JOSÉTAVARES- O Ministro Bres
ser teJefonou para o Ministro dos Transportes 
e insistiu, mais uma vez, quanto à necessidade 
de eliminação do adicional de frete, porque 
aquilo, para o Ministro Bresser, era um ins_tru~ 
menta de política fiscàl medieYal, imaQii'fando 
aqueles tributos medievais que se pagavam 
ao se cruzar um determinado fe_udo_ - no 
caso o feudo seria o navio. Eu assisti a esse 
telefonema é quando ele desligou, eu lhe dis~ 
se~ "Ele está inamovível, não há como conve· 
cê-lo." 

O SR. RElATOR (Carias Chiarelli) - Per~ 
feito. Eu acho muito elucidativo a sua_informa~ 
ção, des_c_ulpe~me, mas V. S• foi conversar com 
o Dr. Jorge Murad, secretário particular do 
Presidente, sobre esta matéria. Eu não anotei 
aqui, mas parece~me que V. S' disse que ai~ 
guém lhe recomendou ir falar com o Dr. Mu~ 
rad - foi o Ministro Bresser? Como é a_ <;)nte
sala de chegada ao Dr. Murad? V. S' estava 
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conversando com o Ministro Bresser no enca
minhamento da questão ... 

O SR. JOSÉ TAVARES- Quando eu fui 
trabalhar na Comissão de Política Aduaneira, 
eo não conhecia o Ministro Dilson Funaro. 
EU havia sido indicado pOr alguns dos econo
mistas, amigos- meus que estavam no Gover
no. Naquela época, quase todos os meus ami
gos estavam no Governo! E?mar Sacha, João 
Sayad, André Calábi, LUciano Coutinho, etc. 
Alguém - creio que ·deve ter sido o André 
Ca1abi ou o Luciano Coutinho·.....:... -deve ter indi
cado o meu nome ao-Ministro Dílson Funaro, 
mas eu nã_o o conhecia pessoalmente. Mas 
o Bresser, não. Nós já nos conhecíamos desde 
o início dos anos setenta e tínhamos uma inti
midade multo grande. 

o SR. RELATOR (Carlos Cbiarelli) - Con
fraria dos economistas. 

O SRJOSÊ TAVARES-- Recordo-me que 
em fins de novembro, conversando com o 
Ministro Bresser eu estava tentando fazer um 
levantamento dos focos de resistência ao tra

. balho da reforma da tarifa. Então, perguntei: 
"Doutor, lhe ocorre mais algum outro foco 
relevante?" Ele me disse: "Bom, é melhor você 
conversar com o Murad, pois ele talvez possa 
lhe dar alguma indicação, Aliás, seria opor~ 
tuno, porque o Murad já fez, algumas vezes, 
referência a esse trabalho de reforma da tarifa, 
sempre de forma elogiosa e é bom que ele 
esteja informado nos _detalhes técnicos disso. 
E isso não foi feito até agora. Vá lá e dê essas 
informações ao Murad. Inclusive, foi a própria 
secretária do Ministro Bresser Pereira quem 
marcou audiência com o Dr. Murad." Alguns 
dias depois, fui ao Dr. Murad fazer uma expla
nação do que consistia o trabalho de reforma 
da tarifa e quais os obstácÜlos que eu estava 
vendo à sua implementação. Havia algumas 
resistências a nível setorial, alguns setores es
tavam querendo tarifas altas e eu_ dizia que 
achava que a reação do empresariado era nor
mal, e o trabalho da CPA era justamente estar 
discutindo estruturas de proteção. Então, ele 

· vai estar sempre brigando com alguns setores, 
sendo aplaudido por o_utros, isso é o normal 
da vida. A minha preocupação é _que estou 
sentido que as principais resistências estão 
vindo de dentro do Governo;- particularmente 
essa questão da política industrial e a questão 
do adicional de frete. 

A resposta do Dr. Murad foi a se-guinte: 
"Acho que a questão da política industrial é 
possível conciliar, talvez você esteja sendo ra
dical demais, conversa lá com o Carráro, etc., 
mas, quanto à questão do adicional de frete, 
não posso fazer nada; o Ministro Bresser Pe
reira que se entenda com o Ministro José Rei
naldo Tavares," Foi uma expressão quase tex
tual do Dr. Murad. 

O SR. MENDES CANALE - Só mals uma 
pergunta. V. S• se dispôs a ir ao Dr. Jorge 
Murad, mesmo sabendo das referências elo
giosas que ele já havia feito- foi a_expressão 
usada por V. 8' - a respeito dessa reformu· 
lação? Mesmo assim, foi uma tentativa? 

- --- -

--o SR JOSÉ -TAVÁRES -A razão de eu 
ter ido ao Dr. Murad era porque tanto eu quan
to º- Ministro_ Bresser Pereira - julgávamos 
importante que o Secretário particular do Pre
sidente da República conhecesse, no c\,etalhe, 
esse trabalho de reforma da tarifa, porque volta 
e meia chegavam telegramas ao Presidente 
da República expressando preocupações. Às 
vezes um setor, como o próprio setor da indús
tria naval, o Ministro dos Transportes mani
festava preo~:upaç-ões, o Ministro da Marinha, 
o prop-rlp Ministro da Indústria e do Comércio 
também não via com a menor simpatia esse 
trabalho, por questões de política industrial, 
etc. Então, julgan1os que seria importante que 
o Dr. Jorge Murad conhecesse com detalhes 
esse trabalho, pois ele já havia feito referências 
do que ele conhecia da discussão pública, por
qt~e naquele momento havia uma discussão 
pública sobre a reforma da tadfa. O Ministro 
Bresser achou importante _que eu conversasse 
pessoalmete com ele. Mas, eu nunca havia 
rile encontradO com o Dr; Murad. Fui lá e 
devo ter passado' uma hora e meia ou duas, 
foi um bom tempo, em que relatei detalhada· 
mente_ o qUe estava sendO feito_ e onde eu 
estava vendo focos de resistência. A nossa 
intenção era um pouco de nos precavermos, 
achando que, c_om isso, a Presidência da Re
pública estaria perfeitamente informada sobre 
esses ates. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - eu 
queria insistir num poilto, enquánto o _Relator 
não retoma t:om· sUas pérgUritas~ Nobre -de· 
peridente. Não era estranho que o Ministro 
Bresser- Pereira lhe pedisse para conversar 
com·o Dr. Jorge Murad, apesar de ele ser 
o Secretário particular de Sua Excelência, o 
Presidente da República, quando ele, MinistrO, 
poderia se dirigir diretamente ao Ministro dos 
Transportes, seu colega de Ministério e, rio 
mesmo nível, fazer as devidas ponderações? 

Era -o -c-OStume 'ouvir o secretano Particular 
do Presidente da Repúbliça, não apenas quan
to ao problema de adicional, mas também 
em outros_assuntos? 

O SR. JOSÉ-lAVARES -No meu caso 
particular, não. 

O SR. PRESIDENTE- (Itamar Franco),
Havia alguma interferência do Dr. Jorge Mu
rad em assuntos ligados ao Ministério, à _sua 
política? 

O SR. JOSÉTAVARES -Não, Ex-', Eu que
riã insítif' (Jue esse meu- Eincontro corri o Dr. 
Murad. quando surgiu ... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- v: 
S' há de convir que um encontro de uma hora 
e meia conl-0 SeCTetário particular do Presi· 
d~nte_da ReQública é um encontro bastante 
demoraao. _ 

OSR.JOSêTAVARES- Isso se disse_ao 
fatÕ de -que Quàndo o Ministro Bresser Pi:reira 
assumiu e me convidou para permanec_er na 
Comissão de Política Aduaneira, eu estava no 
meio do trabalho técnico da reforma de tarifa. 
~tanto. eu já tivera uma experiência tanto 
que eu estava tentando fazer discussões quan-

to a implementaçao dos códigos de- subs"fdiÕs
e de anti~dumplng naque-le trabalho de imple-
mentação de acordo com a Argentina, e esse 
trabalho da-i-eforma de tarifa seria um tra®lho 
muito pesado, Eu djsse: Bresser, nós nos co
nhecemos há muitos anos, é um prazer traba
lhar contigo, mas só ficarei na CPA s~ você 
me assegurar apoio para esse trabalho; senão, 
não terei condições de fazê~lo. S. Ex" respon
deu: "Isso vai constar do meu Plano de Gover
no". Tanto assim que no plano macroeco~ 
nômfco há Uma seção ampla sobre Comércio 
Exterior, .QUe coi1Siste essencialmente nesse 
trabalho que estávamos desenvolvendo. E o 
Ministro Bresser Pereira _9eu-m~ todo apoiO; 

~O SR. RElAtOR.::.. (Cariar Chfarelli) -~In
clusive a extinção"do adicional de frete? No 
plano macroeconômico havia referências so
bre isso, era uma posição de Governo? 

O SR. J0st_ TAVARES__:_ Quanto ao deta
lhe de adiC:::iona.f de frete, não me recordo se 
está explicitado no trabalho; mas havia refe
rências precisas sobre esse trabalho da refor· 
ma de tarifa onde está incluído o- adicionª-' 
de fréte. -

O SR. RE!ATOR-"(Carlos Chíarelli)- Des
culpe-me Senador hamar FrancO, mas a per· 
gunta é apenas essa: ao que eu estou enten
dendo no ingresso do Ministro Bresser Pereira, 
ê que a sua permanência, de-pois de um can
tata com S. Ex"., consolidou-se em função, 
inclusive de que essa idéia de alteração da 
política tarifária dentro da qual estava a supres
são do adidonal de frete, passava a ser depois 
desse diálogo, uma postura do Ministro e em 
conseqüência, uma política de Governo. 

O SR. JOSÉ TAVARES -Sim. E digo mals: 
logo após o Ministro Bresser Pereira haver as
sumido o Ministério da Fazenda, houve uma 
sessão da CPA, que é um Colegiada que se 
reúne unia vez por mês_ sob a P-residência do 
secretário executivo da CPA Na verdade, o 
secretário executivo está ali representando o 
Ministro da Fazenda que, rarissimamente, vai 
à reunião da Comissão e assim, esta é condu
zida, na prática pelo secretário executivo. Logo 
ap6s BresSer Pereira ter assumido o Ministério, 
disse a S. Ex•: "em meados de agosto, haverá 
uma sessão que, por coincidência, completa 
trinta anos de fundação da CPA Gostaria que 
-s. ~fosse presidir a sessão nesse dia". S. 
~resPondeu-me: "Para não ser apenas for
mal .. eu, chegar Iâ e dizer apenas uma palavri
nha vamos aproveitar e discutir, no plenário 
dã CPA, esse trabalho de reforma de tarifa, 
porque quero dizer aJgumas coisas e quero 
ouvir os representantes, lá." Tivemos uma ma
nhã excelente com o Ministro Bresser_Pereira 
em que dis_c_utimos o tempo todo sobre aspec~ 
tos na presenÇa de S. Ext que manifestou 
seu integral apoio a esse trabalho. 

O SR. RELATOR (Cariar Chiarelli)- Em 
que época? - -

O SR. JOSÉ TAVARES - Em agosto de 
1987. 
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O SR. REL.ATOR - (Carlos Chiarelli) -
Quem são os integrantes do CPA? É Conselho 
ou Comlssã.o? -

O SR. JOSÉ TAVARES.,..._. Trata~se de uma 
Comissão composta de dezesseis membros. 
Já foi Con-selho. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- t'(ão 
são necessários os números mas os setores 
que estão representados. 

OSR.JOSÉTAYARES- Todos os órgãos 
de GoVeni.o que têm, direta ou indiretamente, 
a Ver com o Comércio Exterior, tais co.mo 
Secretário da Receita, Diretor da Cacex, SeCre- · 
tá:rio Especial para Assuntos Económicos do 
Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria 
e Comércio, BNDES, Banco Central, Minis
tério do Interior, mais as As~dações da Con
federação Nacional da Indústria, da Agricul
tura e do Comércio. _Daí a composição de 
dezesseis membros. 

O SR. PRESIDENTE- (Itamar Franco)
Fqi antes dess_e decreto, que S. Ex" foi con-_ 
versar- somente uma questão de tempo -
c9m o Dr. Jorge Murad? 

O SR. JOSÉ TAVARES -Foi, devia ser 
fim de novembro. Respondendo a essa ques
tão sobre o Dr. Murad, corno eu disse ... 

O SR. PRESIDENTE (ltarna_r Fr!3nco) -
Não se preocupe com ess_e tal de Dr. Murad. 
Todo mundo, quando citamos o Dr. Murad, 
fica meio preocupado. Nem fornos nós que 
o citamos. mas V. Ex'- que o trouxe à baila. 

O SR. J.OSÉ TAVARES- Não, V. Ex' per
guntou por que fui ao Dr. Murad e :;;_e o Ministro
Bresser Pereira poderia ter conversado _com 
o Ministro dos TranspOrtes. Então, eu dizia 
que tinha uma intimidade muito grande com 
o Bresser e eu estava obcecado com a história 
dessa reforma. Então; pralicamente toda se
mana eu tinha, pelo menos um encontro com 
o Bresser, em que só falávamos disso, e vivia
mos fazendo mil balanços. Lembro-me de 
que, várias vezes, ele me chamou a São Paulo 
para discutir com empresários, na frente dele, 
sobre questões da reforma. 

Nesse dia, então, estávamos fazendo um 
balanço das fontes de resistênc_ia à reforma. 
Ele me dizia: "Olha, José Tavares, _você não 
está atento. O pessoal da ABDIB, da ABIND(?), 
o pessoal dos bens de capital ainda está assus
tado. Acho melhor termos uma reunião com 
eles." Eu disse: "Bresser, vamos marcar essa 
reunião evocêvaiver que a preocupaçãO deles 
já está atendida. Mas, quero insistir com você 
que esse não é o problema. Você vai ver, no 
dia da reunião, que o problema não é com 
o empresariado. O problema maior, hoje, cha
ma-se "adicional de frete da Marinha Mercan
te." E acho melhor conversarmos com o 
maior número possível de pess_oas sobre is
so." N ele me disse: "Bom, então vá lá e con
verse com o Murad. 

Foi nesse contextO _que surgiu a sugestão. 
Ele completou: "É bom, porque o Murad já 
esteve comigo e fez uma referência elogiosa 
ao seu trabalho. Então, é bom você dar uma 
informação detalhada, porque, eventualmen-

te, podem surg[r outros focos _de resistência 
que você hão esteja vendo, que o Murad sai
ba." Foi essa a razão de termos ido conversar 
com o Dr. Murad. Acho que não adiantou mui
to, porque. o principal objetivo não foi atingido. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. Presi
dente, peço a palavra. ' 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - V. 
f'.x!' tem a palavra, Senador. 

Ó SR. AfFóNSo CAMARGO - Vou fazer 
algumas obsetvações. Parece-me _que a parti
cipação do Dr. Jorge Murad aconteceu, por
que todo mundo ~e que ele, mais do que 
Secretário particular do Presidente, opinava 
com relação a problemas e_conôrntcos e fman
ceiros do País. V. Ex" sabe, inclusive, que ele 
chegou a se reunir até com assessores para 
fazer planos em paralelo aos do Ministro da 
Fazenda. Isso tudo ocorreu e eu digo Isso até 
como ex-Ministro, que sabia que ele era uma 
opinião influente no Palácio. Até por usar liga
ções familiares com o Presidente, 1,1Tlla intimi
dade que podia fazer com que ele, à noite, 
ou de manhã, pudesse conversar sobre algum 
assunto. 

Então, acredito que o Dr. J_osé Tavares foi 
lá por ser um ponto de influência, para ver 
se conseguia neutralizar alguma reação que 
pudesse haver em relação à pretensão dele, 
que ele não conseguiu neutralizar, pelo que 
escutei. Ele admitiu até ajudar num outro as-
pecto, da política industrial, mas não no adicio
nal do frete. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Se
nador Affonso Camargo, V. EJtl' disse bem -
o Dr. Murad era e é um homem que tinha 
e que tem infiÚência na política econômica 
junto ao Presidente da República. Ele conhecia 
o problema por que foi levado, inclusive, pelo 
Presidente da Comissão de Política Aduaneira. 
E, logo em seguida, foi baixado o decreto. 

Então, a pergunta, que evidentemente não 
será dirigida a ele, pode ser dirigida ao Dr. 
Murad, ao Ministro dos Transportes, é: que 
força induziu, apesar de todo o organismo téc-_ 
nico do Ministério da Fazenda ser contrário, 
a que o Ministro dos Transportes conseguisse 
que o Presjdente da República- cujo Secre
tário particular tinha conhecimento da política 
-baixasse o decreto? 

Só essa dúvida permaneceu dentro do foco 
de interpelação, em que o nobre depoente 
acabou de dizer que deixou a Comissão de 
Política Aduaneira face a esse: decreto .. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -A pergunta 
que V. eJff fez foi muito oportuna e deu-me 
até a oportunidade de fazer algumas observa
ções. O que me parece, Sr. Presidente, é que 
vamos ter, exatamente com a presença, em 
determinado momento, do Ministro f.,\aflson, 
se ele, conio Ministro da Fazenda, teve partici-
pação ou não na decisão. _ 

Posso, inclusiy_e, dar wn testemunho: por 
ocasião da discussão do vale-transporte, co
mo era um tipo de decisão que envolvia outros 
Ministérios, tive -várias reuniõ_es com mais qua
tro Ministros; inclusive, tivemos reuniões na 
presença do Presidente. E, riaquela ocasião, 

o Ministro da Fazenda achou que o vale-trans
-pOrte obrigatório poderia onerar ou ser causa 
de inflação. eu não consegui que fosse apro
vada a minha proposta e tive que ceder. Na 
opinião dos outros Ministros, ele saiu faculta

. tivo e quero registrar isso porque havia reu
niões entre os MinistroS, para decidir, perante 
o Presidente. el).tão, acho que vamos ter que 
inquirir exatamente o Ministro da Fazenda e 
saber de S. Ex!' se· esse decreto saiu à sua 
absoluta reVelia, -ou se ele acabou tendo que 
concordar ou ceder a uma decisão do Presi
dente da República. 

Agora, tenho aqui alguns dados interessan
tes, que são o histórico desse adicional _do 
frete: ele começou-a_qui em 1958, e vou dar 
só os percentuais com relação ao frete, quanto 
é que os armadores-recebiam do frete:_ e_m 
1958, recebiam 5%; levou dez anos com 5%; 
em 1968, passou para 15. Qual é o critério 
que se usa para saber se_ é 5 ou 15 ou _7? _ 
No dia 1 O ou 18 de dezembro de 68 passou 
para 15; no dia 23_dejanelro de 1969- por
tanto, em pouco_ mais de um mês- baixou 
para 7 e m.eió e, daí, passou para 1 O, para 
7, para 6.9 e, depois, permaneceu em 7. I:: 
14 sobre 50% que dá 7 sobre o frete. Então, 
sobre o frete, a história é 5, 15 - que levou 
30 dias para se_ chegar à conclusão de que 
era demais -, veio para 7 e meio; 1 O; 7; 6.9 
e 7. E agora somos surpreendidos por um 
aumento substancial que chega a quase_ 25% 
do frete, porque é 50% de 50% e se faz isso 
sem um consenso--do Governo. Realmente, 
é isso que preocupa, é parece-me ser esse 
o ponto principal das nossas dúvidas. 

Eu estava veildo que, _na destinação desses 
valores, diz aqUi: 

_ "Por solicitação d(l interessadé!,- para 
aquisição de embarcações novas, para 
uso próprio, construídos em estaleiros 
Brasileiros." 

Isso significa: todos os recursos para a cons
trução naval, que acabam sendo direcionados 
para a construção naval. "Reparos de embar
cações, manutenção e modernização de em
barcações. para pagamento de prestações e 
prinicpal de encargos e empréstimos conce
didos com recursos do fundo de Marinha Mer
cante, compulsoriamente, na amortização de 
dívidas vencidas de empréstimos concedidos 
com recursos ao Fundo de Marinha Mercan
te." 

E.w.ao, pergunto a v. s~. que é um entendido: 
Será que por trás de tudo isso aqui não está 
wn perdão de dívida? Será que esse dinheiro 
não pode estar sendo direcionado para que 
eles possam utilizar não para a construção, 
mas para pagar dívidas vencidas? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Mas, está dho 
aí, essa é uma das possibilidades, não é? 

O SR. AFFONSO CAMARGO- E><atamen
te. Acho que isso é importante se examinar, 
porque é um doS: nfcfliisitos que constam aqui 
do decreto, para uso desse dinheiro, e o pro
belma todo é saber o porquê de 36. É isso 
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que se tem que discutir: por que 36, e não 
35 e não 37, e não 20, e não 5.? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Va
mos ter essas respostas através do próprio 
Ministro dos Transportes. 

Consulto ao Senàdor Maurício Correa se 
quer fazer alguma pergunta? (Pausa.) 

O SR. MAURfOO CO~- Eu gostaria 
de saber se é do conhecimento do_ depoente 
se h<:Ma algum estremecimento entre os Mi
nistros Bresser Pereira ~José Reinaldo Tava
res, no que tange ao desenvolvimento dessa 
política? 

Eu diria melhor: alguma contrariedade, al
gum não conformismo com relação a ~ssa 
política do fundo de Marinha Mercante, entre 
o Mínistro Bresser Pereira e o Mi_nistro José 
Reinaldo Tavares? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Do que tenho 
conhecimento foi o que relatei aqui: eu assisti 
a esse diâlogo por telefone entre_ o Ministro 
Bresser Pereira e o Ministro José Reinaldo, 
em que o Ministro repetiu oS vários arQumen
tos que dei aqui, insistindo de que era impor
tante acabar com o adicional de fretes, mas 
que nós não iríamos acabar com o Fundo 
de Marinha Mercante, porque o Furido de Ma
rinha Mercante continuaria sendo administra
do· pelo BNDES, com recursos do banco, e 
recursos que viriam, inclusive, de -uma inelhor 
arrecadação de imposto de ímportação, quer 
dizer, haveria um, o que se poderia discutir, 
atravês da Seplan; um esquema de assegurar 
recursos plurianuais, para o Fundo de Marinha 
Mercante, e o Ministro José Reinaldo disse 
que não, que tinh'"" de ficar do jeito que estava. 

O SR. MAURÍOO CORREA - Outra coisa 
que eu gostaria de indagar de V. S• dentre 
aqueles oito armadores a que V. S• fez referên· · 
cia, ai, que, junto a esses organismos, a que 
se referiu, a todo esse universo, qual deles 
tem o maior poder de fogo, quer dízer, que 
demonstrou ... 

O SR. JOSÉ TAVARES~ Agora lembrei
me do presidente do sindicato, é Peter Lansds-:: 
berg, não é? 

O SR. 0\RLOS CHIARELU -Sindicato de 
Indústria Naval? -

O SR. JOSÉ TAVARES- É. Devo confes
sar, aqui, talvez a minha ingenuidade, e provai
mente, por isso, eu tenha, no fundo, deixado 
a CPA. que à época em que eu estava traba
lhando na reforma da tarifa, preocupava-me 
muito pouco com esse assunto, porque eu 
estava convencido de que esse negócio ia cair. 
Porque eu tinha, o Ministro da Fazenda do· 
meu lado, todos os economistas com _quem 
eu já havia conversando, um aPoio de todo 
o empresariado, todas as associações em que 
eu estive, e eu estive na Fiesp, na Biquina, 
se eu for fazer a lista de todas as associaçõeS 
de classe relevantes deste País, com que tive 
discussões e sempre que se mencionava esse 
assunto do adicional de fretes, dizia~se que 
isso é um absurdo etc e tal. 

Bom, eu estava convencido, eu olhava, se 
o Presidente da Fiesp, os presidentes da Biqui~ 

na, da ABDIB, da ABINEE, estavam todos de 
acordo, dentro do Governo, à exccção da área 
vinculada à cOnstruçãO riaval, todo o mundo 
era a faVor. O Sr. Secretário particular do Presi
dente da República me disse que achava isso, 
também, um absurdo. Bom, então, eu est.éJva 
convencido de que isso ia cair, aquel_a frase 
que? Senador Chiarelli me co~rou, de repen
te, eu vi qüe não, de que_eu estava equivocado. 
Por isso eu, mas atê o fim, quer dizer, eu devo 
_insistir que, dur~nte ·as dois ari.ó~ e meio em 
que eu eStive mi CP A, o meu tempo de traba
lho era cons\llllido com discussões, com as 
associaçõeS de claSse, COm outras_ áteaS do 
Governo~ que tinham reparos e dúvidas técni
~s quanto ao desenho !less~ projeto de refor
ma, que era uma reforma muito_ ambiciosa, 
quer dízer, havia gente, vários écoTiomistas 
que discordam dessa tese, da necessida_de de 
abrir a economia. Então esSa eia Wna matéria 
polêmica. 

Agora,. esse 8$Sunto do ad.ic:ional de frete 
era um pontO de consenso entre todo o m~m
do. Então eu achava que isso, quer dizer, como 
esse traba1ho era um trabalho importante, eu 
fiquei cuidando dos seus aspectos polêmicos. 
Esse eu nijo considerava um aspecto polê
mico, achava que era uma questão de interes
ses loc~~ad_os, importates, mas que era pro
blema político, que nós conseguiríamos ven
cer, à medida em que fosse tomado pUbUc:o 
quão importante era esse _trabalho de moder
nização da política de comércio ~erior. Quer 
dizer, era uma ingenuidade minha. Então, isso 
pode parecer, um pouco, de <::erto modo, se 
era um assunto tão importante, por que o Sr. _ 
não avançou mais? Então, eu nunca conver
sei, por exemplo, com o Superintendente da 
Suilãrnam.Lembro-me, agora, de algo, já que 
mencionei o nome dele, Eu sou um entusiasta 
com este programa de integração com a Ar
gentina. Acho que uma das loucuras deste 
pais é que o Brasil tem fronteiras _c:om dez 
países, um fato raro, acho que só a União 
Soviética tem isso, e um dos aspectos que 
eu acho mais complicado, no_ nosso processo 
-de desenvolvimento, é que 59bretudo durante 
Os últimos trinta anos, nos caminhamos em 
di~ção a um isolamento, em relação à Amé
·nca Latina. Isso é uma irresponsabilidade, por· 
que o destino deste continente depende da 
economia brasileira, por razões óbvias, Então, 
wna das minhas obsessões, além da questão 
de reforma das tarifas, era esse trabalho, de 
integração com a Argentina, porque esse é 
um ponto de partida onde se pode revertir 
isso, posto que, _em algum momento, no pas
sado, aqu_ele projeto da idéia de grande potên· 
cia criou uma reação muito forte dentro da 
América Latina. 

E 01fabalho de integraÇão com a Argentina 
permitiria que o Brasil rompesse o seu isola· 
r:nento, contornando "'!-quele problema de su· 
oímperíalismo, porque, junto c:om a Argentina, 
o Brasil poderia funcionar coino fonte de sus
tentação do crescimento do comércio e da 
economia desses paLses. 

Então, esse era um trabalho em que eu 
tinha o maior interesse. Escrevi em jamais, 

escrevi artigos, rea1mente me dedicava muito 
a isso. __ .. 

Recordcrme, agora, que, em uma das ínú
meras viagens que fu:: a Montevidéu e a Buenos 
A.ires, por conta disso, estava presente o Supe· 
rintendente da Suhamam. Viajamos juntos in
clusive. Eu nem sequer comentei, porque sa· 
bia que esse erã Wi1 Msunto que o deveria 
irritar. Mas o assunto não surgiu, nós não o 
tratamos, porque eu não dava a devida impor
tância a esse asSunto. Eu achava que, como 
era uina questão de interesse localjzado e já 
conhecia a história da Sunamam, não tinha 
milito o que tratar Com o Superintendente da 
Sunamarrt. 

o SR. ~URÍÇIO CoRREA - NãÕ -Se! se 
o ~ador Cario~ Chiarellj ou optr9 __ SenadOr 
pergunta desta natureza, porque cheguei um 
pouco atrasado, pois estava na outra comis
são, fui ao ple~rio. 

V. S\ quando fez esses estudos, pelo que 
sei, contrários edição desse decreto, acredito 
que V. -s• tomou conhecimento de todo ess.e 
pláno de incentivo ao Fundo de Marinha Mer· 
t::ante ou o que se_ pretendia do lado de lá. 

Por acaso, V. S' chegou a tomar conheci
mento da exfstênci.a_daquela ~rma Kommar, 
que tinha um navio por nome de karisma e 
que, , depois, foi cedido a uma detenninada 
empresa? V. 5• não 1=hJ!90U a essa área? 

O SR. JOSÉ TAVARES-Não, não. 

O SR. MAuRfCIO CORREA - Era isso, Sr. 
Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (ltaffiar Franco)- s-e
nador Otagas Rodrigues, antes de passar a 
palavra nOVamente ao_ Relator . .,_ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare_lli)-:- Não, 
eu só ia perguntar uma coisa. 

O Sr. Peter Líndsberg é o que falou no pre
sente de natal? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Exato. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Não 
s6-para juntar a nota com a mercadoria. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presi
dente, vou fazer algurrias perguntas sobre esse 
Decreto-lei n"' 2.404. 

OSR.AFONSQ CAMARGO-COI)11icença, 
esse é o segundo presente. Tem aquele pre
sente do Ministro Dilson Funaro. 

o sR: PREsiDENTE (ltamor Franco) -
Exatamente. 

O SR. AFONSO CAMARGO- Lembra-se? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presi
dente, c;Uga-se de passagem que esse Decre
tO-Lei n01 2:404 é Um rriodelo de obscuridade, 
de incoerência, de omissij,o: Nuilca vi um cfi. 
ploma legal dessa natureza·: -

Vou fazer algumas perguntas, porque, na 
aplicação, talvez tenham chegado a algum en
tendimento. 

o adicional ao frete porque a redai;:ão e 
obscura s6 é devido ou s6 incide sobre o frete 
pago sobre mercadorias importadas. - -

O SR. JOSÉ TAVARES -Exatamente. 
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O SR. CHAGAS RODRIGUES~-Então, veja 
V. EX', só incide sobre mercadorias impor
tadas. Entretanto, nesse decreto-lei, há uma 
série de referências, um elenco, quando trata 
das isenções e diz: 

"Ficam isentas, que consistam em 
bens, que ingressem no País, de merca
dorias importadas; 

alínea b - importadas; 
alínea _c ..,.... importadas ... " 
Ora, se só incide ... E aqui mais abaixo: 
" ... destinadas à exportação embarca-

das em portos brasileiros." _ _ 
Se a· isenção só atinge as mercadorias ex

portadas, não haveria necessidade de fazer is· 
so. 

Portanto, a primeifa ObseiVaçáo é está: só 
incide sobre frete de mercadorias importadas, 
logo não haveria necessidade alguma de fazer 
referência à isençao sobre mercadorias expor· 
ta das. 

Aqui diz: "O adidonal é devidÕ na enirada 
no porto de descarga". Poderia ter sido claro: 
no porto brasileiro, no porto de de5carga. 

O adicional, Sr. Presidente, pela sua própria 
natureza, na legislação tributária, quando se 
fala de adicional, é ~ma pequena parte que 
é ãgregada, pois no art. 3" diz: "O adicional 
50% na navegaçâo de longo curso". O que 
é, também, estranhável; 50% não é, propria~ 
mente, um ldicional, é a metade. 

Ficam isentos- já fiz referência a esta par
te. 

Da arrecadação, art 6~>- vamos apressar, 
depois farei uma análise mais detalhada. 

O produto da arrecadação, art. 8~', incide 
em embarcações afretadas e também na mer
cadoria que ingressar, inclusive trazida por na~ 
vias estrangeiros. 

No art 89, inciso lll, alínea a, é que há refe
rência, justamente, aos 36%, que fofam eleva
dos, que antes era um percentual menor,· foi 
elevado a 36%. 

O adiclonal, pela sua própria natureza, é 
adicional ao frete para renovação da Marinha 
Mercante. Entretanto, quando_ se trata desses 
36%, a[ vem o rateio: "Sefão fãteadas". Mas 
se é para renovação da Marinha Mercante, por 
que recebem o rateio aquelas empresas, não 
só as que operam com embarcações próprias 
ou afretadas? Isso, então, é um estímulo ao 
afretamento; aqui, é outra contradição, porque 
se o adicional é, ba$c~ente, para a renova· 
ção da Marinha Mercante, então, o rateio não 
deveria beneficiar aquelas empresas que ope
ram com navios afretados. isso nunca foi obje-
to de exame? -

O SR.JOS~ TAVARES ...:.Nao,jamais parti
cipei desse tipo de ... O Sr. levantou um ponto 
da maior importância. 

Esse art. 89 é exatamente destinado a tomar 
complicada a resposta àquela dúvida que o 
Senador Carlos Chiarelli fez a certa altura. co
mo é essa destinação? Quer dizer, Olhando, 
à primeira vista, é todo um processo compli
cado, inclusive a parte relevante vem em se
gundo lugar. Então, se diz: vai ao fundo de 
marinha mercante -100% disso, 50% daqui· 
lo, 14% de não sei o quê, agára, 36% ... Quem 

nao é especialista no setor, certamente se per~ 
derá, porque tem tarita percentagem que não 
se sabe exatamerite para onde vai. Certamente 
não é casual essa redação tortuosa a que V. 
Ex' estava se referindo. 

. o· SR. CHAGAS RODRIGUES ...:.Isso é ca
suísmo; 

Aqui, Sr. Presidente, os recursos do fundo 
da marinha mercante, art. 16: '"poderão ser 
aplicados em apoio financeiro reembolsável, 
mediante a concessão de empréstimos". Mui
to bem! 

Inciso ll: "A fUndo perdido". Então, além 
áesse "a fundo perdido", ainda vem ... Sr. Presi
dente, além da conta especial. Teve-conheci

-mento dessa distribuiÇão a fundo perdido, 
qual é o critério? -

O SR.JOS~ TAVARES -Não. 
O SR. AFFONSO CAMARGO - Senador 

Chagas Rodrigues ... 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Pois não, 
Col~a. 

O SR. AFFóNSO CAMARGO- Eu gostaria 
que V. Ex' lesse o art. 10, porque acho que 
é muito importante para o se_u raciocínio. 

No § 29, em clma do art. I O, vem tudo em 
urna seqüência, como _disse o nosso depoen
te. no art gq fala "que as parcelas recolhidas 
à conta a que se refere o item Jll desta conta 
especial". -- -- - -

- No § 2 9 ·ao art. g~ diz: 
"O produto do rateio a que se refere 

esse artigo será depositado, conforme se 
dispuser em regulamento, na conta vin
culada e mencionada no art 1 O" - o 
artigo seguinte- "e terá a mesma desti-

- nação ali determinada". 

Vamos ãQOra ver o que diz o art. 10: onde 
se aplica esse dinheiro desta conta especial? 
No fUla!, diz: 

"Para pagamento e prestação _de prin~ 
cipal e encargos de empréstimos conce
didos com recursos com o fundo de Mari
nha Mercante e compulsoriamente na 
amortização de dfv:idas vencidas de em~ 
préstimos concedidos com recursos do 
Fundo da Marinha Mercante." 

Então, é evidente que se é compulsoria
mente, na hora em que criou essa conta, ime
diatamente o Fundo de Marinha Mercante vai 
recolher parte dessa conta para pagar as dívi
das que os armadores tinham com o Fundo 
de .Marinha Mercante. Mas como o dinheiro 
é dado pelo Governo para ele pagar ao Gover
no, é uma espécie de perdão de dívida. É 
essa a conclusão a que estou chegando. Não 
se! se tenho razão mas o raciocínio é lógico. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Outra coisa 
estranhável, Sr. Presidente, além de tudo isso, 
o ãrtigO diz que são aplicações principais dos 
financiamentos concedidos. Financiamento, 
Sr. Presidente? A empresa brasileira de nave
gação atende a 30% do valor do projeto. A 
enipresa ainda pode levantar no finandamen
to ãté 90%. Mas não é s6 isso. Com referência 

ao art. 20 podemos nos certificar que a fundo 
perdido ... 

O SR. JOSt TAVARES - Senador, Se o 
senhor me permite ... Na verdade, conforme 
o Senador Affonso Camãtgo chamou a aten
ção, esses 90% são falsos. Eles podem levar 
90% daqui, mas considerando que o que ele 
recebe diretamente também pode usar para 
a compra de navios, na verdade o financia
mento é de 100% . 

Ó SR. CHAGAS RODRJGUES -Mas é até 
mais, vai além disso, porque depois dá até 
para pagar o subsídio. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarellii- Sr. 
Presidente, desculpe Senador Chagas Rodri
gues, é que houve agora uma votação e não 

·deu quorum, 'está Sendo acionada a campai
nha para uma nova votação em cinco minutos. 
Está sem número,- e_ acho que teríamos de 
comparecer lá. 

O SR. AFFONSO "CAMARGO ...:_ Sr. Presi
dente, pela ordem. Ainda há quesitos a ~e for
mular? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -~Eu 
diria, que há, primeiro um qUesito básico aqui 
que é decorrência do depoimento do Dr. José 
Tavares, que é pedir ao presidente que sub-o 
meta ao plenário a convocação do Ministro 
Mailson da Nóbrega, fato indispensável, em 
face de toda a evolução do processo, a fim 
de que ele, como ministro de Estado, nos elu
cide, enfim, por que se baixou esse decreto, 
por que se continua com ele, qual é a nova 
orientação do ministério, enfim, ele tem uma 
história envolvida neste processo, envolvida 
no sentido técnico do seu posicionamento e 
da sua gestão. Acho que é absolutamente in
dispensável para o acompanhamento do pro
cesso. Em segundo lugar, Sr. Presidente, tam
bém não é quesito ao depoente, está clara
mente evidenciado que esse decreto surgiu 
especificamente para atendimento de um se
tor, com objeções de ex-ministros e atuais Mi
nistros da área fazendária, de técnicos; enfim, 
diversos setores foram inclusive arrolados pelo 
Dr. Tavares que estavam praticamente unâni
mes nesse sentido. O decreto está aí mas o 
que mais me preocupa é que o decreto está 
aqui no Congresso e queria submeter à comis
são- a neceSSiâaae de uma tomada de posição 
antes de nos fixarmos sobre o juízo final de 
valor de qUe esse decreto fosse motivo, por 
parte da comissão, de alerta ao presidente do 
Congresso e a todas as lideranças na Câmara 
e no Senado, dizendo que ele está sendo arg~ 
qüído, tem uma série de conseqüências no 
aumento do déficit público, no beneficiamento 
setorial, na medida da sua adoção, na postura 
contrária inclusive do atual min_i_stro da Fazen
da em que ele poderia ser sustado na sua 
apreciaÇão, no Congresso Nacional; porque 
de repente estamos discutindo e chegamos 
à conclusão de que esse decreto é altamente 
prejudicial e ao mesmo tempo ela acaba pas
sando por decurso de prazo. Acho que a co
missão tem que tomar público e notório que 
ela está alertando e que ele não pode ser ado
t.ado, Pode ser que depois de um amplo deba-
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te, tudo bem. Nesse momento todos os indí
dos são de que ele é prejudicial e o pior é 
que se não chegarmos a uma conclusão estu
dando e debatendo como estamos que ele 
é prejudicial, que ele passe sem debate no 
Congresso e ficará, pelo menos prúneiro uma 
incoerência, depois uma aprovação lá, sem 
discussão. Aqui onde está sendo discutido, 
está sendo qüestionado e evidenciado o seu 
dano. Lá ele não é discutido e passa por de
curso de prazo e o prejuizo está feito com 
a complacência, até no caso, com a conivên
cia, a cc-participação do Congresso que seria 
altémlente prejudicial. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)
Gostaria de saber do Senador Chagas Rodti
gues se S. Ex" tem mais alguma pergunta por
que se pudéssemos suspender •.• 

O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli) ~ Se 
pudermos suspender e voltarmos dentro de 
1 O minutos. Acho preferivel voltarmos aqui, 
nem que seja para formular algumas poucas 
perguntas. Quero saber apenas do Sr. José 
Tavares se ele sabe coisas sobre o resto da ... 

O SR. PRESIDENTE OtamarFranco)-Te
ríamos que suspender os trabalhos e voltar
mos. Temos que resolver ... 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Gostaria 
apenas de fazer uma indagação. (Inaudível.) 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Propo
nho o seguinte Senador, e ao Presidente, for
mulei esses dois requerimentos em que iria 
colocar ... o Serlador Chagas Rodrigues formu
lou mais um, agora. Nesse momento rigorosa 
e regimenta1mente ainda que no livro tenha
mos número, mas não temos nesse momento 
o número para votar e temos que fazer, como 
sempre fiZemos as coisas de maneira muito 
correta. Vamos para a votação. Podemos ficar 
trancados por uma hora ou quarenta minutos, 
sugeriria a V. EX' o seguinte, inclusive por apre
ço ao próprio depoente, como temos sessão 
hoje às 15 horas por que não começamos 
votando os requerimentos amanhã e fazendo 
as três ou quatro perguntas que restaram fazer 
ao Dr. Tavares e então começaremos a ouvir 
o novo depoimento. 

O SR. PRESIDEt'!TE (Itamar Franco)- A 
Presidência não tem nada a opor nem ela po· 
deria colocar neste_ instante que .não há quo
rum para votação. Mas consultaria ao Dr. José 
Tavares se ele poderia estar aqui às três horas 
da tarde para complementarmos em alguns 
minutos o seu depoimento. 

O SR. JOSÉ TAVARES- Sim. 56 que gos
taria de sair em seguida. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiar<lli)- Pode 
fazer o contrário. Pode ser que aqui resolva
mos em quinze minutos se V. 8' está dispos
to .... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Se 
ultrapassarmos os quinze minutos ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Se 
chegar a uma da tarde e não voltarmos ficará 
para as três horas. Fica bem? 

O SR. JOSÉ TAVARES- Tudo bem. 

O SR. PRESIDEt'!TE (Itamar Franco) -A 
sessão está suspensa. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -I-ia
vendo número regimental declaro abertos os 
nossos trabalhos. Em nome do Presidente da 
Comissão, quero agradecer ao Dr. José Tava
res de Araújo Júnior pelo seu depoimento, 
e como nenhum dos Srs. Senadores deseja 
mais ouvir S. 8' eu declaro encerrados os nos-
sos trabalhos reJativamente ao depoimento do 
Dr. José Tavares. 
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lo Senador José Fogaça. 
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Aprovada. À Câmara.: dos Deputados. _ 

Projeto de Lei do Senado n9 28, de 1987, 
de autoria do Senador Jamil Haddad, que 
defme o crime de tortura e dá outras provi
dêndas. Apredaçiio adiada por falta de 
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2-ATOS DO PRESIDEJ"'TE DO 
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Ata da 55" Sessão, em 11 de maio de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, 

ÀS.14 HORAS E 30 MJN(ff05, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS .. SENAOOR!':$: 

- Mário Maia - Aluizio Bezerra - Leo
poldo Peres - Olavo Pires -João Menezes 
- Almir aabriel -Carlos Patr_ocín_io - Anto
nio Luiz Maya - Edison Lobão - Afonso 
Sancho - Cid Sabóia de CarVãJho - Mauro 
Benevides- Lavoisief Maia -Marq>nd_es_ Ga
de1ha -Humberto Lucena -Raimundo Lira 
- Mansueto de Lavor- Francisco RoUem
berg - Jutahy Magalhães - Gerson Cãtnata 
-Afonso Arinos- Nelson Carneiro_::- Itamar 
Franco- Ronan Tito -Mário Cova~- Mau~ 
ro Borges- frapuan CostaJunior- Pompeu 
de Sousa - Meira Filho - Louremberg Nu
nes Rocha- Rachid Saldanha Derzi-Wilson 
Martins -José Paulo Biso] ~José fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 34 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa projetO de lei que vai ser lido 
pelo Sr. lg Secretário, 

É lfdo o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 106, DE 1989 

ReYoga a Lei n-" Z71Z de 22-12-88, 
que dispõe sobre_ a _cobrançÇJ de pedágio 
nasnodoWas~erm~-

0 Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Fica revoQãda a Lei nç 7.712; de 

22 de dezembro de l988. 
Art 2° Esta lei entra em vigor na dat;à de 

sua publicação. 

Iram Saraiva e Pompeu de Sousa. 

Justificação 

- :A Lei n? 7.712/88 institúJ taXa pela utilização 
de rodovias federais, a ser recolhida dos usuá
rioS de rodovias sob judsdfção do -Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem -
DNER, e que substituirá o pedãgio atualrnente 
eXígido em praças e barreiras instaladas ao 
longo das mesmas rodovias. 

A taxa instituída na lei em questão, Contudo, 
configura verdadeira inVasão da União na 
competência tributária dos Estados e do Dis
trito Federal, a quem a Constitu~ão atribui 
competência para tributar a propriedade de 
veículos automotores. 

_Com efêito, embora a Lei no 7.712/88 con
ceitue o fato gerador do tributo como sendo 
a. "ub1iiação de rodovias federais, pontes e 
obras de arte especiais que as integram" (art 
19), e estipule como limite máximo da arreca
dação o montante necessário à conservação 
das rodovias federais (art. "3°), a form"' por 
que este 'é cobrado ......:. mediante a yE:nd~ de 
selos, cl\)o valor varia eril função do ano de 
fabricação do veículo e da sua potência, váli
dos por 30 dias, ou seja, o Valor cobrado de 
quem utiliza a rodovia uma única vez, no prazo 
de validade do selo, é idênffco ao arrecadado 
de quem a utiliza com maior freqüência -, 
demonstra que~ no caso, uma das .distinções 
básicas entre a· taxa e o _imposto deixou ·de 
ser observada, qual seja: a de que o imposto 
.jivide os encargos governamentais com a 
prestação do serviço público por grupos dila
tados de indivíduos, independente do fato de 
serem estes, ou não, beneficiários do serviço, 
~quanto .a taxa_ oner11 _o grupo reduzido de 
usuários, de beneficiários do serviço. Na hipó
tese _-d~~ taxa em causa, o tnbuto é cobrado 
do universo dos proprietários de veículo auto
motor, e não apenas daquele universo, mais 

reduzido, de proprietários que utilizam as ro
dovias federais. 

A nossa Constituição estabelece, em se_u,s 
arts.l53,a 156, um .sitemél rfgido de separação 
de receitas entre vários Poderes Trlbutantes, 
com o duplo propósito de garantir a Federa
ção, assegurando a autonomia financeira doS 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
e de liyrar os cidadãos da$. bitril;:n.H:açã_es. 

Por esse motivo, a conceituação legal da 
taxa determina que seu fatQ gerador será "O 
exercido regular do poder de polícia ati a utm
zação, efetiva ·ou Pàteilcial, de seiViço público 
específico e divi_sível" (art. 77, Código Tribu

-tário Nacional). -- - --- --
Pelo mesmo motivo a ConstituiÇáõ~ em seU 

a!i~ 1~5, § 2_9, '{eda ~ i!)stituição de taxa con;t 
base de cálculo própria de imposto. 

O simples fato de o _tributo instituído pela 
· Lei n9 7.712/88 ter fin-ªlidade específica, como 
previsto no art. 6°, não o descaracteriza como 
imposto, face às normas expressas nos arts. 
_49 e 77, parágrafo único, do Código Tributário 
Naç_lonal, que visam a impedir, ao legislador 
ordinário, iludir a discriminação d~_JendaS 
constituciOnal, usurpando competência tnbu
tária dos -EStados -e do Dis"Ji'ito F~deral, pela 
simples troca de nomes dos tributos. Por outro 
lado, a sodedade_ brasileira tem r:TiãnlfestadQ 
generalizada insatisfação com a iristituição 
desse tnbuto, e tem batido às portas da justiça 
_que já reconheceu, por ·reiferaâas decisões li
minares, a ilegalidade dessa modalidade tribu-
tária. _ 

A imprensa tem noticiado que nos próximos 
dias deverá estar chegando ao Congresso Na
cional e à Presidênda da República um abaixo
assinado, com assinaturas coletadas em todº- _ -~ 
o País, pedindo a revogação do auto-selo, por 
iniciativa do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor-lDEC --que também já patro
cinou e obteve najustiça-liminares em manda-
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dos de segurança para que diversos _contriM n- taxas, em razão do exercício do poder 
buintes pudessem usar as rodovias federais de polícia ou pela utiliza_ç_ão, efetiva ou potenM 
sem pagar pedág_io. . _ __ _ __-_ __ - dãl, de serVI:ços públicOs específicos e divisí-

Como se vê, além dos aspectos da inconsti- veis, prestados ao contribuinte ou postos a 
tudonalidade e da ilegalidade, esse novo pe- sua disposição; _ . 
dágio é um transtoffio na vida do usuário que UI- contribuição de melhoria, decorrente 
se vê obrigado a perder precioso tempo nas de ~br~ públicas. 
filas dos correios ou postos rod9yiáríos_p_ara _§ __ 1~ Semprequepossível,osimpostoste-
adquirir o auto_~selo. ráo caráter pessoaJ e serão graduados_segun-

Em face-âo-i!xposto~ submeto à conside· do a capacidade econômica do contribuinte, 
ração dos Nobres ·senhores o anexo Projeto_ facuJtado à àdminístração tributária, especial· 
de Lei. mente parq conferir efetivamente a esses obje-

Sala das Sessões do Senado FederalJ, __ l9 ~ !iVO~. jcj_ent,ificar, respeitados os direitos indi_vi-
de maio de 1989.- Senàdor TeOtónio Vilela duaís ~_nos termos ·da lei, o património, oS 
Filho, rendimentos e as atividades econômicas do 

lEOISLAÇÃO CfTADA 
LEI N' 7.712 

DE 22 DE DEZEMBRO DE 19"88 

Dispõe sobre a cobrança_ de-pecÚJgio 
nas Rodovias Federais, e dá outras provi-
dênciaS. - - - -

contribuinte, 
§ 29 As taxas nãC>],oderão ter base de cál

culo própria de impostos, 

. -SEÇÃOITI 
Dos J~postos da União 

_ .. Art: ... J~'Est;J;tdi;d;;~~;:~~-- -Art.- 15~-- __ Çompete à União instit~ir iro-
pedágio pela utilização de rodovias federais, postos sobre:__ _____ ---
pontes e obras de arte especiais que as inte- l-importação de produtos estrangeiros; 
gram. 1r-=.:exportação, para o exterior, de produtos 

............ --~--"~:· ~ -·~./-Ia:;;;~ 
Art. .3? O montante cak:ulado para ser arre

cadado com pedágio não poderá ultrapassar 
ao necessário para conservar aS rodovias 
federais, tendo em vista o desgaste qf..le os 
veícuJos automotores, utilizados no tráfego, 
nelas provocam, bem comõ-á adequaç~o des
sas rodovias _às necessidades de segurança 
do trânsito. ----

Parágrafo ónico. Fica aprovada à Tabela 
anexa de valores do pedágio, para o exercício 
de 1989, que será anualmente ajustada na 
lei de diretrizes orçamentárias. 
.............. __ ...__,.,.,.._ __ ,....,....._,...:::...;;:-.;.~~ .. 

Art & O produto da arrecadação somen
te poderá ser aplicado no custeio de despe~s 
com a execução dos serviços de que trata 
o att 39 supra, previstos nos orÇamentOs 
anuais ou em créditos adiciOnais. -

§ }9 No exercido de 1989 e até o mon· 
tante disponível, a aplicaçâd atenderá aos se
guintes programas: 

-Conservação ········---~--~-·-···--~.,. ..... 22% 
-Restauração/melhoramento ...... : ... : ... 50'% _ 
-Adequação de capacidade .................. 20% 
-Operãção do sistema .... _ .. ··.:.:.····~8% 
§ 29 Em qualquer hipótese, é vedada a 

aplicação dos recursos provenientes do pedá
gio em despesa.s com pessoal. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

nadonais ou nacionalizados; 
m- renda e proventos de qualquer natu

reza; 
IV__:_ produtos industrializados; 
V- operações de crédito, câmbio e seguro, 

ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 
VI- propriedade territorial rural; 
VIl- grandes fortunas, nos termos de lei 

cotnplementar. . 
§ J9 ~fàcultado ao Poder Executivo, aten

didas as condições e os limites estabelecidos 
eni lei, alterar as alíquotas_dos imp~t9~ enu
merados nos incisos I, H, W e V. 

-~- ?'_J;)impost:O previsto no inciso III: 
I- será informado pelos critérios da gene

ralidade, da universidade e da progressividade, 
na forma da lei; _ _ 
n-não incidirá, nOs termos e limites fixa~ 

dos em lei, sobre rendimentos provenientes 
de aposenta~oria e perisão pagos pela Previ
dência Sõi:lai da Oníão, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, a pessoa com 
idade superior a sessenta e cinco anos, cuja 
renda total seja constituída, exdusivamente. 
de rendimentos do tr~lhq. _ 

§ 3~ O imposto previstO no inciso IV: 
1-será seletivo, em- função da ess_encia

lidade do produto; 
ri- será não-cumulativo, compensando-se 

o que for devido em cada operação com o 
montante cobrado nas anteriores; 

DI- não incidirá sobre produtos industria
lizados destinados ao exterior. .................. "-"'"--~·.o---------.-=--:....-........ · ---§-49 ·O imposto prevlsto no Inciso VI terá 

CAPÍTULO r suas aJíquotas fi.xadas de forma a desestimular 
Do Sistema Tributário Nacional a manutenção de propriedades improdutivas 

SEÇÃOI 
Dos Princípio~ Gerais 

Art 1::!\5. A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos: 

I- impostos; 

e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, 
definidas em lei, quando as explore, s6 ou 
com sua família, o proprietário que não possua 
outro imóvel. 

§ 59 O ouro quando definido em lei como 
ativo fmanc~iro ou instrume~o cambial sujeí
ta-se exclusivamente a incidência do imposto 
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de que_ trata o inciso V do caput deste _artigo, 
devido na operação de origem:. a alíquota mí
nima -será de um por cento assegurada a trans· 
ferência do montante da arrecadação nos se
guintes termos: 

1- trinta por cento para o Estado, o Distrl}o 
Feâeral ou -o Território, conforme a origem; 

8- setenta por cento para o município de 
origem. 

Art. 154. A União poderá instituir. 
1-mediante lei complementar impostos 

não previstos no artigo anterior, desde que 
sejam não cumulativos e não tenham fato ge
rador ou base de cálcuJo próprios dos_ dis_cri· 
minados nesta Constituição; 

11 -na iminência ou no caso de guerra ex
tema. impostos extraordinários, compreendi
dos ou não em sua competência tributária, 
os quais serão suprimidos, gradativamente 
cessadas as causas de sua criação. 

sE:(;:Ão r-; 
Dos Impostos dos Estados e 

do Distrito Fede_ral 

Art. 155. COmpete aOs Estados e ao Dis
bito Federal instituir: 
I- impostos sobre: 
a) transmisão causa mortJS e doaçào de 

quaisquer bens ou direitos; 
b) operações relativas a circulação de mer~ 

cadorias e sobre prestações_ de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se infciem no exterior: 

c) propriedade de veículos automotores. 
H -adidonaf de até cinco porcento do que 

for pago à União por pessoas físicas ou juridj~ 
cas dom_i_cijiadas nos respectivos territórios, a 
título do imposto previsto no art. 153, JU, inci~ 
dente sobre lucros, ganhos e rendimentos de 
capital. 

§ 19 O imposto previsto no inciso I, a: 
I- relativamente a bens imóveis e respec

tivos direitos, compete ao Estado da situação 
do bem, ou ao Distrito Federal; 
n- relativamente a bens móveis, títulos e 

créditos, compete ao Estado onde processar 
o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio 
o doador, ou ao Distn1o Federal; 

lli .,.,.,-terá a competência para sua instituição 
regulada por lei complementar; 

a) se o doador tiver domicOio ou residéncia 
no exterior; 

b) se o de cujus possua bens, era residente 
ou domiciliado ou teve o seu inventário pro
cessado no exterior; 

IV- terá suas aJíquotas máximas fDredas 
pelo Senado Federal . 

§ 2Q O imposto previsto no inciso I, b, 
atenderá ao seguinte: 
I- será não cumulativo, compensando se 

o que for devido em cada operação relativa 
a circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços com o montante cobrado nas anterio
res, pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Dis
trito Federal; 

n-a isenção ou não-incidência, salvo de· 
terminação em contrário da legislação; 
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a) não implicará crédito para compensa
ção c::om o montante devido nas operações 
ou prestações seguintes; _ 

b) acarretará a anulação do créditO r~IatiVO-
às operações anteriores; -~- _ 

DI- poderá ser seletivo, em função da es
sencialldade das mer~dQrias e dos seMç:os; 

IV- resolução do Senado Federai, de ini
ciativa do Presidente da República ou de um 
terço dos Senadqres, aprovada _pela maioria 
absoluta de_ seus membros, estabelecerá as 
alíquotas aplicáveis às opet-ac;:õeS e p'i'esfà
ções, interestaduais e de exportaç:~o;_ 

V- é facultado ao Senado Federãl: 
a} estabelecer alíquÕtz1s mininias rias oP_ê· 

rações internas, mediante resolução de Inicia· 
tiva de um terço, e aprovada pela maioria ab
soluta de seus membros; 

b) ftxar alíquotas máximas nas mesiiíaS~ -
operações para resolver conflito específico 
que envolva interesse de Estados mediante 
resolução de iniciativa da maioria absoluta e 
aprovada por dois t~rço_s _c;le- seus membros; 

VI- salvo deliberação em contrário dosEs
tados e do DJstri_to Federal, nos termos do 
disposto no inciso XII, g,_ as alíquotas interrias, 
nas operações relativas à circulação de merca
dorias e nas prestações de seiViços, não pode
rão ser inferiores às previstas eara as opera-
ções interestaduais; - - - - -

VIl- em relação às operações e prestações 
que destinem bens e serviços a conswni~or 
final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

a) a alíquota interestadu~. quando o desti-
natário for contribuinte do imposto; 

b) a aliquota interna, quando o destinatário 
não for contribuinte dele; 

VIII- na hipótese da _alínea ado inciso ante
rior, caberá ao Esta,do cja Ioq-,lizªção do d_e.Sti
natárlo o imposto correspondente à diferença 
entre a alíquota interna e a interestadual; 

D<- incidirá também: 
a) sobre a entraàa de mercadoria impor

tada do exterior, ainda quando se tr~tar de 
bem _destinado a c-onsumo ou ativo fiXO do 
estabelecimento, assim como Sobre serviÇo
prestado no exterior, cabendo o imposto ão 
Estado onde estivei:" situado -o esu:tbelecimento 
destinatário da mercadoria ou do serviço; 

b) sobre o valor total da operação, quando 
mercadorias forem fornecidas c_om serviços 
não compreendidos na competência tributária 
dos Municípios; 

X-não inc:idirá: 
a) sobre operaçõeS que· destinem ao exte· 

riof proou.tos industrializados, excluidos os se
mi-elaOOrados defi~dos em lei complemen-
tar; -- - - - - . '- . 

1>)
0 

sObre· oPerãÇõeii" que destinem a outros 
Estados petróleo, inclusive lubrificantes, com
bustíveis-lfquidos e· gasoSd's dele derivado~ 
e erieTgia elétrica; - · ..., · 

t:I- !K>bre o ouro, nas hipóteses definidas no 
art. 153, § 5•: -
XI~ riãci~ compreenderá, em sua base de 

_cálculo, o montante dq imposto sõore-produ .. 
to_S. in~trié!.lizad_os, quando a operação reali~ 
zada entre cOritiThU11ifes e_ felativa -a ptoduto 
desti~ado à industri~Uzação ou à comercia..: 
lização; ConfiQui"e fato gerador dos dois im-
postos; . 
· XII- cabe à lei complementar: 

a) definir seus contribuintes; 
b) dispor sobre ~!.lli~titúiçâo tributária.; 

~ c) disciplinar o regime ae compensação do 
iinposto; 
--- ã) r~r; para efeito de sua cobrança e defi
nição c!o estabelecimento responsável, o local 
das óp-eraçôes relativas à circulcição de merca~ 
darias e das prestações de seNiçe,s; 

e) excluir da inc::idêni:ia do imposto, nas ex .. 
poriações para o exterior, serviços e outrOs 
produtos além dos mencionados no inciso X. 
a· . . .. 

I) p_r.~er casos de manutenç_ão de c:rédito, 
relativamente à remessa para o Outro EStado 
e exportação para o exterior, de serviços e 
de mercadorias; 

g) regular a forma como, mediante dclibe
raÇáO dos ~stados e do Distrito Fed~r~l. isen
ções, mcentivos e beneficias fiscais serão con
cedidos e revogados. 

§ 3"~" À exceção dos impostos de que tra
tam o inciso l, b, do caput deste artigo e os 
arts. 153, r E O, e 156, IO, nenhum outro tributo 
incidir!& sobre operações relativas a energia 
elétrica, cOmbustíveis líquidos e gasosos, lu
brificantes e mineraiS- do País. 

SEÇÃOV 
- J)os im~_oStos dos Munldplos 

Art. 156. Compete aOs· Municípios insti
-tuir írripostos· Sobre: 

(-propriedade predial e territorial urbana; 
n -transmissão inter vivos, a qualquer tltu

lo, por ato oneroso, de bens imóveis, por natu-

reza ou acessão física, e de direitos reais sobre 
iril6veis, exceto os de garantia, bem como" ces
sã.o de direitos a sua aquisição; 

m -vendas a varejo de combustíveis líqui
dos é gasosos, exceto óleo diesel; 

IV- serviços de qualquer natureza, não 
compreendidos no art. 155, I, b, definidos em 
lei complementar. 

§ 19 O imposto previsto no inciso 1 poderá 
ser progressiVo, nos termos de lei municipal, 
de forma a assegurar o cumprimento da fun
ção social da propriedade. 

§ 2~ O imposto previsto no inciso II: 
I- não incide sobre a transmissão de bens 

ou direitos _incorporados ao patrimôniõ de 
pessoa jurídica em realização de capital, nem 
sobre a transmiS;Sáo de bens ou direitos decor
rente de fusão, inco[J)oraçà.o, cisão ou extin· 
ção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, 
a atividade preponderante do adquirente for 
a Compra-~ Ve.nda desses bens ou direitos, 
locação de bens imóveis ou arrendamento 
mercantil; 
n-compete ao Mun1cípio da situação do 

bem. -
§ 39 O imposto previsto no indso UI não 

exclui a incidência do imposto estadual pre
vistO no art.. 155, I,b, sobre a mesma operação. 

§ 4" Cabe à lei complementar. 
I- fixar as alíquotas máximas dos impostos 

previstos nos incisos m e IV; 
n- excluir da incidência do imposto pre

Visto no inciso IV exportações de serviços para 
o exterior. 

(A ComiSsão de Assuntos Econdmi-
oos) .. 

O SR. PRESJDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
- O prõjeto lido será ·publicado e remetido 
às ComisSões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida 
peJo Sr. J9..Secretário. 

É lida a seguinte 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce· 

lência, de acordo com o disposto no art. 43, 
alínea a, do Regimento Interno, que me ausen· 
tarei do País, no periodo de 11-5 a 13-5 .. 89, 
para_ viagem aos Estados Unidos, a convite 
de Brazilian .. Am,erican Chamber of Commer· 
ce, lnc., cuja cópia faço anexar. 

-Coi'dialmente, - Senador .Jorge Konder 
Bomhausen. 
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1975 HontV Ford 11 
1976 Willlollm L NIUinii'IM 
1977 W~ham S. Snealh 
1978 Dlvld fii)Çl(O/eller 
1979 Drummond C aen 
1980 Roocrn O. AnaaiSDtl 
1981 Stephen o. ac~rnal 
1932 W. H. Kroma Geo'l!ll 
U183 The_Hon. Gaorça P. &lulu 
t984.Jol'1n R, Ooal 
1985 C Peter McCo!ougll 
1986 Rog11r a Smtth 
1987 Paul F. Qrtlft.q 

1988 Rot>eno C Goinier. 
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democratização paraguaio. Constitui também 
uma demonstração inequívoca do propósito 
do Governo brasileiro de continuar dinanli
zando as relações bilaterats, que têm c;orno 
marcos ~ndam~ntais, em sua fase moderna, 
os entendimentos sobre aproveitamentos hí
dricos- no-no Paraná, e mais especificamente 
o Tratado de ltaipu, assinado em 26 de abn1 
de 1973. 

Brasília, 1 O de maio de 1989. -José Sam{!y 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a pa(avra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT -AC. Pronun· 
cía o seguinte discurso.) -sr. Presfdente, Srs. 
Senadores, ocupo esta tribuna, hOje, para tra
tar de um assunto um pouco difere_t1te das 
-expectativas que ocorrem _atualmente quantO 
à situação nacional e às preocup.ações que 
invadem os nossos espíritos, no que dlz res~ 
peito ao destino de nossa Pátria neste mo
mento tão angustiante de dúvidas. - · 

Estou_ aqui, hoje, para lhes falar desta tnbu
na um pouco do meu EStado, o At:.re, que 
depois de um longo periodo de ostracismo. 
encontra~se em certa eVidênciã. Em nOsso 
País, evidência quase ·sempre significa "ribtorfew 
dade, pressupõe urn certo receiiõ--e culpa do 
evidenciado. O Brasil tem tido poucos motivos 
-de eStar berlinda por seus m~ritos inegáveis, 
mas granjeado no noticifuio ~adonal e lnter~ 
nacional esta evidência que se chama nototie-
·dade. Assim é que o meu querido Acre se 
tomou mais próximo de todos os brasileirOS: 
repercussões sobre Çonflitos de terra, assas:: 
sinato de um líder seringueiro e notic:íaS càda 
vez mais alarmantes sobre a devastação de 
uma floresta qu~ começa a assustar os pró-

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. 

- -----.-Pelos países que; durante a_s últimos deçênios, 
ajudararn a destruí-la; e, fmalmente, a virtual 
ameaça de proibiçâo ·do culto religio~o do 
Santo _Daime, quase tão antigo corno _as ori
gens_(j_a própria floresta que hoje dizemos que
rer preservar. 

Presid~nte__9a República do Paraguai, GeneraJw 
de-Divisão Andrés Rodríguez. 

É lido o seguinte 

REQUERIMEI'ITO 1'1• 239, DE 1989 

Requereinos, nos termos do artigo 282 do 
R~mento Interno do Senado Federal, que 
tramite em oortiunto com os Projetas de Lei 
do Senado n•' 102/88, 027189, 088/89 e 
002/89, !' PLS n• I 05189. Sala das Sessões, 
9 de maio de 1989. - Senador Cid Sab6ia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-O requerimento que acaba de ser Jfdo será 
publicada e incluído na Ordem do Dia, nos 
temlos do dlsposto no arl 279, inciso rr, letra 
.. c: .. do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A presidência recebeu a Mens{!gem n9 95, 
de 1989 (n9 194/89, na origem), pela qual 
o Senhor Presidente da República comunica 
sua ausência do País, no dia 15 do corrente, 
para participar das c::erimônias de posse do 

É a seguinte a mensagem recebida 

·MENSAGEM 1'1• 95, DE 1989 
· ~ (N' 194/89, na origem) 

Excelentfssimos Senhores Membros do Se
nado Federal -

Tenho a honra de informar Vossas Excew 
lêndaS- de que, com base no artigo 83 da 
ConW:tuição, deverei ausentar~me do País, no 
dia 15 do corrente, para participar das cerimôw 
nias de posse do General--de-Divisão Andrés 

· Rodriguez no cargo de Presidente da Repú
blica do Paraguai. 

2. como ê do conhecimento geral, as rela
ções do Brasil com o Paraguai se caracterizam 
por sua densidade, c::om desdobramentos em 
diversos c..ampos. Como seu principal parceiro 
comercial, financeirQ e energético, o Brasil não 
poderia deixar de participar de um momento 
de fundaffiental importância na vida po\iti<::a 
da nação guarani. 
, 3. Minha presença nas cerimônias de pos
Se do presidente recentemente eleito constitui 
ato politlc_? de homenagem ao processo de 

Crimes políticos e ecológicos, apesar da di
VerSidade de enfoques, têm sido repudiados 
nesta Casa que hoje volta~ ser, graças· a Deus, 
wna Casa de flSca1_ização da J1.1stiça e hoje, 
aqui, eu gostaria de levantar algumas questões 
sobre a doutrina do Daime, que acorilpanho 
em met.l Estado há muitos anos, pois se trata 
de um tema que deveria ser consensual; já 
que envalve o direito de CJ.!lto e de liberdade 
religiosa, direito constituCional básico~ que 
compete a esta Casa zelar. Temos que ásse
gurar as colidit;ões para que cidadãoS brasi
leiros possam exercer sua fé, por mais que 
esta possa parecer estranha a nós, segutdores 
de outras c:-renç-as e cânones religiosos. Um 
povo sem tolerância para aceitar a fé e a ·ccm
vicção de seus írmãos, em matéria religiosa, 
é um povo prestes a romper os últimos vínc:u
los de cidadania que nos une. No entanto, 
o tema encerra uma polêmica. O cl!lto do 
Santo Daime ou ayuasca se baseia em um 
ritual milenar conhecido dos incas e dos ín-dios 
da Amazônia, onde, à quisa de sacran1€nto, 

- é ingerida uma bebida feita de duas espécies 
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vegetais naturais da nossa floresta. A bebida 
tem sido estudada por suas propriedades ex~ 
pansoras da consciência e, por isso, está na 
órbita do Conselho Federal de Entorpercen
tes. O Confen. que no seu UltimO -estudo deu 
um parecer favorável à manutenção do culto, 
acha-se agora prestes a dar um novo pronun-
ciamento._ -

FeJizmente, as sucessivas gestões do Con
fen têm se port.ado com o máximo de equilí
brio para procurar decidir com justiça e, nesta 
procura, tem sido obrigado a ampliar a abran
gência de sua própria área de estudos e_ pes
quisas. Isto porque a diferença entre uma be
beragem supostamente tóxica e o sacramento 
de uma prática espiritual milenar não pode 
ser distinguida num mero exame de labora
tório, mas necessita ·estudar fatores antropo
lógicos, teológicos, sociais e psicológicos, pois 
essa bebida é comungada num contexto ritual 
e religioso. A alucinação é necessárfamente 
diferente do êxtase religioso, caso contrário 
seremos obrigados a revisar a históda dos san
tos, profetas eyogues do oriente e do oddente 
e incluí-los todos num compêndio de psiquia
tria como psic6ticos, tenho aqui um estudo 
de médicos e psicólogos sobre a questão, on
de se afirma que "o uso do Santo Dairne não 
tem o -caráter de toxicomania pois não apre
senta sua compulsividade ou a busca de auto
destruição, caracteristica da conduta toxicó
mana." 

É um desafio multo grande_ para o Confen 
esta decisão. É preciso que outros segmentos 
da opiniio pública, instituições, universidades 
e pesquisadores participem desse debate e 
contribuam para ele, para não julgarmos a 
consciência humana levianamente e em no
me da Ciência, para não decidirmos movidos 
pelo preconceito, pelo pré-julgamento ou pela 
intolerância. 

Caros colegas, tenho aqui também um ma
nifesto de reliosos e teólogos enviado ao Con
fen no ensejo da última reunião, quando, mais 
uma vez, foi sustada uma decisão sobre o 
Daime~ 

"O grupp religioso do Santo Daime uti· 
liza uma planta amazónica, o jagube, mi
lenarmetne conhecida, para o feitio de 
uma bebida que é consumida como um 
sacramento em suas cerimônias. Durante 
as últimas décadas o governo brasileiro, 
em cinco oportunidades distintas, pro
moveu investigações que redundaram, 
invariavelmente, na reafirmação da legiti
midade do recurso ritual à ayauasca. 
Diant•da· iminência de um novo pronun
ciani.ento oficial, trazemos a público nos
so testemunho quanto à seriedade de 
propósitos do grupo religioso do Santo 
Dairite, ao qual expressamos nossa yiva 
solidariedade, reconhecendo que, além 
do destino de um conjunto de cidadãos 
brasileiros, está em jogo o direito básico 
à liberdade de culto e de expressão reü
giosa. As diferentes tradições religiosas 
a que nos filiamos sofreram, todas elas, 
em vários momentos históricos, discrimi
nações, perserguiçõe.s e vio~ncias. Por 

isso mesmo, sentimos como nosso dever 
defender a tolerância e o respeito demo
crático à diversidade de valores e crenças, 
que enriquecem nossa cyltura e dignifica 
nosso Convívio". -

Seguem asSinaturas de representantes da 
Igreija Presbiteriana Onida do Brasil, Conselho 
Latino -1\mericano de Igrejas, da Associação 
de Teólogos da Igreja Católica Romana, bis
pos católicos, teólogos, sacerdotes jesuitas, 
pastores protestantes e cientistas do Instituto 
Superior de Estudos Religiosos. 

Somente em nosso Pafs um assunto religio· 
so-cultura1 tão sério e profundo, reconhecido 
por intelectuais, estudiosos_e religiosos de re
nome_ internacional pode ser confundido com 
o _consumo de uma droga e sujeito a uma 
decisão capaz de colocar à margem da lei 
a fé e a convicção religiosa de milhares de 
b~elros. 

Há muitos anos venho estudandO e obser~ 
vando os fenômenoS- culturais da Amazônia 
e, sem dúvida, o uso ritual oo- Daime é um 
dos mais fascinantes e tem ocupado o inte
resse de pesquisadores do Brasil e do exterior. 
Essa religião Ou -seita eminentemente acreana 
é um singular sincretismo de elementos cris
tãos, índios, _esotériços e espíritas, cuja pri
meira slsternatização.-_dg_utrinárta foi realizada 
pelo Mestre Rair'(lundo lrineu Serra, que eu 
cOnheci, pessoalmente quando menino, fre
quentando al9ja de meu pai no mercado ve
lho, e!)l RlO-Branc:;o. E um caminho espiritual 
que está crescendo ~-se expandind_o sem ferir 
os preceitos legais do país, nem a consciência 
daqueles que escolheram esse caminho. Por
tanto, ê um caminho legitimo que está afere~ 
cendo uma resposta ~ prOcura espiritUal que 
vai se tomar -cada vez mais intensa neste fim 
de milênio. Não tenho clúvida. 

É interessante notar o constante esqueci
merito do dado empírico obseJVável, extrema
mente relevante e que deve servir de ponto 
de partida para qualquer análise, que são 60 
anos de uso ritualfstico da bebida, sem que 
se observem prejuízos sociais ou seqüelas. 

Diversas gerações de adeptos, nascidos e 
criados no Daime, de todas as faixas sociais, 
cumpifdores de seus deveiçes famüiares e so
ciais, atestam a ausênd_a de_ malefícios do uso 
ritual da beberagem, tanto em termos físicos, 
cói'rio-mentais, éticos Ou"sóciaís. Humildes seR 
rinQuekos e figUraS- 4e projeção sodaí, todos 
trabalhadores produtivos e -cidadãos ordeiros 
e integrados ao seu País partilham igualmente, 
de forma pacífica e _positiva, dos valores de 
sua crença. 

Várias comissões e o próprio Confen já opi
naram favoravelmente, em outras ocasiões, 
nã-o interdição do culto. Mas, a cada nova com
posição do Conselho, o assunto volta à baTia, 
gerando periodicamente tensão e intranqüi
lidad~. Pre~isamos ch_egar a uma c;lecisão defi
nitiva _e_ bem embasada por todos _os ânguJos 
e aspectos. O _antigo Confen constituiu uin 
grupo de trabalho de 12 pessoas, que traba
lhou durante dois anos e meio, para chegar 
a "várias conclusões. Vejamos algumas delas, 

extraídas do relatório final, deste órgão de fis
calização de entorpecentes: 

"Não há motivos, ao rnenos até essa 
parte, para contemplar a beberagem, da 
manéira que é feita e usada, na lista (das 
substâncias proibidas) do Düned. ( ... ) Pa
drões morais e éticos de comportamento, 

--·em liidO-eJqSterites e' recomehdados na 
nossa sociedade, são observados nas di
versas seitas. ( ... ) Os seguidores da seita 
parecem ser-pesSoas trãnqliilas e felizes. 
( ... ) O uso Iitua1 do chá parece não atrapa
lhar e não ter conseqüências adversas na 
vida social dos seguidores. Pelo _contrárlo, 
parece orientá-los no sentido da procura 
da felicidade social, dentro de um con
texto ordeiro e trabalhador. ( ... }A miração 
não_ parece com a alucianção." 

ESta e uma parte do cOmentáMO constante 
do parecer do relatório do CoriSeiho Fe-deral 
de Entorpecentes. ----

Como~petinitir uma Política tão condesce
dente com vícios de substâncias tóxicas com
provadas, éomo o álcool e o fumo, com o 
pretexto· de o vício ter-se tomado um hábito, 
ao mesmo tempo que se quer proibir o sacra
mento-ne um culto que é objeto de convicção 
religiosa? Com a agravãnte de até o presente 
momento não haver indício algum ou âhi.os
tragem significativa de provas que mostre ser 
6 uso ritual de Daime causa de qualquer male
fício tanto para a personalidade dos usuários 
quanto para a sociedade enquanto um todo. 

A única saída é a serenidade e a calma, 
para que não tomemos urna decisão burocrá
tica e apressada, para que amanhã não nos 
seja imputada a acusação de estarmos fe_rindo 
a própria Coristituição, negando aos noSsos 
compatriotas o direito de exercerem sua fé 
e os cultos dela decorrentes. 

É preciso que os centros legalmente regis~ 
trados tenham direito de se defender e expres
sar ?euS pOntos de Vista; que os estudos e 
pesquisas sejam feitos com uma metodologia 
reconhecidamente apropriadas e com prazos 
compatfveis para a sua realização; que haja 
diálogo entre os grupos e as autoridades, troca 
de informaç-ões e principalmente um estudo 
que leve a urna regulamentação capaz de ga~ 
rantir o uso legitimo e ritual da bebida, preve
nindo,·ao _mesmo tempo, qualquer possil:>i· 
!idade de distorção, o que seria, tenho-certeza, 
do interesse dos centros religiosos e das auto
ridades interessadas no assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência cumpre o devei-- de alertar 
que o tempo de V. ~já se esgotou há três 
minutos. 

O SR- MAmo l'IAIA -Sr. Presidente, 
agradeço a advertência e peço apenaS- um 
pouco de_condes_cen~ência, pois falta só uma 
página para completat o meu pronunciamen
to, que, creio, é de grande importância, pois 
estou registrando um assunto inédito no Sena
do Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Mesa pede a V. EX' para não conceder 
apartes e prosseguir na leitura. 
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O SR. MARIO MAIA -Pois não. Multo 
obrigado, Sr. Presidente. 

Portanto, venho hoje colocar esta quéstão 
para que possamos, como grande 'caixa de 
ressonância que somos da opinião pública na
cional, pensar com ponderação e serenidade 
no destino de milhares de brasileiros que prati
cam essa fé, nascida no coração da floresta 
brasileira, dentro do meu ~do, o Acre, e 
que hoje já se expandiu por outros Estadçs, 
tendo um caráter restrito, mas nacional. A so
lução terá que ser global. Volto ao pai'ecer 
do Confen, que diz: 

"Mesmo quanto à preocupação sobre 
o crescimento da seita no"S grandes cen
tros urbanos descaracterizar a doutrina, 
foi constatado um projeto iigorosamente 
comum (entre os grupos localizados na 
floresta e os próximos dos centros urba
nos) de busca do sagrado e do autoco
nhecimento." 

Como permitir num lo<:al e proibir em ou~o. 
se a doUtrina, a fé, o ritual e o objetivo são 
os mesmos? Como proibir milhares de pes
soas do fundamento espiritual de suas vidas? 
Construindo presídios? 

Não podemos, sob nenhuma justificativa, 
achar que temos o direito de devastar com 
as motosserras da ignorância e do etnocen
trismo, a densa floresta dos mitos que alimen
tam as tradições culturais e o folclore da nossa 
Pátria. 

Qualquer decisão tomada, levando-se em 
conta apenas um aspecto desse fenômeno 
multidisciplinar, será canhestra sob o ponto 
de vista científico, que deve observar e consi
derar, além do aspect.o psicofarmacológi<::o, 
os aspectos sociais, antropol6gícos, psicoi6-
glcos, médicos, religiosos ejutidícos constitu
cionais. 

Venho pedir que o Congresso Nacional, de 
uso das atribuições da Constituição, que lhe 
faculta poderes de controlar os órgãos federais 
da administração indireta. para que seja o me
diador entre as autoridades exec_utivas e os 
grupos religiosos que pedem o direito de exer
cer sua religião; e que não se furtem à disc:us
são para se chegar a uma regulamentação 
junto c:om as salvaguardas cabfveis. 

Venho propor que toda a comunidade cien
tifica participe desse debate para uma boa 
conclusão. Venho propor que seja criado ai· 
gum órgão com a participação do Confen, 
dos representantes dos centros religiosos, co
mo também sejam ch~ados para opinar o 
Ministério da Educação, as univerSidades que 
já desenvolvem projeto de pesquisa dentro 
dessa área e demais instituições interessadas 
na questão. E que o uso ritual do Daime conti
nue excluído da lista de substâncias prescritas 
do Dimed. até que essa ri.õva comissão inter~ 
disciplinar esteja capacitada a dãi um parecer 
e·uma regulamentação definitiva. 

E oxalá possamos ter esse equilíbrio e essa 
sabedoria. Pois a soberania nacional deve ser 
também, não só a preservação dos mognos 
e·das seringueiras, das madeiras nobres e lu
crativas que existem -na floresta, como tam~ 
bém a "soberania nac:ional cultural" folclórica 

e reÚgiosa ck; ~~S~ pOvO. E á'doUtrinà do 
Santo Daime é um património Cultural uni_. 
versar a· que 1165, brasileiros, precisamos dar 
valor, preservá-lo e conservá-lo como wn bem 
coletivo e fonte inspiradora de sentimento po-
sitivo, com elevado conteúdo de fraternidade 
e solidariedade humanas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Leite Chaves -Sr. Presidente, peço
a palavra, na forma do inciso vn do art 14 
do Regimento Interno, para uma breve comu~ 
nicação. 

O SR:PRESIDEritE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência Cwnpre o dever de dar pri ... 
meiro a palavra ao nobre Senador lrapuan 
COSta Júnior, que, como Uder, vai fazer uma 
breve comunicação. 

O SR. IRAPOAI'I COSTA JÚNIOR 
(PMDB - GO. Para breve comunicação. Co
mo Uder.) - Sr;-Presidente, Srs. Senadores, 
praticamente- todos os jOrnais de ontem, do 
Rio de Janeiro, de São Paulo e dO Distrito 
Federal trazem reportagem sobre a questão 
do Césio-137 que atingiu Goiás há <~':'ase dois 
anos. 

Nas reportagens_se mesclam três asSuntos: 
notícias de wn filme sobre o acontecido, ora 
sendo ~dadOEmiTaguatinga; pronunciamen
to de uma deputadà oLi suplente de deputada 
do Rio de Janeiro e declarações de wna das 
vítimas em tudo por tudo ofensivas à Funda
ção Leide das Neves Ferreírã, organismo cria
do pelo Governo do Estado de Goiás, quê 
dá assistên<::ia aos atingidos, entre eles a pró
pria acusadora D;T erezinha. Deixando de lado 

-oS dois primeiros assuntos, por desinteressan
tes, no momento gostaria de ·fazer alguns co
mentários sobre o trabalho daquela fundação. 
Criã.âa, exclusivamente, para assistência àque
les radiados ou indiretamente atingidos quan
do ocOireu õ fato, há ql.iaSé -dois anos, a Fun
dação Leide das Neves nãõ faz outra coisa 
a não ser prestar assistência médica, odonto
lógica, psicológica e sociaJ aos mesmos, gra
tuitam-eme:- Recebem eles ainda, cada qUal 
uma cesta básica, transporte gratuito e cerca 
de dois salários mínimos mensais, mesmo es
tando corno quase todos em condições nor
mais de trabalho. 

O ,Governo-do f;stado de Goiás indenizou 
a cada wn dos que tiveram suas casas demo~ 
lidas com casa de Igual valor em outros pontos 
da c:idade, e abrigou durante a transição, a 
todos, sem excessão, em outras moradias alu
gadas para tal fim de propriedade do Governo. 

Ainda que respeitando o infortúnio da recla
mante, quefo deixar o registro de que ela: 

s) Está em c&fdições normais de saúde, 
sendo objeto -ae acompanhamento perma~ 
nente pelos médicos da Funda"ç:ão e receQen-
do todos eiS beneffc:ios mencionados. . 

b) Está, por se recusar a mudar, ocupando 
uma réSidência qUe lhe foi cedida apenas tem.:
poniriartlente pelo Governo do Estado e de 
qUe ela quer, à força, se apossar, talvez por 
ser de alto valor, ao contrário de sua casa 
.original e da equivalente que o Governo deve 
lhe dar e ela se recusa a receber. 

c) Comete Uma in)ustiç:a:· parã coill"o GOVe:r:'· 
no do Estado e para cOID ãTUndação ao procu .. 
rar pessoas que desconhecendo o Problema, 
enchem as páginas dos ]Õrriái:S cOm aeCJarã
ções PoUco respOnsáveis. 

Para não me alongar mais, infoi"fno aos co- · 
legas que a fundação tem recebido inúmeras 
visitas de técnicos japoneses, alemães, ingle
ses, -~ricanos e outros; que têm sido- unâni
mes em afumar que a assistência que ali -se
dá é a exatamente adequada para o caso. O 
atendimento é permanente às 104 pessoas 
que ·sofreram radiações, e o acompanhamen
to ê ainda feito em cerca de 800 p.essoas não 
radiadas, mas que trabalharam durante a 
ocorrência ou habítavam nas vizinhanças dos 
locais de ocorrência 

O Govemo do Esrado de Goiás, a Fundação 
leide das Neves e pesSoalmente o Governa
dõr Henrique Santillci nunca se descuidaram 
dos atingidos direta ou_Üldiretamente pe[o Cê· 
sio-137. Disto dou meti testemunho. 

Era o que tinha a dii.er, Sr. PreSidente: (Muito 
bem!). 

(Durante o discursa do~- Sen, lrapu;m 
CQSt.a Júnior:, o_.St._Sen. Pompeu de SoU:· 
sa deixa a cadeira da Presidência que é 
ocupada pelo Sr. Sen.Jram Smaiva.) 

O Sr. Leite Chaves -Sr. Presidente, peço · 
a palavra para uma breve cornunicaç:ão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) __:_ 
Concedo ,a palavra ao nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR Para 
breve comunicação.}- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, estou _dirigindo ao jornal O Estado 
de S. Paulo_ a_ seguinte carta: 

"Reporto-me a Ricardo Marinho Léite 
Chaves, incluído na edição de hoje, dia 
11-5-89, página 5, como filho de parla
mentar que trabalha no Senado. 

Explico:- a exemplo de outras reparti~ 
ções públicas, o Senado con)emórou-o 
·~ Jntemacfonal do Deficiente Físico" 
e, para não ficar só no gesto, resolveu 
dar uma oportunidade a alguns deles. Foi 
assim que Ricardo foZ escolhido e, quan
do isso aconteceu. eu já não era sequeç 
Senador. Ricardo entrou para o Prodasen 
em 1983. É, por sinal, formado ém Histó-
ria, e _o seu ordenado é de NCz$ 610,56 
líquidos, como se vê do contracheque, 
e não de NCz$ 4. 700,00, como foi publi-
cado. -

Ricardo é fltotec_árjo Nfl:\-13 e não 
DAS-3, como consta da reportagem. Para 
seu melhor conhecimento, seguem em 
anexo o seu contracheque do Prodasen, 
referente ao -mês de março passado, e 
um fotografia, em cadeira de rodas, na 
qual se locomove." 

O Estado de S. Paulo é aquele jomal que 
o Sr. Leonel Brizola diz que está em franca 
decadência; é aquele mesmo ao qual me referi 
reCentemente. E1e publica a cor das roupas 
íntimas das nossas funcionárias, e não é capaz 
de divulgar--um projeto sobre a prorrogação 
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da dMda externa, feito aqui, no Senado, e por 
mim apresentado, com base juódfca. 

Há um tempo, por dificuldades financeiras, 
e:ste jornal tem demitido os seus funcionários; 
os seus repórteres mais qualificados e se vale 
de repórteres. como esta, que, a títuJo de dou
torado, está fazendo uma tese sobre nomea
ções de funcionários no Parlamento. Então, 
como se vê, é uma funcionária free-Jancer e 
não há notícia de que aJguép1 possa fazer tese 
ciehtífica cOin base nesse mister. 

Não quero, Sr. Presfdente, defender as ilega
lidades que existem, quero referir-me e ater
me a esse caso. O próprio jornal poderia noti
ciar nomeações no setor militar, mas ele não 
o faz, ele tem um temor absoluto do setor 
mllitar, ainda mesmo em um quadro de aber
tura democrática. 

Lembro--me que esse jornal deixou de publi
car um aparte meu aqui, na década de setenta, 
s6 porque um coronel disse em nome do Mi
nistro da Justiça que não o fizessem. Os jor
nais do Mundo todo publicaram o meu discur
so, mas O Estado de S. Paulo não o fez. Ele 
também nada publica a respeito das nomea
ções no_ setor da JustiÇ!l. E um jornal que 
está em situação falimentar, tomou_ wn em
préstimo de 250 milhões de dólares, não con
seguiu pagar. Aliás; por influência do mmta.
rismo da época, o Banco ltaú encampou essa 
dívida, da qual ele hoje é dependente, e não 
publica nada que diga respeito à dívida exter
na, porque, se isso ocorrer, eJe perde o noti
ciário da Coca-Cola e dos bancos internacio
nais. Resultado, tomou-se um joma1 muckm
ker, que quer dizer, em inglês, imprensa mar
rom. 

Veja V. Ex' que hoje ei!Steni diverSas pági
nas sobre isso e, às vezes, injustamente. Há 
filhos de Senadores aqui admitidos por con
curso, inclusive com alto nível, com doutorado 
no exterior, e que estão, digamos assim, como 
assessores. Então, V. Ex' veja que, neste caso, 
o jornal pratica uma injustiça. 

Lembro-me que quando o meu filho foi na. 
meado, fui ao próprio Presidente do Senado, 
eu não era Senador, e achei que aquilo não 
ficava bem, pois eu tinha sido Senador. Af 
o Presidente disse: "Mas Senador Leite Cha
ves, quando outros lutam por filhos normais, 
como é que você vem criar dificuldades ao 
seu filho, que é qualificado para isso? É forma
do em História. é digno". 

Então, faço este registro por que estou en
viando esta carta para que eles a publiquem. 

sr. Presidente, era o que eu desejava deixar 
registrado. Muito obrigado a V. EX' (Multo 
bem I) 

O SR. PRESIDEI'ITE (lrom Saroivo) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Fran~ 
cisco Rollemberg. 

O SR. FRAJ'ICISCO ROLLEMBERQ 
(PMDB -SE. Pronurwia o seguinte disCurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nação as
siste, aterrorizada, à onda de violência que vem 
acirrando as combaJidas relações existentes 
entre o capital e o trabalho, a ponto de temer 
desvarecerem-se os horizontes da retomada 

da plena normalidade_democrática de há mui
to sonhada _e já em seu curso. 

A ConstftWção Federal, sem sombra de dú
vida a que incorporou, dentre todas, o nível 
rilais elevado .de participação da sociedade 

· brasileira, tanto pela ação dos Constituintes. 
quanto pela ausculta aos interesses populares, 
essa almejada Constituição está em plena vi
gência e à altura das• aspirações nacionais. 
Foi ela que gefou a primeira eleição direta 
para Presidente da República, após duas déca
das de escoJha circunscritâ ao Colégio Eleito
ral, e vem caminhando dentro do- _ritmo de 
celeridade exigido pelo anseio público; foi ela 
que, rendendo-se à evidência dos fatos, amea
lhou wna série infindável de direitos e garcm
tias de invejáve] robustez, comparativamente_ 
à dos Pafses mais avançados, conforme po
dem comprovar o art. 5" e todos os seus 77 
incisos. Foi a Constlb.liç_ão dos_ direitos_ sociais 
que produziu seiS artigos de indizfvel compro
metimento com a saúde, a educação, o lazer, 
a segurança, a assistência social, a proteção 
à maternidade, à infância e aos desampara
dos. Foi a ConstitUição dos direitos do traba
lhador. 

__ Nessa situação de expectativa em que se 
encontra a dasse política, por força da realiza
ção de convenções partidárias e, daqui a al
guns dias, de campanha eleitoral em si, é nor
mal que seu desempenho legislativo esteja em 
discrepância com a atMdade carac;terfstlca do 
exercício parlamentar. 

Que não seja, no entanto, essa seleção de 
prioridades a responsável imediata pelo obs
curecimento das tareras cometidas ao DepU
-taao e ao Senador pela determinação dos elei
tores e .PeJas exigências constltudonWs. 

Estão sendo arroJadas quase três centenas 
de ctispositivos da nova carta necessitando 
de pronta regulamentação, pela elaboração 
de leis complementares e ordinárias, que da
rão a consistência. necessária ao seu desem
penho e à sua avaliação. 

Não se trata, como disse, de negligência 
parlamentar a inibir a reaproximação do Esta
do de Direito com a sociedade que lhe dá 
sustentação e razão de existência, mas apenas 
de uma casuaJfdade protegida por uma fase, 
das mais s.lgnificcstivas do nosso Pafs, desti
nada a produz.ir os mecanismos necessários 
à preparação do pleito de novembro vindouro. 

- No ent4nto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
haveremos de convir acerca da extrema preci
são de o Parlamento examinar, alheio à triviali
dade passivei de espera, as propostas de legis
lação aqui elaboradas ou originárias do Execu
tivo, voltadas a impedir a instauração de um 
clima de incerteza comprometedor da ideali· 

_ zação democrática. 

Refrro-me, sobretudo, aos projetas regula
mentadores da paralisação do trabalho, con
forme dispõem o art. 9<:> e seus parágrafos 
da Carta de I 988. 

_. Material para exame já há. Cabe apreciá-lo 
em toda sua minudênda, a fun de se propor
danarem mecanismos eficientes de proteção 
ao trabalhador e à atividade produtiva no que 
tange a qualquer rorma de ameaça ao seu 

desempenho, seja como mão-de-obra, seja 
como gestão dos meios de produção. 

A greve - estou tão certo quanto manda 
_a_ CqnStituição -- deve ser percebida como 
wn direito inalienável contra os abusos do po
der econômico sobre o trabalho. Ela é um 
recurso do trabalhador quando se esgotam 
os entendimentos acerca de que seu esforço, 
possuiu um valor acordado, necessário à rebi
buição relativa ao seu desempenho. 
_ t. corrosão salarial, gerado pelo ímpeto in

flacionário, necessita tet resposta, enl indices 
semelhantes, à diferença havida entre o_ acerto 
inicial referente à remuneração e o preço de 
produtos e serviços disponíveis. 

Isso sigrúfica dizer que a defasagem é. aci
ma de tudo, salarial, ou seja, o salário está, 
C®rdtivamente, sempre a reboque da infla
ção. Antes de se constituir em causa, ele sofre, 
com efeito, as conseqüências do Cl!.s_to devida. 

Para se chegar à deflagração da greve, o 
recurso derradeiro, é preciso estabelecer antes 
um nível franco, porêm elevado, de negocia
ção. A falência do diálogo garante, como direi
to, a paralisação. 

O País atravessa wn momento díficil, ma
-~etado,~ a c_ada dia, por falências de diálogo, 
ora nos estabelecimentos bancários, ora nos 
portos. ora nas escolas, ora nas fábricas, quan
do não concomitantemente. 

É preciso restabelecer um padrão de enten~ 
dirnento, se não entre empregados e patrões, 
pelo menos a nível da legalidade e da confiabi
ijdade no acerto da decisão grevista. Para isso, 
existe a lei. E onde está a ler prOtetora ou 
regulamentadora do estado de greve? Repou

-sando na nossa isenslbilidade de legisladores, 
que não tornamos como prioridade examinar 
os projetes que aí estão, propor seu aperfei
çoamen~~. fundi-los no que servir e_ remeter 
ao texto legal um instrumento eficiente de ava
liação das intenupçõeS do trabalho. 

O Sr. Leopoldo Peres - Permite V. EX 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Com muita honra, Deputado Leopoldo Peres; 
des_c~p~m_e~ Senador Leopoldo Peres. 

O Sr. Leopoldo Peres - Nobre Senador 
Francisco Rollemberg, muito obrigado pelo 
Deputado, eu era tão jovem quando era Depu
tado que sinto saudades. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Fomos colegas na Câmara, roi o hábito. 

O Sr. Leopoldo Peres - Senador Fran
ciscO Rollemberg, estou ouvíndo com a aten
ção devida, primeiro, ao que V. ~ diz e, se
gundo, pelo respeito, Pela estima e apreço 
pessoal que lhe dedico. Aproveito a temática 
do discurso de V. Ex" para neste modesto apar
te fé!Zer um apelo à sociedade brasileira como 
um tOdo, às categorias profissionais que, às 
vezes, põem se,us interesses acima dos inte~ 
resses da sociedade, rrias não só às duas cate
gorias de trabalhadores, também ao empre
sariado brasileiro, que em alguns de seus seg
mentos é um dos mais cruéis do mundo, para 
que em nome da democracia, em nome da 
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manutenção da ordem democrática e da libel" 
dade que já foi tão sacri,ficada nesta Repú
blica ... quantos golpes, quantas sublevações, 
quantos levantes este País já teve. que sofrer 
em nome da ordem, em nome çla reposição 
da ordem e até hoje, infelizmente, a sociedade 
brasileira ainda não conseguiu se compor em 
nome da única ordem verdadeira e estável, 
que é a ordem democrátiCa. Aproveito, portan· 
to,.o discurso de V. EJç' para dirigir-me à socie
dade deste País pêi.ra qüe; ·como-um todo, polí
ticos, empresários e trabalhadores, nos una
mos em nome da paz democrática, em nome 
da hberdade e em nome da justiça social para 
chega±mos à eleição e criarmos, realmente, 
a consolidação do sistema de liberdade. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBER<l
NObre Senador Leopoldo Peres, o meu pro
nunciamento desta tarde _ficou el]rlquecido e 
engrandecido com o seu aparte. É, exatamen
te a tese que V. Ex" _levanta o _çeme do meu 
pronunciamento. Estamos--todos juntos na 
procura da consolidação democrática. 

O § 19 do art. 99 preserva ós Chamados 
seiViços ou atividades essenciais, para que a 
comunidade não se. ressktta. d_e_ !,1m _d~s~l1t_en· 
dimento do qual não é parte integrante. Falta, 
no entanto, uma lei que conceitue a noção 
de essenciaJidade. _ _ __ _ 

O § 2? do mesmo artigo foi elaborado para 
res-guardar interesses em relação ao abuso 
grevista, seja pela deflagração indevida, seja 
pelas c_onseqüências decorrentes do movi
mento. Falta, também, um projeto regu]amen
tador, de nossa competência examinar, que, 
forçosamente, remeterá o Código Penal a per
tinência da culpabilidade. Tarefa diffcil, senão 
impossível, em se tratando de a;buso come
tido, em hipótese, por uma multidão, sem que 
seja possível identificarem-se o.s responsáveis 
díretos por tumultos e pelo dano patrimonial. 

Esse aspecto merece uma breve reflexão. 
N.é quando o Brasil irá suportar um ·dima 

de greve de tamanha proporção como as que 
hoje se repetem no coti.:Jiano social? Se fosse 
form-ulada uma "teoriã" de exaustão", creio que 
nem ela pudesse prever o fim das paralisações 
pelo e~otamento de seu sentido, pelo esvai· 
menta de seus propósitos, pelo enfraqued· 
menta de sua consistência. Num País como 
o nosso, ainda tangenciando o rumo da pros
peridade e da maturação social, polrtica e eco
nômica, essa expectativa levaria à falência das 
instituições. Não há como, Sr. Presidente e 
Srs. .Senadores, garantir a ,espontaneidade do 
fim do grevismo pela simples debmtação dos 
movimentos. 

Ora, da forma como estão colocados_ os 
parágrafos do art 99, em especial o § -;&, por 
sua abrangência, generalidade e fluidez, cons
tata-se que tudo é permitido, que nada será 
coibido, pela ausência de uma praticidade ou 
de uma objetividade logradora do êxito. Como 
fazê-lo, ou seja, como prestar obediência ao 
texto constitucional, se não há mecanismos 
de defesa aparentes contra sua violação? Mas 
não é bem assim. _ _ __ _ 

Observem que o art. 114 dispõe acerca da 
competência da Justiça do Trabalho para 

"conciliar e julgar os dissfdios _individuais e 
coletivos'; e que, Cõilfonn~ det~iTiiiD.a o § 19 
desse mesmo artigo, "frustrada a negociação 
cpletiva, as partes po9erão eleger árbitros". 

O Sr. "M&rOOru~es <ladelba- Permite V. 
Ex' um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBER<l
OuÇo V. Ex' com todo -o prazer. -

O Sr. Marcondes GadeDta- Nobre Se
nador, antes que V~ Ex' passe a .exame do
art. 114, quero lembrar que o próprio art. ~. 
ue V. Ex' acaba de citar, reclama, ou por assim 
dizer, pede, exige, uma legislação comple
mentar. O artigo não deixa a matéria solta. 
Lamentavelmente nós aqui no Congresso, a 
temos deixado desta maneira No art. 99, V. 

-Ex' há de ver que no caput diz: "Compete 
aos trabalhadores decidirem sobre a oportu
nidade de greye"~ Mas quem_ são esses traba
lhadores? A maioria dos trabalhadores! A 
ConstitUição- rião dii qUe são os líderes sindi

-Cãis qUi decfdem sobre a greve, mas os traba
lhadores, ou seja, a rriaioria dos trabalhadores. 
Isto quer dizer que há necessidade de se espe
cificar em lei de que maneira a vontade da 
maioria dos trabalhadores se expressa; qual
é o quorum e qual é o sistema de votação. 
Em seguida, V.~ há de ver, no§ 1\', que 

_a Constituição fala na nec_essidade de regula
mentação da greve nos setores _ditos como 
esSenciais, quer dizer, ela exige, pede, uma 
regulamentação. E, por último, no § 29, a pró
pria Constituição diz: "Os abusos cometidos 
serão PWlidos na fornla da lei", ou seja, a 
própria Coristituição pede que uma lei diga 
o que é que constitui abuso em matéria de 
utilização do direito de greve. Há, portanto, 
_uma necessidade de se legislar sobre essa 
matéria. E o Governo atendeu, creio, com wna 
lei relativamente brarida Curiosamente, nobre 
Senador, ainda existem pessoas que se insur
gem contra esáa-lef, como se não quisessem 
lei nenhuma, como se quisessem a anomia 
completa, a falta de legislação regulamenta
dera dessa matéria, o que é, creio, um acinte 
ao _que pede o art .9!. da CÕnstituição: Muito 
obrigado a V. Ex'! 

O SR. FRAI'ÍCISCO ROLLEMBER<l
Erninente Senadór Marcondes Qadelhi, o te
ma que tiãQo à tribuna nesta tarde foi assunto 
da Comissão de Constituição, -Justiça e Oda
dania na reunião de ontem pela manhã. E, 
ontem pela manhã, o senador José Paulo Bi
sai, a~! presente, nos diz~a ~ue o art. 9"' quan
do diz:- E assegurado o direato de greve, com
petindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidde de exercê-lo e sobre os interesses 
que devam por meio dele defender", era como 
se. fosse também um direito de_ propriedade. 
Tudo que se legislar contra ou Hrnitando esses 
direitos, seria inconstitucional. 

o- § 19 diz que "a rei definirá os serviços 
ou atividades essenciais e _disporá sobre o 
atendimento das necessidades inãdiáveis da 
coiTiunida:de", issO' pOdemos e ·devemos, o 
quanto ;mtes, legislar. 

Agora, Os abusos cometidos estão sujeitos 
às penas da lei. Ora, isso ficou muito vago 

e muito fluído e pensamos que seria remetido 
ao Código Penal. Mas, como disse há pouco. 

--·nos Crimes ·coletivos'ou nos-ã1i~sos em_ que 
. fosse dificil a identific"ãção doS--seus- aUtOres, 
como ficaria a lei, qlle mec"ãn!Sfnos serim:n 
usados para coibir ou penalizar, punir os auto
res desses abusos? É um tema realmente difi
cil, faSclnante---;--mãs o art si nós deixou, de 

- certa forma, erivolvidos e amarrado&, porque 
assegura~se ou- não um direito. Se se_ tenta 
limitar, legisla-se- inC:OfiSfitudohalmeQ~e;- se 
não se limita, estamos todos nós, como esta
mos vendo agora. Daí por que falei na teoria 
da exaustão, teríamos que acostumá-los ao 

processo democ:rático, à redemocratização do 
País e esperar que, de certa forma, por um 

--p-rocesso --de acomodação social, a~ greves 
fossem autolimitadas, quando se sentisse que, 

--nos extremoS, estar-se-ia-longe de propiciar, 
com mâior rapidez, -o atendimento às suas 
necessidades. Seriam fatores que dificultariam 
e levariam aqueles que ~onduziram a greve 
de encOntro aos jnteresses nacionais e de en
contro à sociedade,_ ao_s. quais eles serVe,m. 
convivem ~ deles fazem parte._ 

O Sr. Ronan 11to- Pennite V. EX' uma 
aparte? 

o SR. FRJ\NciSCó" RóliEMBma-
Concederei o ·aparte, porém, antes ou'lirei o 
.nQbre Senador Marcondes Qadelha que já o 
havia solicitado. --· · -

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Se-
- riéidor, desculpe-me interrompê~lo wna vez 

mais para discordar, respeitosamente, da opi
nião de V. Ex' e da opinião do douto Senador 
José Paulo Bisai. Mas insisto no_ posto em 
que a Constituição não deixa aberto nem deixa 
Sem quaJquer restrição-a aplicação do direito 
âe greve quando necessário. Entrega, nObre 
Senador, confia aos _trabalhadores o ensejo 
de decidirem sobre a oportunidade. Peço a 
V. Ex' que atente para esta eJij)i'essão: compete 
aos trabalhadores decidir sobre a oportuni
dade. Quais são os trabalhadores? A maioria 
-dos trabalhadores. Conio se decide sob~ a 
opOrtunidade? Não está dito na Constituição. 
A lei tem que dizer que maneira_ J;e dedde 
sobre _a oportunidade de declarar o estado 
de greve. Se esta deCisão é por maioria abso
luta, se exige o quorum qualificado, 9ll não, 
se é por voto secreto, se é pelo voto nominal, 

. 5e ·a VOtaÇãO é em ;:tbertp _QU $~-S~O -ªp~S 
meia-dúzia de líderes sindicais que dec_idem 
eril nome da maioria. Tem·cjue ser especifi-

-cado, porque aí tem uma palavra muito impor
tante: decidir, Decidir significa escolher; esco
lher significa votar, significa eleger, significa 
tomar posição e é preciso _criar um disciplina· 

. menta_ sobre isso. Quando se fal;:~. em al;lusos 
que serão punidos pela lei, evidentemente, no
bre Senador, está claro __ que a Constituição 
está pedin_do que a -lei diga o _que constituiu 
abuso ein- ma_té_riq de greve._ Pergunto a V. 
Ext se jogar bomba constitui abuso; jogar 
ConStitui_ abuso do djreito de greve; fazer OPe
ração arrastão constitui abuso_; fazer piquetes, 
~usár da coe_r_çáo para impedir outros dlre_itos 
que esta COnstituição assegura constituf"ãbu-
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so. Essa Constituição, jior supOSto, assegura 
o livre direito de ir e vir como, por exemplo; 
eu quero ir para o meu trabalho, eu tenho 
o direito de não ser obstado no meu caminho. 
Essa Constituição asseguia o direito de traba
lhar, de produzir se eu quero estar_no meu 
trabalho; A Constituição me assegura õ ·direito 
de não ser enxotado de lá a muque. A Consti
tuição assegura, nobre Senador, uma série de 
outros direitos coletivos também corno o direi
to à saúde, o direito ao bem-estar social, que 
de repente um grevismo desvaira,_do pode pi
sotear simplesmente, Sr. Senador , se não es
talelecermos quais são os setores essenciais. 
Se porve,nlura pemlitimos que se faça greve 
no setor elétrico sem nenhuma disciplina; se 
permitimos que se faça greve no setor de for- -
necimento de água, no setor de esgoto, imagi
nem em uma cidade como São Paulo, com 
toda a sua estrutura de esgoto em colapso, 
a onda - V. Ex' que é médico sabe - de 
moléstias infectocontagiosas, de epidemias, 
leptospirose e tantas outraS que poderia aco· 
meter a população. Quero que V. E>r entenda 
wn detalhe, nobre Senador: a regulamentaçáo 
do dir.~ito de greve não é uma atitude contra 
os trabalhadores, é uma atlfUde--a-ravor da 
sociedade, a favor de outros direitos. essenciais 
que deixados sem qualquer resguardo tendem 
a ser, simplesmente, e~didos na prática pelo 
abuso. Confio, evidentemen-te, no discerni
mento. V. Ex' diz.: deixemos _que a própria evo
lução das greves levem a um processo de 
acomodação e que, com a prática, as pessoas 
entendam quais são os limites naturais. Com 
todo respeito discordo de V. Ex' Conhecendo 
um pouco da natureza humana, sei que o uso 
tende para o abuso se não houver um limita
ção explícita. Isso é muito hUmano, nobre Se· 
nador, no que diz respefto ao indivíduo e, ainda 
mais, no que diz respeito à çoletividade. V. 
Ex!'-sabe, então, que a lei_ não é contra nin
guém; a lei é a próPria iriSPiração e a própria 
base do sistema democrático. Fora dela não 
vejo_salvação e não vejo, também, como uma 
lei que seja votada consensualmente, uma lei 
que seja votada e discutida por toda a sode
dade possa configurar uma maneira de cer
ceamento de direitos. Esta é a forma de disci
plinar para que a convivência sodéil neste País 
continue harmônica, harmoniosa e fecunda. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Nobre Senador Marc:ondes Gadelha, V. Ex', 
se prestar um pouco de atenção ao final da 
meu pronunciamento, verá que defendo uma 
tese parecida com a que V. EX' acaba de defen
der no final do seu aparte. Apenas falei de 
uma possível teoria da exaustão, que se pode
ria deixar se o Brasil pudesse sustentar. 

O Sr. Ronan Tito- E pode. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
E pode suportar, diz o Sr. Uder Sena da Ronan 
Trto, esse grevismo até que ele encontrasse 
as suas próprias limitaÇÕes, que ele se auto 
limitasse. 

Quanto ao mais, V. Ex' nos t:ruxe o iiiodus 
faclendi de se fazer valer o art. 9\?, porque nq 
§ 2~ diz que "a lei definirá Os serViÇos de ativida· 

des Cssenciais"'. Vamos ·defini-lo. Qual o pro-
blema? -

Agora, será que não podíamos procurar no 
C6digo Penal, na Lei Ordinária, a forma de 
coibir os abusos, de sujeitar os (eSponsâveis 
na forma da lei? Precisamos ver fsso. PreCisa
mos analisar isso com muito cuJdado, de mo
do a não criarmos um novo Código Penal, 
uma nova lei especiãl para punir os excessos 
de greve. É esta a minha preocupação. 

O Sr. Ronan nto - permite V. Ex!' um 
aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Concedo o aparte ao nobre Senador Ronan 
Tito. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Fran. 
cisco Roüemberg, V. f:xl', que é médico, como 
foi dito aqui, mas que sei, também é advogado, 
e por isso mesmo foi indiçado pela Liderança 
do meu Partido para presidir a Comissão que 
vai rever_ o Código de Processo Penal, tem 
gOsto pela matéria, tem inteira razão em todo 
seu discurso. V. Ex' é cuidadoso e trata o as
sunto como deve ser tratado. Todos os países 
do mundo sofreram na transição as dore_s do 
parto, transição da ditadura para a democra· 
cia. Acontece que muitos, que sempre viram 
a N~ção gu no Gçvemo tJ,Itor, ficam procu
rando para cada ato uma tutela Ainda outro 
dia, fazendo uma paJestra na Universidade de 
Uberlândia, uma pós~graduada disse-me: "fu
lano disse isso e beltrano disse aquilo". Quem 
é que- tem razão? bisse para eia: Minha filha, 
acabou a ditadura. Vá procurar, vá discutir, 
vá debater, leia, discuta. Penso também que 
a sociedade brasileira tem que aprender o regi
me democrático. Não podemos ficar na sJn
drome de que o que está acontecendo aqui 
nunca aconteceu em lugar nenhum elo-mun
do, o que é um absurdo. ~ão conheço; Sena
dor F ranc:lscõ R.Ollemberg, nenhum país que 
atravessou um período grande de ditadura e 
que, nesSe período de transição, não tivesse 
tido problemas enormes, principalmente o 
nosso Brasil. E por que principalmente o nos· 
so Br~s_il? Porque durante vinte e três anos 
neste País, num regime que vigorou até há 
pouco tempo, aviJtou-se o salário ao máximo. 
Para que se tenha uma idéia, outro dia estive 
compulsando dados oficiais. Enquanto a eco
nomia cresceu 396%, o poder dé compra do 
assalariado caiu 40,1%. Poderíamos fazer a 
lei mais cruel do mundo, mais dura, até esque
cendo os limites da Constituição: É proibido 
fazer 'greve, como era até há pouco tempo, 
todo a greve era ilegaf. Vamos parar as greves! 
O que provoca a greve, Senador, todos sabe
mos é a injustiça, é existir dentro de uma mes
ma empresa, um sujeito ganhando um salário 
mínimo, enquanto outro ganh~ mil; é ver, mui
tas vezes, Senador; a empresa crescer e o tra
balhador cada vez ganhar menos. Há também 
as injustiças. Os sindicatos ainda não encon
traram a_ sua consciência; estão caldeando. 
Exi~ -e é ve~:dade _- ~dicatos manipu
lados, às vezes, por pessoas que estão que
rendo inocular a sua ideologia e não defender 
a dasse. É da própria essência da democracia 

que o próprio sindicato, com o passar do tem
po,.eos trabalhadores expurguem esses indívi
duos ou não é? Fica a pergunta. Nós vamos 
tentar V. Ex" está fazendo este pronunciamen
to1 o que muito me auxilia no relatório preli
-minar que devo hoje apresentar às 17 horas 
sobre O Direito de Greve. No _entanto,_ quero 
afirmar o que eu afirmei hoje na televisão: 
''não quero ser um vendedor de ilusões"; náo 
existe lei que impeça fazer greves em nenhum 
momento, desde que haja uma injustiça como 
há hoje. Nas relações de trabalho no Brasil 
inteira razão, está coberto de razão, e eu, estu
dioso do Direito como é- V. ~. já tive até 
a honra en passi!Ult de ter um artigo meu, 
um discurso meu publicado numa revista de 
Direito em que V.~ fez um artigo sobre Direi· 
to eminentemente jwidico. Mas veja, nobre 
Senador, a lei definirá as -atividades essenciais, 
os abusos cometidos, sujeitos, às penas da 
lei. Será que não bdste nada, não_existe Códí
go Penal neste País? Quem impede, pela-forÇa, 
um sujeito de entrar no trabalho, está impe
dindo todos nós sabemos - o direito de ir 
e vir; Quein lnvadé uma fábrica, está invadindo 
uma propriedade particular. Quem joga uma 
bomba está provocando um ato de sabota
gem. Tudo isso está cuminado no Código Pe
nal. Ou ~rá que nós vamos repetir todo o 
Código Penal numa Lei de Greve? Eu creio 
que nóS devemos colocar que aqueles que 
cometerem abusos durante a greve se sujei
tem às penas da lei. En~tâo, temos que comülal
~qs 0:5 c:riqles passiveis em greve. Hoje esti· 
ve discutindo com os dirigentes das hidrelé
tricas e eles deram um exemplo: "mas teve 
uma sabotag'em ~m Tucuruf'. E nós vamOs 
colocar: "quem fizer sabotagem na hidrelé
trica, tem esta pena". Assim, assim. E quem 
jogar uma bomba? E quem JOgar amôniã.? 
Será que vamos ter condição de esgotar todos 
os assuntos criminosos que podem ser infiltra
dos na greve? E fica uma pergunta:_ o indíviduo 
que _estava fazendo greve lá na agência de 
um banco, corrnJma bomba na mão e ela 
explodiu- invalida todo o movimento de gre
ve de 140 mil pacíficos bancários do Braljõil, 
ou cometeu um ato criminoso? Tem os que 
discenir: se foi um ato criminoso. O C6diiJo 
Penal deve dizer o que é, qual é o crime, e 
enquadrá-lo no Código de Processo Penal, na
quele artigo. - --

0 Sr. Leopoldo Peres- Nunca ninguém 
procurou acabar com o casamento peJo fato 
de existir o adultério. -

O Sr. Ronan Tito - É claro. Por oulro 
lado, quero discordar do que diz o Senador 
José Paulo Biso!. E veja a minha petulância, 
que nem ·rábula sou, não entendo nada de 
Direito, e me socorreu outro dia o Senador 
José Fogaça, lembrando o art. 99 "é assegu
rado o direito de greve". Então, não é crime 
a greve; é um direito constitucional. Mas, lá 
pelas tantas ... "competindo aos trabalhadores 
_decidir sobre a oportunidade de exercê-lo". 
Quando exercê--lo? E depois: ... "sObre os inte
resses que devam por meio dele defender". 
Por quê? O que defender? Mas o "como" não 
está aqui. Se o "como" não está aqui, é a 
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lei que tem que prover o "como". Por outro 
lado, também não me iludo, porque a greve 
tem em si uma força, é um insl;ituto, é uma 
conquista do trabalhador, não somente_ no 
Brasü, mas no mundo dvilizado todo. El! fui 
Secretário do Trabalho dur~.nte um_ perlodo 
em que qualquer greve poderia ser enqua~ 
eirada como ilegal e, no entanto, enfrentei qua
se 200 greves. porque é a necessidade que 
faz a união. Se nós dissermos, por exemplo, 
que temos que fazer uma assembléia com 
50%, e não conseguirinos 50%, a greve existe, 
e daí? V. Ex' tem toda razão e mais algwna 
quando dlz que nÇs deveriamos deixar acon
tecer a exau_stão, pois o que está acontecendo 
nesse momento é assentamento de camadas, 
é mais, é cada camada da sociedade procu
rando o seu espaço. 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG
Acomodando-se. 

O Sr. Ronan Tito - E se acomodando 
dentro do espaço democrático. Mas isso serve 
não s6 para lei de greve, mas para tudo. Esta
mos vendo a imprensa nos cobrar a toda_ a 
hora: "o Congresso Nacional está em dívida 
com a sociedade porque não regulamentou". 
Outro dia foi o Senador Marcondes Gadelha 
que disse, e quero dtá~lo porque concordo 
plenamente: "Dentro de dois _anQs _nós não 
teremos como regulamenta~: ~ a I:natéria 
que precisa s_er _regulamentada; isto aqui não 
é fábrica de lei"; as leis têm_ todo .um ritual 
para ser discutido, debatido, para que ela te
nha qualificação. Devo dizer_ que o discurso 
de V. Ex'!' amplia o meu horizonte.e me capacita 
melhor para fazer um pré-relatório para a nos
sa Comissão Mista, que se reunirá h_oje às 
17 horas. Agradeço a V. Ex'", e peço-lhe descul
pas pela demora do aparte. _ 

O SR- PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa quer informar ao nobre orador que 
o tempo de V. Ex" está esgotado. 

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG
Eminente Senador Ronan Tito, como diss_e 
muito bem V. Ex", não pretendemos ser vendi
lhões_ ou vendedores de esperanças e de ilu
sões, mas o trabalhador brasileiro, cerceado 
no seu direito de reMndlcar, no _seu direito 
de entrar em greve, vive um momento de ebu-. 
lição necessáro, mas que chegará, com certe
za, a um estado de acomodação por exaustão, 
talvez, ou por ter descoberto fórmulas novas. 
maneiras mais eficazes para tôrri.âr o seu pro
cesso reivindicatório algo mais consistente, al
go mais perfeito. 

Nobre Senador, o trabalhador brasileiro é 
honesto, é competente, mas é sofrido. Nós 
não podemos colocar a pecha de irresponsa
bilidade no trabalhador brasileiro. Algumas 
coisas de grave ocorrem, e eu as chamaria 
de contaminação. Há contaminação dos irres
ponsáveis. há contaminação dos radicais, mas 
o povo, trabalhador brasileiro, os pr6prios sin
dicatos brasileiros vão _encontrar a fórmulct,de 
espurgar e permitir que o trabalhador, na defe
sa das suas necessidades mais sentidas, possa 
organizar pacificamente as suaS gfeves. 

Observem_o_s senhores que o art. 114 dis
põe a respeito da competência para "conciliar 
~ julg~r os d~sfdios jndividuais e coleti_vos" 
~. ÇQn(Qrme determina o parágrafo deSte -nlés
mo. artigo; "f(Ustrada a negociação coletiva, 
as partes poderão eleger". 

O Sr. João Lobo- Permite-me V.~ 
um aparte? 

6 SR- FRANCISCO ROLLEMBERG-
Pois não. 

O Sr. João -Lobo- Meu ilustre e nobre 
Colega Senador FrancisCo RoUemberg, estou 
ouvindo com muita atenção a brilhante expla
naçãO -áe V. Er,.mas devo dizer .que não tenho 
este entendimento nem as ilusões que V. Ex' 
está, no momento, tentando criar com suas 
Palavras. Não acredito que a coisa se aComo
de, que haja uma acomodação de camadas. 
uma exaustão desse afã de fazer greves da 
classe trabalh[sta. Não aconteceu isso nos ou
tros países .. A Inglaterra, veja V. Ex.', depois 
de 200 anos de liberdade sindical, de greves,. 
chegou a um ponto totalmente ingovernável. 
quando Mrs. _Thatcher assumiu o poder. A In
glaterra estava inteiramente desorganizada, ti
nha desbaratada a sua força de trabalho, por· 
que os sindicatos, as célebres trade unions, 
da Inglaterra, controlados por mentalidades 
trabalhistas, faziam inteiramente impossível a 
relaç~o d~ trabalho daquele país. Foi preciso 
que Mrs. Thatcher tivesse a coragem de modi
ficar a lei -; salvo engano - de 1906, que 
dava inteira impunidade aos sindicatos e aos 
g~stas. Ela atribuiu-lhes a responsabilidade 
criminal e material pelos danos advindes das 
greves e, depois, proibiu que as greves fossem 
decididas por minorias ativistas, fez com que 
os sindicatos fossem todos chamados a votar 
para decisões de grev_e. Até pelo correio, prin· 
cipalmente pelo correio, eles deviam se mani
festar por todos os seus membros. Só assim 
a greve seria decretada. E, principalmente, os 
danos advindes dessa greve eram da respon· 
sabilldade dos sindicatos que as haviam patro
cinado. Isso colocou ordem na lei trabalhista 
inglesa, a Inglaterra, hoje, aufere de wn privilé
gio no mundo tumuhuado das relações do 
trabalho com o capital. A Inglaterra está perfei
tamente governável, as greves estão perfeita
mente regulamentadas, há um respeito com
pleto, total para com os direitos da sociedade, 
para Com-OS serviços essenciais. Mas, isso não 
aconteceu sozinho, pela acomodação, por um 
amadurecimento espontâneo da mentalidade. 
Era este o aparte que queria oferecer ao dis
curso de V. Ex' 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Tem razão V.~. Senador JoãQ Lobo, quando 
diz q~e n~ _Inglaterra não aconteceu por aco· 
modação nem por amadurecimento, mas pe
lo atendimento das necessid.ades sociais. A 
Sr'Thatcher, com sua força, com o seu poder, 
com o seu coman_dq con®gÚiu transformar 
as· relações de capital e trabalho na Inglaterra. 

Lei nenhuma atende as necessidades básicas 
de povo nenhwn, em parte nenhuma deste 
mundo._ 

Sr. Presidente, o § 29 estabelece que ·~recu~
sando-se qualquer das partes à nllgOciação 
ou à arbitragem, é facultado aos respectivos 
sindkato_s ~juizar dissídio coletivo, podendo 
a Justiça do Trabalho_ estabeJecer nonn~s e 
condições. respeitadas as disposições cQn
vendonais e Legais mínimas de proteção ao 
trabalho". 

A Constituição é, como vêem, incisiva quan
do se refere ao esgotamento das possibilida
des de entendimento, depositando na Justiça 
do Trabalho a tarefa de impOr, pela força do 
Direito, arbitragem decisiva no julgamento das 
pen:âências. -

De sorte que, a perpetuar-se a generalização 
da greve, sem a tramitação das. discussQes, 
indusive mediante o entendimento que fizer 
a Justiça, parece-me implausível decretar-se 
a inviabilidade do País pela paralisação do tra
balho, em primeira instância, como forma de 
se_ buscar atingir os objetivos da movimen
tação trabalhista. 

·Em artigo-de re_conhecida lucidez, o soció
logo Herbert de Souza, no Caderno de ECono
mia do domingo, dia 7 dE: maio, do JomaJ 
do Brasil analisa, com perfeição, a quem inte
ressa o movimento paralisador. E enwnera 
fatos escl?~ree.edores acerca dos malefícios 
provocados pela insensatez de recentes gfe
ves. É um artigo que, espero, que os Srs:sena
dõl'es- te-rilirria tidO conhecimentõ-e Oportu
nidade de ler. 

Os sindicatos italianos acabam de decretar 
uma gr"êve geral contra o aumento entendido 
por eles como ãrbitrárlo dos impostos e das 
tarifas do serviço público, para mostrar que 
a paralisação não é prerrogativa dos países 
do Terceiro Mundo. As maiores d~r:nocra_cias 
e as nações mais ayançadas se_ utilizam de 
todos os meios disponíveis para fazer valer 
a predominância do direito sobre Q abuso. 
Inclusive o direito de greve. 

Dessa forma,_Sr. Presidente e Srs. Senado
res, julgo da maior pertinência e relevância 
estabeJecennos um pacto de voritades no exa
me dos projetas disponíveis, com a máxima 
urgência, a partir, talvez, da própria Medida 
Provisória n9 50/89, a que -busca conCeituar 
o que _seja_ serviço essencial. Examiná-la não 
para derrubá-la ou para aprová-la, a priori. mas 
para nela buscarmos os elementos necessá
rios ao entendimento do § 1 <?do art 19, como 
também para nele procurarmos fundir as con
tribuições que apresentaram Deputados e Se
nadores. por meio de projetas que deman
daram esforço e persistência por parte de seus 
elaborad.ore,s, pessoas do mais va_riado matiz 
ideológico e político. 

Só assim, democratizando a discl!ssão 
acerca de tema de tamanha importância, esta
remos democratizando a essência âo nosso 
trabalho parlamentar. . - -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente ·e 
Srs. Senadores. 
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(Durante o discurso do Sr. Senador 
Frandsco RoDemberg, o Sr. Senador lran 
Saraiva deixa a Cé!deira da Presidência 
que é ocupada pelo Sr. Senador Nelson 
Cameiro}. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edi
son Lobão. 

pelo voto direto. Ao referir-me. aos agentes 
politicos, quero, principalmente-, enfocá-Jos na 
trama de relações econômicas e sociais que 
condlc_ionam o seu comportamento e lhes dão 
significado como parte vivas e dinâmicas da 
socied_ade..___ . 

Desejo tratar aqui. especificamente, do fe
nôm~no- que se- pode, sem risco de exagero, 
chamar de ''processo de empobrecimento da 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pro· classe média", em nosso País. 
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Após viver uma verdadeira "era de ouro", 
Srs Senadores, a estatização da economia bra- na década de 70, em deco.rrência do cresci
sileira já atingiu níveis de tal monta, que tem menta econõmico então ven1icad~, a classe 
implicado dificuldade para o próprio processo média brasileira passou a sofrer, a partir da 
de desenvolvimento do __ ~als. Daí Córiduir-se crise que rios aflige há cerca de uma década, 
que o desdobramento da ação estatal tOma Um drástico piocessõ de deterloração de seu 
feição ostensiva quando somos levéld.Õ~ a veri- padrão de Vida. Trata-se, é verdade, de um 
ficar a intromissão oficial nos haveres f111an-- prOCeSsO global, que atinge a todos os brasi-
ceiros sitMa,dos entre _1945 e 1985.--Note-se leii'Os, cõm exceção de um reduzido segmento 
que, em ·1975, esses atlvós, de aCOrdo- Com de elite ecohômica. É certo, também, que os 
a sua vertente de emissão._, constitui;;trn50,3% efeitos deSta crise pfolbngada afetam de for-
nas entidades govemamenWs. ma ainda mais dramática os contingentes po-

0 presidente da Federação Brasileira das pu1adonais imersos na pobreza e na miséria. 
Associações de Bancos,_ Leo Wállace Coch- Afinal, a perversidade da crise econõmica se 
rane Júnior, em recente ediÇão de O EstadO" i'naflifesfa em múltiplas dimensõeS, operando 
de S. Paulo, publicou palpitante artigo sobre qi.Jã1 üiilã metástase_ na debilimção do erga-
o assunto em lúcida abordagem. E nessa per- nismo social. 
cuciente análise o categorizado autor ernite 1\ _eleição desse te_ma ,_c:;;o_mo. contribuição 
idónea opinião, quando afirma que "tal situa- ao del:i;ite é, Põiianto, de certa fo:rrria ã.rbitrária, 
ção é insustentável e preocupante, principal- e de nenhYm mo4opretende exprimir unl cri-
mente porque ela não é resultante de uma tério de prioridade ou precedência. Penso, en-
decisão consciente do Governo, ãmarrada -ao tretanto, _qUe a questão que iremós suscitar 
planejamento económico de longo prazo". diz posSUi Uma rélevância política que não_ tem 
a seguir o titular da Febraban: "Pelo contrário, sido plenamente apreendida, a ju1gar pelas 
ela (a decisão oficial) reflete um quadro de manifestaÇões dos setores da vida naciona1 
constante descontrole fiscal e financeiro dos que deveriam cuidar do equacionafnentO e 
vários segmentos do setor público, assim co- -da-busca de soluções paria as questões que 
mo o avanço do poder de uma burocracia afligem o nosso -pOvo. ·· 
estatal intervencionista e insaciável''. Sf.-Presiaente, Srs. Senadores, é uma cens-

O Sr. Leo Wallace Cochrane Júnior reúne tataçãO-ó fã.to de que as vicissitudes do desen
nesse _trabalho todos os argumentos necesw volvimen:to económico-social mais re-cente 
sários a wna manifestação clara de que o esta- vê!TI afetando -duramente -a diversos segmen
tismo é uma das formas mais negatiVas ao tos populaciOnais ccimpreehdidos no que cc
progresso harmônico de um país, tomando-se mumerite se denomina "classe média". 
por exemplo que as nações maiS desenvolw A estagnação económica parece ati_ngir de 
vidas do mundo são livres do intervehdonis- forma bastante pecu1iar esses setores intenne-
mo oficial, e que a predominância da iniciàtiva -diáriÕs âa -pirâmide social, já que eles preciw 
particular é essencial ao fort.aJecimento econó- sam,-parã se reprOduzirem, da vigência de me-
mico de qualquer sociedade. cal'lismos áe mobilidade social ascendente 

A privatização é indispensável, até porque que só pQdem exístir no contexto de üm pro-
temos a nosso favor o mérito de uma longa cesso económico-.social dinâmico e progres-
tradição liberal que não deve s~r mimida sob sivo. 
pena de sacrificarmos o futuro de que dispo- Por outro ladO, as instituições estatais, dom i-
mos. nac!a~ por tecnocratas asspciados aos interes-
-~o--que- te-rmo- e: dtze]';Sr.1'residente~ ses dos-gta.T'!des empresários e pressionadas 

pela magnitude dos problemas colocados pe
O SR. PRESDIDENTE (Nelson Carneiro) - las carências sociais agudas, inerentes às for

- Concedo a pa1avra ao rrobre Senador Juta~ _ mas mais severas da pobreza e da miséria, 
h.y Magalhães. _ não_~êm -como acomodar, em suas políticas, 
OSR.JGTAHYMAGAJ..HÃE8(PM0B-~~ -estratégicas sintonizadas com as aspirações 

BA Pronu~cia o seguinte discu~o.)-Sr. Pre- e motivações _dos segmentoS da ''classe mé--
sidente, .5"rs. Senadores, ao abordar o tema dia". 
que ora trago à consideração dos ilustres ASsim é que, nas diversas políticas sa]ariais 
membros desta Casa, move~ me, acima de tu- engendradas a partir de 1979, ainda no regime 
do, o propósito de contribuir para um rlebate autoritário, os setores assalariados de renda 
que se requer ponderado e profundo, sobre média foram ainda mais "arrochados" do que 
os agentes pollticos que deverão protagonizar os demãis, em nomé de um .. redistributivis-
o que é certamente o fato político mais impor· mo" falso e demagógico, que antes contribuiu 
tante dos últimos 25 anos em nosso País: a para o implacável processo de concentração 
eleição do próximo presidente da República de renda que é marca registrada desse modelo 

económico que nQs governa há mais de duas 
décadas., -

O regime de transição instaurado a partir 
de 1985 em quase nada reorientou a política 
económica, no que respeita aos interesses dQs 
segmentos sociais da_ "classe roédia". 

Ressalvado um pequeno periodo de- vigên
cia do primeiro Plano Cruzado, em meados 
de 1986, os sucessivos planos de estabilizaçãç 
econõmica_do Governo Federal só fizeram 
agravar a sit!-lação de "classe média", impon
do perdas salariais, desorganizando o abaste_.. 
cimento, desvalorizando a poupança e elevan
do extorsivamente a taxa de jurOs. ponto cuJ. 
minante de um processo insensível _e c:ruel 
de experimentalismo econômiOJ, do qua1 n~o 
vislumbramos qualquer perspectiva de pro
gresso a curto prazo. 

Os resú.hacbs desses descamin)los já são 
conh~ciôos: redução _çlo PIB em 1988, cres
cen!e concentração de rendei via especulação 
financ~irn, li(niar de um novo período reces
sivo, com desemprego elevado nos setores -
de. comércio e serviço. 

Nesse ainbiente de incerteza e desorienta
ção, tem início o processo eleitoral, em ·cujo 
desdobramento corre-se _Q risco_ de se verem 
insufladas expectativas irrealistas e esPeranças 
vãs. Irrealistas e vãs, não por falta de corres
pondência a interesses e demandas concretas 
e legitimas, mas, sim, por investirem perigoSa
mente no "curto prazo" do processo eleitoral, 
busCando soluções que já não podem ser ime
diafãs nem muito menos. decorrer de resulta· 
dos eleitoral, por mais Importante e "histórico" 
que seja o evento. Este é um d<;>s riscos que 
se corre _rn! democracia: em ambiente de tur· 
bul_ência econômica e sodªt_P_"pOlítico'' terl
de ã ser reduzido ao "eleitoral" e as soluções 
assirri projetadas- acabam pecando pela irra-. 
cionalidade e pelo irre~ismo. . _ 

sr: Presidente, Srs. Senadores, penso que, 
neste_ ponto, parece conveniente e oportuno 
tecer algum~s considerações sobre o objetO 
de nossO tema: _a ·~ç:lasse média". 

De inído releva assinalcu- qUe njk) tenho a 
veleidade de trabalhar com um concelto tecni
camente rigoroso e preciso, já que, de resto, 
tais aprimoramentos ainda não fOram conse
guíçios nem mesmo nos mundos_aca_dêmico 
e cientifico. _ - - -

O conceito de "cla:?se média" é hoje não 
somente contravertido entre _os especialistas 
- notadamente soCiólogos e cientistas políti
cos.f'ia verdade, o conceito....:. apesar dé cor
resPõfi(feT-últUltiVaffierite à-realidades .sociais 
de_ Importância crescente- tem sido mesmo 
negligenciado pelos estudiosos, que sempre 
d~caram maior atenção às camadas polares 
do espectro soCial: as elites (ou_ classey diri-
gentes) e.. o proletariado. -

Sem querer e11trar nessa discussão concei· 
tua!, convém apenas registrar que em um pon~ 
to existe_concesso entre especialistas e leigos: 
o. que comumente pretend~se denotar çoro 
a_ expressão "classe média", na verdade se 
constitui de diverso!. estratos. e segmentos. 
realidade heterogénea e diversificada que está 
muito distante do que hoje se enten~e. tecni· 
camente, como classe social. Assiro sendo, 
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alguns autores chamam esse -~·conglomerado 
heterogêneo" de "classes médias", 6 que em 
nada acrescenta ao conceito em tennos analí~ 
ticos, mas afasta o risco de se pensar artifidal
mente esse "conglomerado" como uma 
''classe", dotada de todos os atributos analí~ 
ticos específicos ao canCeitO-(co-erenda ideo-
lógica, unidade de interesses, padrão de renda 
etc.) 

Na realidade, até mesmo os ret:énseamen· 
tos têm contribuído para a falta de transpa
rência do conceito e para a dificuldade de 
dimensionamento preciso.desses segmentos 
sociais em determinadas realidades concre
tas. 

Feitas essas colocações indispensáveis. res
ta consignar que, para efeito do tema que es
tou trazendo a debate, é suficiente deixar claro 
que a denominação aqui utilizada não traz im
plícita qualquer concepção do fenômeno 
.. classe média" filiada a qualquer corrente de 
pensamento científico. Admito que as diver
gências e dificuldades subsistem, e me satis
faço com a eventual ~fetívidade _qlle c-onseguir 
ao procurar expressar d'"COnQfOrrierado" que 
o senso comUm costúma apreender como 
abrangendo fundonárioS piíblicos civis e mili
tares de escalões médios e superiores,. profis
sionais liberais, artistas, professores, profissio
nais de_ escritórios, vendedores comissiona
dos, pequenos empresários etc. 

Desde que o preferido conceito encontra 
ainda maiores dificuldades quando referen
ciado ao contexto social rurcil, deve ser enten
dido que as considerações que se seguem, 
se a1gum mérito tiverem em sugerir questões 
politicamente relevantes, devem ser aprecia
das à luz da ambiência e dos valores hoje 
comumente assedados ao espaço urbanO. Is
to é, estas considerações estão dirigidas a um 
fenômeno que se poderia alternativamente de
signar como "classes médias urbanas". 

Estes segmentos sociais representavam, 
em conjunto, cerca de 8% da pOpulação ec_o
nomicamente ativa em 1950. Ein 1968, um 
estudo estimou este contingente em 4 mi
lhões. 340 mü pessoas, ou 28% da PEA. To
mando por base o censo de I 970, o sociólogo 
JoséArthur Rios estimou em Cerca·de 10 mi
lhões o número de pessoas de dasse média, 
algo em tomo de 35% da PE:A.. 

Tornando-se por base d PNAD (Pesquisa 
Nacional por Amostra de D_omfcilios) referente 
a I 986, 6 levantamento mais recente dispo
rúvel, chega-se a resultados díspares de acor
do com os critérios de análise utiJizados. 

Se se considera, como o fazem diversos 
estudos, que a partidpaçâo da "classe média" 
na PEA deve ser computada, pelo nemos, no 
patamar revelado em 1970 (35'% ), tenl-se que 
esse contingente situava-se em cerca de 20 
milhões de pessoas em 1986. -- --

Adotando-se, no entanto, o critério de classi
ficação por faixa de renda, chega-se ao sur
preendente número de 9 mühóes de pessoas, 
caso se convencione ser raZOável admitir co
mo padrào mínimo de rendimento da "classe 
média" a faixa de 5 salários mínimos. 

Npte-se que a notória distorção desse cnlé
rio de renda - que é falho pelo menos pór 

não levar em conta a ocupação das pessoas 
- não Invalida a hipótese de que possa estar 
ocorrendo uma redução, em termos relativos, 
da população de "dasse média". Ou, o que 
vem a ser substancialmente o mesmo, talvez 
o limite inferior de rendimentos de "dasse mé
dia" tenha se degradado a tal ponto que se 
confunde com padrões até então considera
dos como típicos da faixa de pobreza (3 salá
rios mínimos, por exemplo). 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como assi
nala o Prof. José Arthur Rios, em outras socie
dades do mundo acidenta] a ·"classe média" 
foi a dobradiça que lhes abriu as portas para 
a sociedade de massas, a elevação do poder 
aquisitivo, a difusão da educação e da tecno
logia, o avanço da ciência, o espírito empre
sarial, a urbanização e os estüos de vida da 
modernização. 

No Brasil, embora estivesse sempre acos
sada pelos düemas do desenvolvimento -
concentração de renda, inflação, desigualda
des sociais, êxodo rural etc. - a "dasse ni.é
dia" urbana também nasceu sob o signo da 
esperança de impQrtantes mudanças na estru~ 
tura da sociedade Como ressalta o prof. Costa 
Pinto: · 

"Historicamente, o aparecimento (da 
"classe média") e sua participação na vi
da política foi recebido como fator de es
tabilização, partindo-se do pressuposto 
de que essas camadas emergentes tra
ziam consigo b dinamismo necessário 
para renovar a estrutura tradicional, sufi
cientemente dosado, entretanto, por sua 
própria poslção Intermediária, para que 
o espirita de reforma se conseJVasse den
tro de limites não radiçe;tis e não resva
lasse para o terreno das soluções revolu
cionárias." 

Progresso com estabüidade, democracia e 
comedimento, estes os valores_ associados à 
"claSSe média" wbana desde o seu surgimen
to, na dé.cada de 30. 

Pela primeira vez, teorizava-se sobre o pro~ 
gresso soc!a1-sem _o determinismo do conflito 
entre capital e trabalho. Não que este conflito 
deixasse de existir ou se tivesse atenuado; ape
nas tqmava-se impossível compreender o no-
vo jogo político sem levar em consideração 
o mais novo protagonista. São sugestivas, nes
se sentido, as palavras do prof. Costa Pinto: 

"No contexto de uma ordem antago
nizada pelo caráter agudo e extremo de 
suas diferenÇas e injustiças so_ciais, a 
emergência de classes médias fornecia 
um fator de democratização do sistema, 
um- ·elemento de estabilidade, um ponto 
cJe equüíbrio nos embates do jogo polí
tico." 

Apesar dessa saudação otimista e auspi
ciosa, a "classe média" brasileira, não obstante 
seu expressivo crescimento numérico, e ades
peito de sua importância decisiva em alguns 
mQmentos históricos da vida brasileira, tem 
sido vftima dos percalços da evolução s6clo
ec0hômica do Brasil nos últünos 50 anos e 
dos diversos momentos de ecJiPse da demo-

cracia, cuja estabüidade e vitalidade-parado
xalmente- ela, "clas_se média", estava desti
nada a sustentar. 

É diffcü saber se a "classe média" se desfi~ 
gurou. se afa$u daquele ideal inicial, por for
ça da falta de democracia política e económica 
oo se, como querem muitos, foi modelo que 
se p'e~rteu por "inépcia" da "classe média". 
fndaga-se ainda, nesta última hipótese, se as 
esperanças depositadas na "classe média" 
não seriéim infundadas. Por que infundadas? 

Porque, como anotou o sociólogo amer'i~ 
cano Wright Müls em estudo clássico. 

"Todo movimento político procura de
fender os interesses dos grupos-que en~ 
gleba: nesse sentido, não há nenhum mo· -
vimento tipicamente de çlasse média ( ... ) 
isto porque ela é uma classe diversificada 
em sua forma, contradltória em seus lnte
r~seunateríaiS, dess.emelhante em suas 
ilUsóe5 ideOlógicas: não há qualquer ho
mogeneidade- de base que _lhe permita 
ser um movimento político." 

Outros respondem, a meu ver injustainente, 
que essas contradições da "classe média" a 
levariam a uma atitude de indiferença polftica, 
um estado de alheamento a todos os símbolos 
políticos, de alienaçao da própria política co
mo um -domínio de fidelidade, reivindicações 
e esperanças. 

A crónica de alguns dos mais expressivos 
movimentos sedais brasileiros é, a meu ver, 
de molde a contestar as concepções que ten
dem a subestimar, quando não desprezar, o 
papel da "classe média" urbana na hlstória 
recente do Pais. Em pelo menos três exem
plos, o papel da "classe média" foi inestimável, 
se não dedsivo: na democratização de 45; no 
movimento de março de 64; e na campanha 
das "Diretas-já", em 1984. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Em vez de censurar uma suposta incapa

cidade da "classe média" para formular ptoje
toS-políticos próprios, ou para conscientizar-se 
de seus interesses e lutar por eles, penso ser 
politicamente mais conseqüente desenvolver 
um esforço de compreensão dos motivos e 
vaJores dos diversos estratos da "classe mé
dia", visando a entender e, até onde possível, 
prediZer o comportamento político e eleitoral 
desses agentes. 

Só pelo seu crescimento numértco, a "clas
se média" já representa um considerável po
tencial polftico e sociaL_ 

Mas nunca é demais lembrar que um núme· 
ro preponderante de "membros" da "classe 
média" ocupam posições estratégicas e deci
s6rias na gestão dos principais meios de co~ 
municação social e, principalmente, na defini
ção do conteúdo de suas mensagens. 

Ademais, é incontestável o papel econômi· 
co desempenhado pela "classe média" na 
configuração de um mercado interno em nos
so País. E não se diga que esse papel se reduz 
a um mero consumismo, como se fosse negli
genciável a notável expansão do setor terciá
rio, considerado mesmo o mais expressivo tra
ço distintivo das sociedades industriais neste 
final de século. 
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A "classe média" hoje, diferentemente de 
50 anos atrás,_ nã,o produz somente "serviços 
públicos". EJa hoje Produz, também, "gerên
cia" industrial e comercial, artes, serviços téc
nicos especializados, serviços de diversão e 
.lazer. Atua no comércio e _n~ pequena indús
tria: produz comunicação de t'!las~ ~ povoa 
as miríades de esc:ritórios que compõem a 
paisagem típica das cidades modernas. 

É claro que o seu papel como constiin.idor 
é inestimável. Deve-se a esses segmentos so
ciais o dínamísmo de Setores produtivos de 
bens duráveis com maior densidade de inova· 
ção tecno16gica (automóveis, é6inputadores, 
aparelhos de som e imªgem etc.) _e_da_ind_ú_$
tria de turismo e lazer (viagens, casas notumas, 
teatros, cinema.s, brinquedos etc.). É a "classe 
média" que responde pela multiplicação, nas 
cidades, de cursos, colégios e urüversidades, 
pelos serviços e especialidades médicas de 
toda ordem, pelos serviços de aparência -
esteticistas, salões de ginástica, massagem 
etc. = pelo domínio .da_moda e seu~ ciclos, 
pelo con$umo de livros_ e revistas, e ~~_sim 
por diante. Não é desprezível o papel desem~ 
penhado pela "classe média" na geração de 
empregos domésticos e na absorção_ de servi
ços pessoais autónomos de faxina, conser
vação e manutenção, vigilância e segurança, 
transporte etc. Embora_não se conheçam es
tudos a respeito, pode-se especular que a de
terioração do poder aquisitivo da "classe mé
dia", terá, no limite, um efeito devastador sobre 
o chamado "mercado infonnal de trabalho", 
cuja produção, nas grandes cidades, é quase 
totalmente absorvida pelos setores interme-
diários de renda. _ 

Hoje, no Brasil coma· em quase todos ÕS 
países ocidentais, ress~vados alguns poucos 
setores económicos de subsistência, é a "clas
se média" que movimenta e sustenta a econo-
mia das grandes cidades. . 

Cbmo conciliar esse papel tão essencial pa
-ra- o -tan-cionarn-ei'ito- -do-s-iStema-OC0nômico 
com a realidade inexorável da inadequação 
entre as aspirações e os rendim~ntos çla "clas
se média''? Como--perr'iianeter conformado 
com o fato de o Estado, como agente regu
lador da economia, implementar de maneira 
dogmática e continuada políticas tão direta
mente prejudiciais aos interesses da "dasse 
média", aprofundando o fosso entre suas aspi
rações e a disponibilidade de meios para sua 
realização? . . 

Alguém já afirmou qu_e o Estad9 de Bem
Estar So.cial_. ao estimular políticas econômi
cas destinadas a distnbuir os riscos e._as opor~ 
tunidades em favor d.Q_S_ mais pobres, acaba 
por deserdar 81> camadas sociais intermediá
rias dos beneficies de sua ação reguladOra 
e provedora. _ _ 

Se tal "exclusão" é verdade em. Po:3rte, não 
se pode negar que o Estado, enquanto regula
dor, não é nada omisso em relação à "classe 
média:",- a tal pOnto que a essas camadas so
ciais intermediárias o Estado, ávido po,; recur
sos crescentes, atriblll o ônus cada vez maior 
da carga tributária, inclusive impostos indire
tos. Parece daro, e hoje não mais.~questlona, 
o fato de que o Estado, em sua função "extra-

tiva", reQuer "visibilidade"~ "estabilidade" de 
s1._1as font~s de reçursos, o que faz de salários 
e honoráriOs as- alvos preferenciaiS da VOraci
dade fiscal. Mais recentemente, o automóvel 

· particular passou a ser objeto desse tratamen
to "preferencial" às avessas por parte do Poder 
Público. 

Se o Estado-reguJador é insaciável em rela
ção à renda gerada pela "classe média", o 
Estado-provedor conSidera que pouco ou na
da lhe tem a oferecer em contrapartida. É o 
que se evidencia ao examinarmos as princi
pais políticas estataís no c-ampo social. 

- O si~tema prevldenciário, por exemplo, é 
-tiadiciónalmente ·~vocacionado" para atender 
à população de renda inferior a I O salários 
tníiümos. Na realidade, em decorrência de 
mecanismos endógenos e exógenos (como -
-a iriflação), a erosão do v_alQJ;" monetárjQ dos 
benefíCios previdenciárlos é de tai ordem que 
poucos beneficiários perCebe-m ao cabo de 
certo tempo, valores superiores a 6 salários 
i'nfuimoS.Atenta para-esse pfoblema, a Consti
tuinte programou, no âmbito da previdência 
social oficial, a criação de um seguro comple
rt"'i~titar facultativo destinado a suplementar os 
beneficias destinados à "classe média ... Vale 
·notar, entretanto, que a implementação desse 
seguro importará em ônus adicional para os 
segurados de renda média. 

_Examinemos o setor ,de educação. Sendo 
a mobilidade social ascende_nte um valor es
sencia1_ à sobrevivência e reprodução da "clas
se média", à educação está reservado papel 
fl!ndamental na qualidade de __ vida de seus 
membros. Pra, sabe-se que a deterioração da 
qualidade do ensino nas escolas e universi
dades públicas chegou, no Brasil, a níveis alar
mant~i!s_, é~Pso!utamel}_te incompatíveis com as 
d~_ªnd_a___s__s_Q_ç:iais e_. os imperativos do pro~ 
gresso cientilico e tecnológico. O resultado 
de tal descompasso, associado a uma estru
turaocu.pacicnal pouco d~n.âmica, é aineficá
da do esforço de mobilidade social ascen
dente no interior _q._ "classe inéd]à". O resUl
tado, na expressão de Wright Mills, é a exi~êri-

__ cia de "m~hôes de ddadãos insatisfeitos por 
passarem a vida traba1hando aquém de suas 
potencia1idades". . 
_ Na. 6I'eª-.de saúde o quadro não é menos 
desolador. Aqui, a clivagem entre "dasse mê~ 
dia" e classei'pobres toma-se tão d~cisiva que 
a t~rn~!)to ®_ padrão de serviços públi
cos __ ":"":~f!lbora eyidenteme~_te não deliberado 
-_opera na prática como fator de adequação 
da demanda à oferta, via desencorajamento 
da de_mªnda de "classe média", que se vê 
na contingência de recorrer aos J>erViços priva-
do~. - - _ . 
_ Ainda na linha das car~ndas dos_ serviços 

públicos dirigidos à "classe média", não pode
ria faltar uma palavra sobre aquele que talvez 
seja hoje o mais grave problema ·desses seg~ 
m.entos pop_ulactonais, embora não ll1e sela 
exclusivo. Trata--se da questão do déficit habi
~Qonat nos grande§_ certtros urbanos_ e seu 
correlato, o problema da "casa própria". 

O prOblema é tão grave e tão notório que 
não há neçessidade de se estender sobre ele. 

Basta notar que a agência estatal que era en
c_auegada desse setor da política social foi de· 
'Sãfivad~ _há. pouCos_ anOs,_ porque -Sõbré ela 
recaíam fortes suspeitas de cOrrupção e mal
vefsação de recursos. Formalmente tr8J1Sfe
ridos para a Caixa Econômica Federal, as· en
cargos relativos à política habitacionaJ caíram 
num vácu-o institucional para o qual não há 
qualquer solução a <:urto e médio prazo. 

Cabe ainda uma consideração final sobre 
a relação entre a "classe média" e as políticas 
estatal$_ nõ- BrasiJ. 

Tendo s_e originado no interior do aparelho 
do Estado, a partir do desenvolvimento das 
burocracias civis e militares, a "classe: média" 
brasileira nasceu dependente do Estado. E, 
ainda hoje, um expressivo segmento_ da "clas
se média", estimado em cerca de 2,8 mühões 
de pessoas, vivem sob a _dependência direta 
do Estãdo,.como assalariados ci~ e militares. 

O Estado-empregador, além de ser mau 
patrão, por remunerar em dessintonia com 
qua1quer critério de mérito, ainda encara a 
"classe média" como fonte de s1,1primerito" de 
mão-de-obra dócil e conformista. Protegido 
até bem pouco tempo pela legislação que ve
dava a greve no serviço público;·o Estado re
duziu o trabalhador a .uma condição servll e 
desmoral~ante. Impermeável ao princípio do 
mérito, a burocracia pública subtraiu aos seg
mentos sociais de classe média um meca
nismo digno de mobüidade social ascendente, 
substituídos que forarri-ôs critérios baseados 
no mérito funcional por procedimentos basea~ 
dos no cllentelismo, no apadrinhamento, no 
nepotismo e no favoritismo. Em regra, o seM
ço público, para a "classe média", deixou de 
ser um canal digno e democrático de a.cesso 
prof!Ssiorial a melhores posições sociais, para 
se tomar, com honrosas ~x:c~ç_ões, wna mera 
-fonte de renda rácn, se possível subsidiária. 
à qual o servidor não dev_ota qualq!-l_er lealdade 
aléffi dos estritos devereS estatutários. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ter_consciên
cia p~lítica'- ensirla Wright MiÚs- no-sentido 
da fidelidade ou da rebelião, é ver um signifi· 
cadO político em _s_uªs inquietações e desejos, 
ericarar a SCrTtesriio Como Wna força póliflcá -
reivindicatória que, embora frágil, aumenta as 
esperanças de poder (:Oncretizar suas expec
tatiVas. 

A "Classe média" brasO~jra, sqb o impacto 
_deletério da crise econômica, tem dadO mos
tras de que o resgate dos valores que lhe são 
caros passa. necessariamente, pela ação po· 
lítica. 

Não é preciso que a "classe média':. dispo
-nha de Um aisena!Tdeológico coerente.a um 
projeto nlonolíticq para que pOSSa agir PQliti
camente de forma _eficaz e cOnseqüente. Seu 
pesá político é iiiêQâVel, seja par sUa dimensão 
nuffiérica, seja - príndpalmente - por sua 
capacidade de disseminar suas mensagens 
e suas visões do mundo. 

Por desencontradas que possam ser as as
pirãÇóés ciOS diVe_rsõs · s~ginent6s ~<:rars ·qUe 
compõ_em a-"dasse, média"; alguns va!o~~s 
nuCleares compiirtilhãdos possuem a- dimen
são histórica e a força propulsora necessárias 
a uma vonta(!e política atuante: o pl~alismo 
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político, as liberdades públicas, a compaixão 
solidária para com os desvalidos e miseráveis. 
E o valor supremo do voto universal e direto 
como instrumento de efetivação da democra
ciá. 

I:: possível que, em face do estado de angús· 
tia que aflige a sociedade nos dias de hoje, 
a "classe média", ou melhor, alguns segmen
tos da "classe média", participem do jogo elei
toral movidos antes por um sentimento de 
"raiva" do que por uma rebeldia consciente. 

O risco existe, e- sua efetivação poderia teJ 
conseqüências sociais e políticas imPonderá
veis. Aliás - nunca é demais repisar - é 
precisâmente nesse terreno que atuam, soler
temente,os populistas, os demagogos, os mo
ra1istas de fachada e os autoritários dissimu
lados. 

A "dasse média" não pOde Se deixar leVar, 
nesta quadra de desesperança, pela razão dni
ca, pelo aventureirismo e pelo salvacionismo. 

O Brasil dará, em 15 de novembro, um pas
so importante para consolidação de suas insti
tuições democráticas, mas nem o Pais, nem 
qualquer classe social, serão "redimidos" ou 
"salvos" pelas próximas eleições. A democra
Cia é um processo incremental, envolve apren
dizagem social e porltica e, não ~ presta a 
soluções imediatas ou de emergência. Ainda 
mais _quando a questão envolve o que se con· 
vencionou chamar de "conOito redistrlbutivo", 
ou seja, decisões políticas sobre a partilha do 
"bolo" da riqueza nacional. 

O exerclcio do voto- momento culminan
te da cidadania - exige bem mais do que 
entusiasmo e um vago sentimento negativo 
dos "perigos a evitar", dos "inimigos a der-
rotar". -

O voto exige consciência dos valores a de· 
fenOer e dos caminhos que levam a sua efeti
vação; exige respeito ao pluralismo político 
e ideológico; exige o apreço à informação livre, 
qualificada e fidedigna. 

O momento é de reflexão e coragem cívica. 
A indignação da "classe mêdia"· não pode ser 
investida em cruzada contra o Estado, como 
se este fora um ente absb"ato, cujos erros não 
têm a ver com os embates que se travam 
cotidianamente no seio da sociedade real. 

Esta justa- ii1dlQnação já se manifestou nas 
eleições municipais de 1988, especialmente 
em grandes cidades como São Paulo, Rio de 
J8neiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, onde 
foi expressiva, em zonas eleitorais típicas da 
"classe média", a votação em candidatos que 
empunhavam a bandeira da oposição radical 
ao status quo econômlco e político. 

J:: dificü saber se estes sinais de reorientação 
do voto da "classe média" expressam uma 
critica consciente ou mera oposição ressen
tida. De qualquer forma, é importante ressaltar 
que nenhum posicionamento voltado para a 
solução dos grandes problemas nacionais po· 
derá contornar ou tangenciar o exame ·em pro
fundidade de questões candentes como dívida 
externa, dívida interna, déficit público, carga 
bjbutária, redução do tamanho do Estado, es-

peculação fmanc"eira etc., questões estas que 
interessam a toda a nacionalidade, e não so
mente a esta ou aquela classe particular. 

Sr. Presidente, -Srs. Seriâdore~i. rlE:sse pro
cesso- de tomada de posição da "classe mé
dia", nesse_e~forço para exconjurar o voto pas
sível de se tomar manipulável pelo ressenti
mento, cabem papéis importantes ao esta~ 
mente pOirtico, -aõs partidos políticos e aos 
meios de comunicação social. 

Do estamento político, espera-se que Venha 
a enviàar tOdos os esforços para auscultar os 
anseios doS diversOs segmentOs da sociedade 
brasileira. e para orientar as opções do eleito
rado sem manobras, falsidades ou subterfú
gios. 

Dos partidos políticos, espera-se a formu
lação de propostas programáticas realistas, o 
estímulo ao amplo debate democrático de 
idéias e a indicação de candidatos que, pelq 
menos, estejam sinceramente identifiça-dos 
com as teses do partido _e sejam imunes aos 
apelos fáceis da demagogia, do populismo 
e do moralismo retórico. 

E, finalmente, dos meios de comunicação 
social espera-se a livre e equânime circulação 
de_ idéias, a vigilância contra os abusos do 
poder econômico, a informação exata e livre 
do preconceito e da manipulação. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Para brevíssima comunicação, concedo a 
palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra 

OSR.ALolsiOBEZERRA(PMDB-AC 
Para breve c.omunicação. Sem revisão do ora· 
dor.) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou 
trazendo ao conheCimento desta Casa os re
sultados da reunião dos Parlamentares dos 
países signatários do Tratado de Cooperaçã_o 
Ainazônica, 

!'los últimos cüas 17 e 18, _em Urna, tendo 
em vista a preocupação nacional acerca da 
Amaz9nia_ e as investidas_ intemacionalizantes, 
partidas da Europa ou dos Estados Unidos, 
de que a imprensa nacional e internacional 
tem registrado ultimamente; tendo em vista 
tudo issà, houve um trabalho conjunto de Par
lamentares de todos os países da Bacia Ama
zônica, com a preocupação de poderem parti
cipar desse processo e dar a sua efetiva cola
boração no sentido de juntos, _e não apenas 
num trabalho isolado de cada um dos palses, 
num trabalho coordenado, a partir dos Parla
mentos, a partir dos Parlamentares, darem a 
sua efetiva colaboração para assegurarmos 
um desenvolvimento na Amazônia em harmo
nia Com o -ecossistema e cs>m base em crité
rios técnicos e científicos e assim podermos 
proteger-nos das ações; das ameaças inter
vencionistas extemãs. 

Sr. Presidente, Srs. SenãdoreS. gostaria de 
ler, neste_ momento, o documento que con
substancia a declaração conjunta. -

O SR. PRESIDilNTE (Nelson Carneiro) 
- Se V._ Ex" encaminhar o documento ele 
será transCrifo, na fntegta 1 nos Anais. -

O SR. ALoisiO BEZERRA- Sr. Presi· 
dente, pela importância do documento, pela 
sua peculiaridade, pela importância do fato 
e por tratar-se de wn documento curto, gosta
ira de cOrifar-com·-;r-ariuêricia de V. Ex" para 
fazer a leitura do mesmo. 

{Assentimento da Presidência.) 
Os signatários; 
Delegados das Assembléias Legislativas de 

Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Suri· 
name e Venezuela. 

Reunidos em Uma durante _os dias 17 e 
18 de abril de 1989, por convOcação-do Con
gresso do PenJ-, para considerar a criação do 
Parlamento Amazônico: 

Convencidos da importância que têm, para 
cada wna das nossas nações, suas respectivas 
regiões amazónicas. 

Conscientes da necessidade de contar com 
uma instituição representativa da vontade dÓS 
povos que permita a interrelação entre os con· 
gressos, instituições matrizes da democracia. 

Tendo em vísta que esta iniciativa foi aco
lhida não só pelos países integrantes da Bacia 
Amazônica, mas também apoiada na VI Reu· 
rúáo de Presidentes de Parlamentos Demo
cráticos Ibero-~ericanos_, realizada em su
cre-BoriVi.a, em novembro de 1988. 

lmbufdos do espirita integracionista que 
possibilitou a constituição de órgãos legisla
tivos regionais, tais como o Parlamento Latino-
Americano, o Parlamento Andino, bem como 
a fornl"ação dos parlamentOs Centro-an1eri
can0$ e do Caribe, que têm como objetivo 
estabelecer entre os países d~ região, laços 
cada vez mais fortes de inteQração econômica. 
social, cultural e política, visando ao desenvol
vimento regional. 

Reconhecendo que a Amazônia é uma re
gião com caracteristicas e realidades diferen
tes das de outras regiões e que conta com 
grande potencial de recursos naturais. que de
vem ser explorados racionalmente, estabele
cendo-se, outrossim, sobre a base de critérios 
científicos_ e técnicos, instrumentos para a 
consefl{ação de seu mefo ambiente, do que 
depende, em parte substancial, a existência 
_hwnana 

Decididos que é necessário proteger e ele
var o nível de vida das Comunidades Nativas 
da Amazônia, bem como também preservar 
o espaço geográfico que ocupanl, respeitando 
suas expressões culturais. 

Assuinindo que a Amazônia, como grande 
reserva natural e vital, requer uma legislação 
especial, dinâmica e realista, que contribua 
substancialmente para o_ objetlvq integracio
nista das nações da bacia_ amazónica _e para 
a defesa de sua soberania territorial. 

RESOLVEM: 
Pdmeiro .,....,... Jniciar o processo de criação 

do Parlamento Amazôhico, como organismo 
regional, permanente e unicameral, que estará 
constituído por representantes das Assem
bléias Legislativas dos Estados signatários do 
Tratado de Cooperaçã9_ Amazónica: Bolívia, 
Brãsü, ColÔmbia, Equador, Çiuiana, Peru, Suri
name -e VeneZuela. 
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~do- Eleger a seguinte Junta Diretiva Provisória do Parlamento Amazónico: 

-Deputado Héctor Vargas Haya 

-Senador Aluizio Bezerra 
-Representante Kadi Kartikromo 
~Senador Ancizar López 

T érceiro- Designar uma comisaã,o espe
cial para que, no prazo de 60 dias, a partir 
desta data, elabore e apresente à Junta Diretiva 
Provisória o prOjeto de Estaruto e do Regi
mento_ Interno do Parlamento Arnazônico. T ai 
Comissão será integràda pelos seguintes Pi!r· 
lamentares: 

- Aluízio Bezerra -Brasil 
-Gustavo Dajer Chadid -Colômbia 
-Carlos Sa1inas Arag6n -Bolívia 
-Joffré Fernández Valdivieso -Peru 

Quarto - comunic-ar formalmente aos 
Chefes de Estado das Nações signatárias do 
Tratado ,de Cooperação Arnazônica1 que _se 
reunirão no próximo 6 de maio, em .Manaus 
- Brasil, a constituição do Parlamento Ama
zónico, com o prop6sito de obter o respaJdo 
para a consolidação do mesmo. 

Quinto- A próxima reuniã<fpara: a aprova
ção dos Esta_tutos e do Regimento lntemo para 
a instalaÇão formal do Parlamento Anlazônico 
será realizada em Manaus- Brasil, na segun
da quinzena de junho do corrente anQ. 

Subscrito na cidade de Uma aos 18 dias 
do mês_ de abril de 1989. · 

Pelo Congresso da Bolivia: Deputado Carlos 
Salinas Aragón 

Pelo Congresso- do Brasil: Senador Aluizio 
Bezerra - Deputado Agassiz Almeida 

Pelo CongressO da Colômbia: Senador Gus
tavo Dajer Chadid -Senador Luis Ow11ermo 
Giraldo -Senador Einüiano lsaza Heano 

Pelo CongreSsO do Equador: Dr. Wilfrido 
Lucero- Presidente do COngreSSo- Depu
tada Elba Gonzales - Deputado Carlos Jara
rnillo. 

Pelo Congresso do Peru: Dr. Hectar Vargas 
Haya Presidente do Congresso do Peru -Dr. 
Miguel Cavero Egúsquka 

Pela Assembléia Legislativa do Surbtame: 
Representante Kadi Kartikromo 

Pelo Congresso da Venezuela: Senador Mi
los Alcalay- Deputado Tasciano Padrón Bo
livar 

O Sr. Presidente, Srs. Senadores, está é wna 
comunicação breve, porém, tem um signifi
cado muito grande, porque marca uma etapa 
histórica na vida amazônica, na vida latino-a
mericana, a criação do Parlamento Amazônlco 
dá um passo importante como instrumento 
democrático para se opor às ações interven
cionistas e garantir, pelo mecanismo demo
crático, a forma de disciplinar os recursos 
runazônicos para o bem de todos. 

Era o <jue tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito 
beml Palmas). 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o) 
-.Sobre a mesa, projeto que será lido pelo 
Sr. 1~>-Secretário. 

-Presidente 

.-Vice-Presidente 

- Secietáno (Suriname) 
-Coordenador (Colômbia) 

É lido o seguinte_ 

PROJEI"O DE LEI DO SENADO 
N• 107, DE 1989 

Regulamenta a~publlcidade dos atos. 
programas, obras, serviços e campanhas 
dos 6rgiios públicos. 

O Congi"esso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ A publicidade institucional dos 

atOS, pfC.igr'arilas,. obras, serviços e campanhas 
dos órgãos da administração direta e indireta 
dos Poderês da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e <;(os municípios terá como objetivos: 

1- infonnar a população sobre aS reais fun
ções e finalidades das realizações do Estado; 

11-conduzir, através da formação de atitu
des positivas, ão desenvolvimento e bem-estar 
sociais; 

m-orientar as comunidades sobre a me
lhor utilização dos serviços públicos, em bene
fício de todos. 

M. 29 Aqualquertítu1o,sobasmaisvaria
das -formas e dimensões, e transn"litidas, por 
qualquer" me1o de comunicação, ·ao público, 
de tais mensagens não poderão constar no
mes, símbolos ou imagens que identifiquem 
ou caracterizem, direta, indireta ou sub)imi
narlnente, promoção pessoal de autoridades 
ou servidoreS públicos, inCOJ1"endo o infrator 
em crime de responsabilidade, a ser denun~ 
dado por qualquer pessoa física ou jurídica 
ao Ministério Póblico ou à autoridade com
petente: 

1-se representante de Poder dça_ União, Es
tado, DistritO Federal ou de municipto, o acu
sado será julgado por tribunal específico, con
fonne determina a Constituição FedE!!ral; 

D- se outro servidor público, submeter-se
á ·a processos administrativo ou judicial, que 
-couber, nos termos da lei. 

§ }9 O Juiz ou Tnbunal terá tlinta dia~ 
"justiflca~ente prorrogâveis, para concluir o 
processo e proferir a sentença. 

§ 29 Instaurado o processo para apuração 
da delito, o acusado será simultaneamente 
afastado do cargo ou fuiiÇáo púDiica que -eSti
ver ocupando, à espera de decisão judicial, 
que, se recorrível, não terá efeito .suspensivo. 

Art. 3' sentença corídenat6í-ia judicial, 
transitada em Julgado, proclam~ a pena, que 
poderá variar da suspensão à demissão sumá
ria do réu de cargo ou função pública e a 
perda de rnandato eletivo, independentemen
te da aplicação de outras sanções- penais e 
civis pertinentes. 

§ 19 O tribunal poderá infligir pena aces
sória que incapacite, temporária ou deflllitiva
mente, o condenado para investidura em car
go ou função pública. 

Art 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. _ _ 

Art. -5.9 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justlllcação 

Esta proposta pretende regulamentar o § 
1 ~ do art.· 37 da Corlstituição Federal A nossa 
história republicana, especialmente, a crónica 
do Poder Executivo, em seus três níveis, é 
pródiga de exemplos condenáveis de como 
os seus chefes e representantes desmoralizam 
a função pública, furtam o erário e adminis
tram em causa própria, em detrimento do bem 
comum. Os projetes pessoais, o culio à perso
nalidade e interesses menores, distantes das 
causas legitimamente públicas, assaltaram a 
publicidade estatal, lotearam criminosamente 
a propaganda oficial, prostituíram-na nos seus 
saudáveis objetivos de propalar e difundir in
formações sobre os beneficies que os_ atas. 
programas, obras, servfços e campanhas pú
blicas podem trazer para todos os cidadãos, 
para toda a sociedade. A vaidade, a soberba, 
a competição personalfstica, intenções eleito
reiras e até .instintos .ego_cêntrices, próprios 
dos desvios de personalidade, povoam toda 
a publicidã.de estatal, vfdeos, spots radiofóni
cos, filmes, audiovisuais, out-doors, peças grá
ficas, anúncios em jornais e revistas etc, osten
siya ou subliminarmente, através da presença 
de nomes, imagens; símbolos, siglas, slogans. 
Trata-se de um desvirtuamento, injustificável 
e a alto custo para a sociedade, dos re,:üs obje
tivos da publicidade instituciona1, da propa
ganda estatal. 

O constituinte de 1988-percebeu esse abu
so criminoso, essa corrupção contagiosa pra
ticada por determinadas autoridades e servi
dores investidos de poder para decidir sobre 
a publicidade de seus nomes, suas façanhas 
e "milagres", suas imagens, usando a má
quina estatal a seu serviço, e resolveu dispOr 
sobre a matéria. Escreveu, então, que tal publí· 
cidade, diversa daquela_ legal, compulsória, 
inerente ao ato administrativo, deve ter "o ca
ráter educativo, informativo ou de orientação 
social", ou seja, as éticas política e adminis~ 
tl-ativa, e a própria propaganda, como ativi
dade relevante e subsid1ária a qualquer ação 
de Governo, foram restabelecidas. Prudente, 
ainda o constituinte, impediu a presença de 
nomes, símbolos e imagens nessa pu,blic_ida
de. a fim de que nas mensagens não fique 
caracterizada a promoção pessoal de _ _autori· 
dades ou servtdores públicos. Eis ã correção 
administrativa, a honestidade política, o zelo 
pela coisa póblica. 

A presente regulamentação apenas traduz 
esse espírito e a vontade sinteticamente ex
pressa na Carta Magna da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Decodific_amos a letra consti
tucional e viabilizamos a efiçáda do preceito 
para a efetivação da boa publicidade dos ór
gãos públicos, prevemos a possibilidade de 
violação dos princípios e eStabelecemos as 
sanções pertinentes, além do processo de jul
gamento do delito constitucional. Enquadrada 
a transgressão como crime de responsabili
dade, entregamos à Constituição Federa1 a 
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indicação dos tribunais para processo e julga
mento das..;:~.utoridades, representantes dos 
três poderes, passíveis de iilfringir a norma, 
bem como de outros servidores públicos. Dis-
pôs~se sobre o rito, as penas principal e aces
sória, na salvaguarda de preservar a função 
públfca e a ação do Estado, da delinqüência 
administrativa, civil e pena1 de alguns, estimu
lados pelo fascínio do poder de decidir pela 
sociedade, para a sociedade, contrariando 
sêus anseios e necessidades. 

Quando o Regime Pi-esldencialista de Go.
vemo se afirma na Nova Carta, mesmo com 
o fortalecimento do Poder Legis1ativo, convém 
transformar, urgentemente, o princíp[o consti
tucional do§ 19 do art. 37, em direito positivo 
geral, através da promulgação de urna lei re
guladora que norteie a publicidade estataJ, es
coimando-a de todos os vícios e desvios. Ao 
mesmo tempo, o projeto abrange, ln totum, 
a publ!cidade dos órgãos dos Poderes Legis
lativo e Judiciário. 

sala das Sessõ_es, 11 de maio de 1989.
Senador Jutahy Magalhães 

(í1_ Comfss5o de CoriStitw'ç'ãO;JUstiça 
e adadania) --

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro). 
- O projeto Udo será puPlicado e remetido 
às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido_ 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQOERIMENTO rt• 240, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do disposto no pará

grafo único do art. 13 e no art. 47 do Regi
mento Interno, licença para ausentar-me dos 
trabalhos desta Casa, no período de 18 a 22 
do corrente, a fun de participar da reunião 
do Comitê Executivo do interamerican Dialo
que, a realizar-se em Washington D.C., USA. 

Sa1a das sessões, lQ __ de maio de 1989.
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Ertf votação o requerimento. _ _. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
Fica concedida a licença requerida. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, aviso ministerial qJ,Je seril 
lido pelo Sr. 19 Secietário. 

É lido o seguinte 

AV!SON'l57, DE89 7 de maio de 1989, 
A Sua Excelência o Senhor -
Senador NeJson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ext para, 

reportando-me à minha convocação para 
comparecer a essa casa do Congresso Nacio
nal, atendendo Requerimento do eminente 
Senador Jutahy Magalhães, solicitar a V. ~ 
o adiamento para o dia 23 do corrente mês, 

por motivo de força maior, do meu compare-
cirn~to a essa Casa. ' 

Aproveito a oportunidade para reafirmar a 
V. EX' os meus protestos de elevada estima 
e distinta consideração. - Wcente Cavalcante 
Fialho, Ministro de Estado das Minas e Energia 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
-Se houver concordância do plenário, a Me
sa atendefâ a solicitação do Sr. Ministro das 
Min.as ~ Ener9ia. (Pausa) 

Não havendo , manifestação em contrário 
dos Srs. Senadores, a Mesa defere o pedido 
de adiamento da presença, neste plenário, do 
Ministro das Minas e Energia, Sr. Vicente Ca
valcanti fia1ho, para o dia 23 do coirente. 

COMPAREcEM MAIS OS SRS. SENADO
RES: 

Nabor Júnior - Carlos De'Carli - Aureo 
Meüo-Ronaldo Aragão -JarbasPassarinho 
-Moisés Abrã6 :...:.João Caf;ltelo -Alexandre 
Co~ta -:JoOO Lobo -.Chagas Rodt19ues-.:._ 
Marco Macief -l':fey Maraohão -,João Lyra 
- Teotoni!i_Vil~la _Filho- Ruy Bacelar
José Ignácio Ferreira -Joáo CaJmon -Jamil 
Haddãd - Alfredo Campos -Iram Saraiva 
-Mauricio Corrêa-Márcio Lacerda- Leite 
Chaves - Affonso Camargo - José Richa 
-Dirceu Cameirq. 

O SR. PRESIDENTE,(Nelson Carneiro) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-:.se à 

ORJ)EM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único;-cb~to par· 
cial aposto ao Projeto d~ Lei do DF n~ 
5, de 1988, que dispõe sobre os venci~ 
mentes dos conselheiros, auditores e 
-membros dO Ministério Público do Tribu~ 
nal de Contas do Distrito Federal: · 

Parte vetada: art 49 

Em votação. 
. Peço aos Ses._ Seriadores ocupem os seus 

lugares para procedermos a vo0-çãQ. 
O veto exige, para a sua rejeição, o voto 

contrário da maioria absoluta da composição 
da Casa, em votação secre~. " _ 

Os Srs. Senadores-qUe vOtarem "sim" esta
rão -aprovando o·-veto, rejeitando, portanto, a 
parte vetada. Os Srs. Senadores._ que _votarem 
"não" estarão rejeitandO o -vefo,- portanto, 
aprovando a parte vetada. 

-O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra, apenas para um esclarecimento. 

O SR. J'RESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
..:;... Tem V. EJc!' a palavra. 

O SR. ROI'IAI'I TITO (PMDB - MG. Para 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) -
Sr. ~idente, como _se trata de apreciação 
de veto, o voto é secreto? -- --

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sim, o voto é secreto. 

Estamos fazendo acionar as campainhas 
para que os Srs, Senadores preSentes na Casa 
compareçam ao plenário. 

Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares. 

Os Srs.Seiiadores podem votar em qual· 
quer lugar. 

O Sr. Leopoldo Peres- Sr. Presidente, 
peço a palavra peJa ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~Tem V. ~a palavra. 

O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB -
AM. Pela ordem. Sem revisão do orador:.)
Sr. Presidente, o PMDB mantém cfvetô: 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Os Srs. senadores já podem votar. (Pausa} 

Todos os Srs. Senadores já votararri? (Pau
sa) 

(Procede-se à votação) 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Votar~.'';$im" 20 Srs. Senadores; e "não", 
10. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 33 votos. 
Não houve quorum. 
A Mesa vai suspender a sessão por 1 O minu

tos, fazendo acionar as campainhas, para 
comparecimento dos Srs. Senadores ao ple· 
nário. 

(Susp~nsa às 16 horas e 3 minutos. 
a sesslio e reaberta àS 16horas e 12 mi· 
nutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Camefro) 
-Está reaberta a sessão. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação o projeto. (Pausa) 

as-s.rs: -Senadores já podem yotar. (Paus~) 
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau

sa) 

(Procede~se à votaç-'o) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
___.Votaram "sim" 25 5_rs. Senadores; e "não", 
9. 

Houve 4 abstenções. 
, Totalo 38 votos. 
O veto foi mantido. 
A Mesa fará a devída comunicação ao Sr. 

Governador do Distrito Federal. 

-É_ o Seguinte o veto mantido: 

Art. 49 Os vencimentos previstos no art 
}9 e seu parágrafo único serão reajustados, 
a Partir de sua vigência, nas mesmas datas 
e nos mesmos índices adotados para os servi
dores da Onião. 

~O-SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Discussão, em turno único, do. Projeto 
de .Lei da Câmarã n9 , 7 de I 98S (n~ 
1.201-88, na casa de origem), que dispõe 
sobre a eleição para Presidente e \/ice
Presidente da República. (Dependendo 
de parecer da C(Jmissão de ConStituição, 
Justiça e Qdad~~ia.) _ 

Solícito aO nobre Senador José Fogaça o 
parecer sobre o respectivo projeto. 
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Peço aos Srs. Senadores se conservem no 
plenário, porque vai ·haver votação desta ma~ 
téria. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Para emitir parecer. Sem revisão-do orador,) 
- Sr. Presidente. Sts. Senadore'~. esta cas·a 
vota hoje matéria de SW1Ja importância, m_até
ria decisiva para este momento difícil, com
plexo, que está vivendo a Nação. 

O Senado da RepúbliCa está cumprindo a 
sua responsabilidade. Quero crer que está 
cumprindo a sua responsabilidade de forma 
madura, circunspecta, inclusive atr_av.és de 
uma profunda reflexão, de crlterios~ análise 
de um levantamento minucioso, detalh~do, de 
todos os aspectos, de todas as nuatlÇas que 
contém este projeto. Não podemos_ser açusa
dos de superficialidade ou .do _trato. perfunc
tório desta matéria. O Senado. fed~ral debru
çou-se seriamente sobre a L~i Eleitor~. mas 
a está votando num tempo absolutamente re
corde, enquanto a Cârriara dos Deputados 
contou com quatro longos meses para o tra
balho político desta matéria, para sua con
substandaç:ão. Enquanto a Câmara .dos De
putados teve um largo pedodo de 120 'dias 
para que sucessivas reuniões_ de Lideranças 
fossem realizadas, para que um debate amplo 
fosse travado entre os deputados federais, nós 
o estamos fazendo em aPenas dUas semarias. 

Quero ressaltar que, se- estamos sendo 
ágeis nesta decisão, não podemos receber 
acusação da pressa ou da superficialidade. 
Muito ao contrário. Esta análise foi_ feita com 
todo o cuidado, com toda a profundidade, de 
forma minundosa e detalhada - como e!J 
já disse. 

Reuniram-se as Uderanças desta Casa, reu
niram-se setores represeptativos do Senado 
Federal, que propiciaram a este Relator, com 
base naquilo que ouviu. com base naqw1o que 
colheu e naquilo que também pôde sugerir 
e sentir repercussão positiva favorável, propi
ciaram a este Relator elaborar o substitutivo 
que oferecemo~ à Caséi Qesté~fu<;?~e!_lto. 

Algumas mudanças estão .sendo pr9postas 
em relação ao projeto origfnal4a Çamara. Es
tamos propondo, por exemplo, que a lei eleito
ral venha a convalidar to~s as convenções 
realizadas anteriormente à data da' sua publi
cação. Não só o PMDB é favorecido, é benefi
ciado por este art;lgo, como o PbS - que 
realizará também a sua -conve!lção possivel
mente antes da data da pÚblicação, -e, quem 
sabe, o próprio PDT, que terá a SlJ.a_ rio- dia 
28, serão beneficiados por este artigo, por esta 
modificação que cOnvalida as convenções 

anteriormente realizadas. 
E5têrnqs introduzindo uma m~nç~, ql!e 

considero fundamental e importante, no que 
se refere à coisa pública; à administração pú-
blica. . . 

O projeto que veio da Câm.:lra dava um 
tratamento igual às demís,sóes e às· contra
tações no período eleitoral, ou seja, proibida, 
por um longo período de n_ove mese~. Q pro
jeto que veio da Câmara OC:Ongetava, amarrava 
a administração pública, atava as mãos dos 
administradores. Então, entendemos que de· 

missões e contratações não podem ter o mes
mo tratãme"iito. A cOntratação gera ben-efícios 
elejtor~s e, muitas_ \r~, a derJ?.iS~O pode 
_suscitar uma reação contrária, QU seja, o admi
nistrador público,_ quando se vê diante da l)e
cessidade de demitir, ele, ao contrário de auto
benefic;:iar-se, estâ; -iiiC:lusive, trazerldo prejuí
zos eleitorais ao set~. Partido ou ao seu candi
dato. Dai porque demos um tra~ento dife
renciado; fizemos com que fossem proibidas 
as nomeações ou contratações desde 30 dias 
após a publicação da lei até o término do 
mandato do atual Presidente da República. 
Mas estabelecemos a proibição de demissões 
apenas 90 dias antes da eleição de 15 de no-
vembro. ____ ---'------ " 

O atual período, o atual processo político, 
a atual crise econômtca nacional não po-de· 
permitir esse ·congelamento da_administração 
pública, principalmente em níveis municipais 
e estaduais, por onde-não perpassa tão solida
me_nte, tão maciçamente a eleição para a Pre
sidência da República. 

Outra modificação que resolvemos intro
duzir refere-se aos debates no rádio e na televi
são._ Estamos criando uma alternativa para os 
debates cuja iniciativa seja dãs próprias emis
soras. As emissoras de rádio e televisão pode
rão agora tomar as iniciativa de convocar ou 
convidar os candidatos para debates indivi
duais, em conjunto, ou em grupos; neste últi
mo casO, õs debates em grupos, divididos em 
grupos, poderão ser feitos mecliante um crité-
rio de interesse jornalístico, sem que haja pre
juízo -qUanto ao horário -o horário tem de 
ser idêntico e, também,_sem que haja prejuízo 
quanto ao tempo de dura~o dos programas, 
o _tempo de participação que deve _ser dado 
_a cada candidato. 
- _ Entendlamos e entendemos nós qUe isto 
é uma solução, talvez mals criativa, e que pode 
acabar suscitando maior interesse da popula
ção,_ maior participação. Portanto, isso é esti~ 
mulante, é benéfico com relação à democra-
<:ia,3 , , _ 

Recebemos emendãs em cOntrário, como 
a da do nobre Senador Maurício Corrêa, que 
tenta suprimir a expressão "com base no crité
rio de interesses- jomalisticos", o que toma 
a divisão dos debates meramente por sorteio, 
conforme o crlléôo oril,lndo da C"amara dos . 
DeputadÕs. · 

.Outra modificação que fizemos e que cre~ 
mos ser importante: acatando uma emenda 
-do nobre Senador Fernando Henrique Cardo
so, Líder do PSDB, intrOduzimos o debate por 
iniciativa dos partidos políticos que possuam 
tempo na propaganda eleitoral gratuita. Dois 
ou mais partidos políticos, a seu próprio crité~ 
rio. podem adotar a seguinte iniciativa: juntar, 
reunir o te•npo que possuem na televisão1 e 
utilizar esse tempo para um debate entre os 
seus candidatos. 

Quero crer que_ esta liberdade, que esta fa
culdade conCedida 8os diversos partidos e aos 
diversos candidatos só benefiCia O processo 
eleitoral, O esdaredmento da opinião pública, 
e aprofunda, evídentemente1 a democracia. -

Outra modificação por nós introduzida no 
substitutivo, mediante ampla discussão. com 

todos os lideres do Senado, foi aquela que 
se iefere ao direito de resposta. O projeto de 
lei, originário da Câmcira, estabelecia o c_a;bi
mento do_ direito de resposta a toda injúria, 
difamaçãõ_ou calúnia, reg~trada nohOrário 
normal da pro_gramação das eriiisSoras .de rá
dio e televisão. Se em qualquer programa da 
programação comum, da programação coti
diana das emissoras, um _candidato fosse 
ofendido, mediante injúria, difamãÇão ou c.alú

_nia; teria o·direito de resposta assegurado pela 
Justiça Eleitoral, num prazo curto para prolatar 
a- decisão, e também num prazo -muito curtp 
para exercer-o direito de resposta. No entanto, 
o projeto originário da Câmara possUta, apre
sentava uma lacuna, olvidavat esquecia, deixa
va de lado algo que a Lei Eleitoral paia as 
eleições de 1988 previa-claramente: -

"Quando houver difamação, injúria ou 
calú!W no horário 4e propaganda eleito
ral gratuita, cabe ao ofendidç o direito 
de resposta no mesmo horário do ofen
sor, do pr~ticante da difamação." 

E eSta questão estava a descoberto no pro
jeto de lei originário da Câmara dos Depu-
tados. . _ 

Mediante acordo,_ mediante a obtenção do 
assentimento de todas as üderanças, introdu· 
zimos esta modificação também no projeto
substitutivo que estamos apresentando. 

Outra modificação que entendemos ser de 
bOm alvitre introduzir, foi aquela que se refere 
ao sistema de apuração. Sabemos que a 
Constituição -a Lei o reproduz- estabelece: 

"O segundo turno de votação será rea
lizado-20 dias depois da publicação dos 
reSultados oficiais ... 

Ora, se houver um atraso, se houver um 
er:tComprtdamentO dos trabahlos de apuração, 
é bem possível que o segundo turno possa 
estar-se realizando só por volta do Natal ou 
fim do anO. Nãp seria interessante para o pró
prio proCesso político-democrático um atraso 
como este .. 

De outro l<ld_o, estávarilos rriunidos da infor
mação de que o _ _Tribunal Superior Eleitoral 
tem enormes dificuldades para a coleta de 
informações no território nacional. Se nos diri
girmos hoje ao TriPu~l Superior Eleitoral, P.a. 
ra··sabermos quais são os resUltados gerais 
das eleiçõeS de 1988, não_ os teremos, dadas 
ex~tamente essa complexidade e essa dificul
dade. 

Oferecemos, então, uma sugestão acatada 
pelas Uderanças e já, diga-se de passagem, 
aprovada pelo Senado, para as eleições de 
1988, infelizmente vetada pelo Senhor Presi
dente da República, mas estamos reiterando 
essa propos~. O Senado retoma essa pro
posta, porque agora a caracteristica dessas 
eleições, que é a de ser em dois turnos, exige 
essa agilização das apurações; exige essa 
maior celeridade nos trabalhos das juntas de 
apuração. Estanibs transformando as_ mesas 
receptoras em juntas de apuração, para que, 
com isso, se consiga, também, coibir a-fraude 
no processo de apuração. Cõriio sabeffios, 
muitas vezes a fraude é mais fácil de ocorrer 
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nas juntas apuradoras adredemente_ organi
zadas ou maciçamente organizadas para a de
formação e para o vício, do que quándo ela 
ocorre nas mesas receptoras. Para que a frau
de ocorresse na mesa receptora séria preciso 
que todos os componentes da mesa - os 
5 componentes - fossem pa-rtidários de um 
mesmo candidato, em princípio; e quero crer 
qUe a segunda exigii:n_dª _é de que todos os 
5 fossem pessoas desonestas. 

Ora, mesmo que venha a haver, mesmo 
que venha a ocorrer a fraude, mesmo que 
ela se registre aqui ou ali, esparsamente, não 
terá resultados maciços dirigidos e oiganlzã
dos, como muitas vezes pode ocorrer em jun
tas apuradoras adredemente organizadas. 

Além do mais, estamos tratando de, tam
bém de acordo com as diversas lideranças 
da Casa, introduzir uma pequena modificação 
no § 2ç do art. _29, aCOlhendo também suges
tão e emenda dos nobres S_enadores_ Nabor 
Júnior e João Menezes, tentando coibir a utili
zação, como mercadoria posta à venda, dos 
horários gratuitos concedidos e previstos pela 
Lei n~ 5.682, que é O chamado horário anual 
de que dispõem os partidos políticos. 

Nesta Casa mesm:o, ·o nobre Líder Ronan 
Tito já denunciou, e a imprensa publicou, que 
candidatos se utilizam de pequenas siglas de 
partidos desconhecidos para veicular a sua 
candidatura, mediante meios pouco ortodo
xos, para ficarmos no mínimo. 

Ora, esta medida--= entendemos- é salu
tar e moralizadora: coibir a uti1Ização desses 
borários polfticos mediante o aluguel de legen
das. 

Sr._ Presidente, Srs. Seitadores, este é o 
substitutivo que estamos apresentando à Ca
sa. 

Quanto ao projeto e às emendas a ele apre
sentadas, estamos rejeitando- evidentemen
te também de acordo com as lideranças -
as emendas oferecidas, com exceção das de 
n"S, g,-13, 15, 16, 1g, 23,27 e 29, qije enfen· 
demos aperfeiçoar inteirilinente O Projeto, 
sem ferir-lhe o conteúd,_o ~ os propósitos. ' 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é o pare
cer que tínbamos a apresentar a esta Casa. 
O nosso parecer, portanto, se faz acompanbar 
de um substitutivo e, a partir deste momento, 
fazemos um apelo para que esta Casa, com 
a responsabilidade que lhe cai sobre os om
bros, aprove a proposta que é resultante, não 
do relator, mas de um amplo consenso das 
lideranças, para que possamos inaugUrar o 
espaço democrático das eleições de 1989. 

Este é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O parecer do relator concluiu pela aprova
ção do projeto, nos termos do substitutivo que 
oferece. 

Passa-se à discussão da matéria. 

O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ext 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. PeJa ordem. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidenfe, vou encaminhar emenda a Me
sa, bem como outra no borário da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, emendas que serão lidas 
p~o Sr. 19 Secretário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAN~'l 

Dê-se ão item IL dO -art. 4", a seguinte reda
ção: 

"11- os partidos com registro provis6· 
rio e representação eleita ao Congresso 
Nacional, ou obtida até a promulgação 
desta lei." 

Justificação 

Na forma como foi originalmente redigido, 
o dispositivo dá e tira direito, ao mesmo tem
po. Eis que, a data limite para o partido com 
registro_ provisório obter representação no 
Coogresso (5 de abril) já passou. 

A emenda corrige ·o equívoco e facilita a 
participação das novas agremiações aumen
tando, por certo, o grau de abertura e demo~ 
craticidade do pleito. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Marcondes Oadelha. 

~ - EMEI'IDA N• 2 

_Dê_:-se ao art. 49, II a seguinte redaçãO: 

''Ârt. 49 ·M·-·---.. ··--.. -·--·'·"' 
D-os partidos políticos com registro 

prõVisório e representação eleita ao Con
gresso Nacional ou obtida até a data da 
promulgação desta lei." 

Justificação 

. O novo prazo que se propõe é necessário 
para que fique aberta a possibilidade de apre
sentaç!ó de candidato, te.ndo em vista já ter 
se expirado o prazo previsto no projeto. 

SaJa das Sessões, 11 de maio de 1989.
Saldanha Derzí. 

J;MENDA N' 3 

Ao art. 4~. n: 
Onde se lê: ... "seis meses após a promul

gação da Constituição Federal" ... 
Leia-se: ... "15 (quinze) de mala." 

Justificação 

O projeto adota no seu artigo & a data de 
15 de maio corno data limite para~ filiação 
partidária de candidatos, e o faz justamente, 
para que não se iniba uma possível candi
datura pela fucação de prazo anterior à aprova
ção da lei. 

Por isso mesmo se. deve adotar critério idên
tico para permitir a partido com registro provi
sório apresentar candidato. 

- 5aia das Sessões, 11 de maio de 19B9~ -
Fernando Henn'que Cardoso. 

EMEI'IDA N• 4 

Ao art. 59: 
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 

5~: 

-~ "Art. 59 Dois ou mais Partidos Políti
. ~ -COS, desde que pelo menos um atenda 

às condições do artigo anterior, poderão 
coligar-se para registro de candidatos~ 
muns." ~ · 

Justificação 

Não há pdrq_ue se impedir que um Partido 
particípe da coligação, mesmo que não atenda 
às c:ondições do _art. 49. 

Sala das Sessões, I 1 de maio de 19B9.
Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDA ri• 5 
Dê-se ao art. & do Projeto de Lei da Câmara 

n9 7, de 1989 (n91.201/88, riaCasade_origem) 
que "dispõe sobre a eleição para Presidente 
e Vlce-Presidente da República", a seguinte 
redação: 

"Art. 89 Para as eleições previstas 
nesta lei, o candidato deverá estar filiado 
ao Partido Político até o dia 15 de agosto 
de 1989." 

Justlllcação 

A apresentação desta emenda justifica~se 
porque diminui as restrições quanto ao tempo 
de filiação partidária exigido, a fim de concor
rerem à eleição para Presidente e Vice-Pre
.sidente da República cidadãos que eventual
mente estejam sem partido político, ou ainda, 
investidos em cargos ou funções públicas. 
Além do mais, seria uma medida mais demo-
crática e civilizada a ser seguida, pois entende
mos que o eleitor brasileiro está em plenas 
condições de bem julgar seus concidadãos 
no momento de exercitar o direito do voto. 

À consideração de nossos doutos Pares a 
presente emenda. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
João Menezes . 

EMENDAN~'6 

Ao art. 13: 
Dê-se ~ seguinte redação à parte fmaJ do 

art. 13: 

"~ 13. A impressão será feita em 
papel branco e opaco, com tipos unifor
mes de letras, devendo as cédulas ter os 
nomes, números e "fotografias dos candi
datos e símbolos dos partidos." 

Justlftcação 

A redaçâo proposta no projeto acarreta lRll 

enorme aumento de custos, na medida que 
exigirá a produção de quantidade substancial~ 
mente maior de cédulas e dificultará a logística 
de distribuição e controle. 

Além disso, se o objetivo é facilitar o reco
nhedmento do candidato e do partido não 
há porque não se pennitir a inclusão de sirnbo
Jos dos partidos -alguns dos quais são muito 
difundidos entre o eleitorado. 
-Sala das Sessões, 11 de. inaio de 1989.-

FernandO Henn'que Cardoso. ~ 

EMEI'IDA N• 7 

No artigo 15: _ ~ . _ 
_ Onde se lê ..... "entre o trigésimo dia da pubU-

cação" ..... = _ . . _ _ ·- __ _ 

Leia·se: ..... "entre a publicação" ...... 
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Justificação 

O dispositivo emendado visa a garantir a 
moralidade do pleito, contra abusos por parte 
do Poder Público. Não há razão, pois, para 
se deixar um prazo de trinta dias para a entrada 
em vigor da norma moralizadora. 

Sala das Sessões, 11 de ma!o de 19B9.- _ 
Femando Henn"que Cardoso. 

EMENDA N• 7-A 

Dê-se ao artigo 15, do projeto a seguinte 
redação: 

"No período compreendido entre o tri
gésirrio dia da publicação desta lei e o 
término do mandato do atual Presidente 
da República, somente poderão ser no
meados para cargos ou empregos públt
cos na adrrtinistração direta ou indireta, 
inclusive Fundações, da União, dos Esta
dos, do Distrito Federai e dos Municípios 
sob pena de nulidade dos atas e da puni
ção da autoridade responsável na forma 
da lei (art. 37, § 29 da Constituição) e 
os aprovados em concurso público ou 
de ascensão funcional ou titulares de car· 
gos em comissões ou função de con
fiança." 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.
Humberto Lucena. 

EMENDAN•8 

Ao art. 15, § 1•. m, 
Suprima-se do inciso III, do § 1 ~ do art. 15 

as expressões "do Ministério Público, de Pro
curadores do Estado". 

Justificação 

O inciso I do parágrafo emendado já exce
tua da proibição constante do caput a nomea
ção de aprovados em concurso público". 

Ora, a Constituição exige concurso para o 
preenchimento de qualquer cargo público -
o que inclui os cargos do Ministério Público 
e os Procuradores do EStado. Não existe assim 
razão para se manter a nova exceção. 

Sa1a das Sessões, _ _11 de m_alo _de 1989. -
Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDAN•9 

Finalmente se não se admite atraso do Diá· 
rio no período dos 15 dias antes do prazo, 
não há porque permitHo nos 15 que os ante· 
cedem. A manipulação, se houver, será ames
ma. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989._....:.... 
f=:ema.!'do !fenn'que Cardoso. 

EMENDAN•10 

Suprima-se o §' 19 do art. 17 do Projeto, 
renumerando os demais, e dê-se à alínea a 
e ao -ni:lmero 5 da alínea b do mesmo artigo, 
as seguintes redações: 

·················-·--···-----
a) 2 (dois) minu,tosacadaPartidoPolí· 

tico sem representação no CongresSo 
Nadonal; 

b) ...................................................... __ 

:~:~::~:::::::::::::::::::::::~::==== 
5-acima de 200 (duzentos) congres

sistas 20 (vinte) minutos." 

_Justificação 

O tempo imposto no texto aos partidos sem 
representação no Congresso Nacional para 

-acess_o ao horário gratuito de propaganda elei· 
torai é, tecnicamente, inviável e frontalmente, 
contrário ao espírito do sistema pluripartidário. 

É salutar à própria democracia que cada 
partido tenha a oportunidade de apresentar 
suas propostas e seu programa, ou seja, sem 
candidato próprio à Presidente ou Vice-Pre
sidente, possa opinar, coligações ou não, can
didaturas- de outra -agremiação partidária. 

f.alteração introduzida pof esta emenda dis
pensa a p-ermanência do § 1 ~ do artigo. O 
dispositivo suprimido faculta a estes partidos 
apresentarem programação comum no limite 
de teinpo (Jue nossa proposta pretende tomar 
exclusivo pai'ã. cada partido identificado na aií
neaadoart.17. 

E. finalmente, a subtração de tempo desti
nado aos PartidoS Com malS de 200 (duzen
tos) representantes no CongresSo Nacional 
previsto na alfnea b, número· 5, para ajustar 
~~ emenda~ -nao -altera a _propÕrdo~alidade 
que o projeto_ pretende respeitar. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Iram Saraiva. 

Ao art. 15, § 3'' EMENDA N• 11 
Onde se lê: "O atraso_ da publicação no Diá-

rio Oficial relativo aos 15 (quinze) dias ..... " SubstitUa-se no§ 2~ do art 17 a expressão 
Leia-se: "O atraso da circulação no órgão "no dia 5 de abril de 1989" por .. na data da 

oficial relativo ao peiíodo da data da publica- promulgação desta lei". 
ção desta lei até o fim do prazo a que se Justf:ftcac;ão 
refere este artigo ... " - -

A emenda visa atualizar o prazo, uma vez 
Justf:ftcação que o estabelecido no projeto há muito se 

A emenda prevê três alterações no texto expirou. 
aprovado pela Câmara. _ _ _ _ _ __ _ Sala dãs ·sessões, 11 de maio de 1989. -

Etrt·vez de "publicaçã-o" propõe-se "circu- - -Rachid Saldanha Derzi. 
Jação. A experiência já demonstrou que tem .E:Milli:DA N? 12 
havido abusos, com Diário Oficial circulando 
commesesdeatraso,comdatadepublicação O parágrafO segundo(§ 2~) do artigo 17 
anterior. passa a ter a seguinte redação: 

Piopõe-se ainda padronização com a red_a- _:'M _ _17. ... 
ção do § 2~, pois nem tOdos os .Municípios § 2~ Para os efeítos de concessão do 
tem Diário Oficial. tempo a que se refere a alínea b do caput 

deste a~go, será _considerada a rept:esen
tação do Partido Político no Congresso 
Nadonal existente no dia 5 de abril de 
1989; Serão, entretanto, consideradas as 
adesões ou coligações realizadas até o 
dia 15 de julho de 1989, desde que impli
quem trimsferêncta de faixa da meSma 

·alínea." 

Justificação 

Tendo sido estabelecido o prazo para coli· 
gações e_ escolha de candidatos em 15 de 
julho de 1989, faz7se necessário vincular-se 
à essa data, também, o prazo de consideração 
.de.êldesões para concessão de tempo no horá
rio 9ratuito, dando à Justiça EleitOral interi.ral.o 
suficiente para recebimento e processamento 
dos dados referentes à representação dos Par· 
tidos no CongresSo Nacional, para posterior· 

_ m~nte, a partir de_ 17 de agosto (az~r requi-
sição devida às. emissoras. _ _ _ _ _ _ 

Sala das Sessões. 11 de maio de 1989. -
Alfonso Camargo. 

EMENDAN•13 

Suprima-se, no art 17, § 3~. as expressões 
finais "para utilização de seu tempo em rede 
local". 

Justificação 

A expressão que se pretende suprimir está 
em contradição com a determinação, expres
sa no art. 16, de que os programas serão "ge
rados em Brasília, em cadeia nacional". 

Por lapso deixou de ser: suprimida ao se 
fazer a correção da versão anterior, que previa 
a_"geraçãó em Brasília no caso de cadeia na
cional''. 

Sua manutenção cria um conflito insupe
rável entre os dois d.ispositivo_s. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 198R
Femiihdo Henriquf! Cardoso. 

EMENDAN•14 

O art. 18, caput, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

Art. 18. _ A Justiça Eleitoral, encerrado o 
prazO de registro de candidaturas,. requlsitaiá 
às emissoras do País os horários que consi· 
derar necessários para a propaganda, sendo 
metade à noite, com irúcio às21h 30min (vinte 
e uma hora e ·binta minutos), nas emissoras 
de televisão, e, C()m irúclo àS"20h (vin!e ]'toras) 
nàs emissoraS de rádio, hora de Brasília. 

Justificação 

A transferência do horário para início da 
. propaganda eleitoral gratuita nas televisões 
que pretende esta emenda, aparentemente 
pode representar menor audiência com a eli· 
minação de uma parcela de telespectador. Pe_
lo contrário, ela visa permitir que uma grande 
parcela_de trabalhadores, que invariavelmente 
retoma do trabalho não antes das 21 horas 
retidas no rush dos tra~portes, tenha a possi
biJidade de acompanhar a programação elei
toral em seus lares. 

Sala das SesSões, 11 de maio de 1989.
Iram Saraiva. 
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EMENDAN•tS 

O parágrafo prim~iro do artigo 18 passa 
a ter a seguinte redação: · 

"Art. 18. -···············-·-··-·.,.._......-
§ 1? A propaganda diurna será inicia

da às 9h (nove horas), nas emissoras de 
rádio, e às 13h (treze horas), nas de televi
são, hora de Brasília." 

Justificação 

d horário estabelecido no ProjetO de Lei 
da Câmara n"' 07/89, 7h, apresenta- alguns-in
convenientes para emisso~QS. e Ouvintes: 

a) E?se é êxatatiiehte O hor~rio. tradiciO~aJ 
para os noticiários da$ emissoras; 

b) Entre 6 e 8 horas é o horáriO Com o 
qual as emissoras prestan1. serviço de utilidade 
pública ao homem do Interior com a trans
missão de avisos, eomunícados, chafnados 
e etc. Em núm~ro inÇotrtável de locallàades, 
o rádio é o úoico meio de corj1ü~s~.,Çãa para 
avisos e ou ouvintes se utilzam desse meio 
para a transmissão d_as inform_ações Ui-gentes. 

Ressalte-se que a legislação, no caso da 
televisão preservou os horários notumoS de 
notidosos na m.aioria das emissOras. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.-__:_ · 
Alfonso Camargo. 

El'IENDAN•l6 

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 19: 

"Art 19. 
Parágrafo único. O tempo de!itinado 

aos partidos para propaganda gratuita,. na 
forma dos arts. 16 e 17 desta Lei poderão 
ser utilizados, no todo ou em parte, me
diante acordo entre os interessados, para 
debates entre: os candidatos respectivos, 
dispensada as exigências do cllput deste
artigo." 

Jnstlftcação 

O debate entre candidatos é a melhor forma 
de se propiciar ao eleitor a informação nece_s
sária para uma decisão consciente. A multipli
cidade de candidatos e as exigêric::ias de eqUi
dade ~ntre eles tern, no entanto frustrado sua 
realização de forma efic::az. 

A emenda pretende sanar esta lacuna, per
mitindo que os candidatos realizem, clurante 
o horário gratuito, nos periodos _destinados 
a seus próprios partidos, este debate. 

Sãla das Sê$Sêt:s, 11 de maio d8: 1989. = 

Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDAN•t7 

Dê-se ao § 19 do artigo 20 do Projeto de 
LeLda C:âmara n9 7, de 1_989, a seguin_te reda-
ção: -

"'Art. 20. ··--------~-· . 
§ J9 Enquanto durar ª-propaganda -

eleitoral gratuita, fica assegurado o direito 
de resposta ao candiQ.~to _atingido por 
ates ou afirmações que lhe afetem a ima· 
gern ou se c-oncretizem_ como Calúnia, 
injúria ou dif<Unação, praticados nos h.o-. 
ráriós destinados às programações nor-

mais das emissoras de rádio ou televiM 
são." -- -

---.- --:-~ustlftcação 

Seguindo os-cânones :ia -Coilstituição de 
'1988, de especial os preConizados no capítulo 
t, do Titulo n - Dos Direitos e Deveres Indivi
duais e Coletlvos, nos quais se acha consa
grada a inviolabilidade do direito-à vida, à liber
dade, à igualdade, à segurança e à proprie
dade, entendemos de bom alvitre assegurar, 
no projeto em tela, o direito de resposta ao 
candidato atingido por crime contra a honra, 
tipificado por atos ou afirmações que deni
.&~ram sua ima.gem. 

Como é Sa_t>ldo, os incisos V e X do art. 
59' da Carta ,Magna pres;~tyam a h_onra .e a 
imagem das pessoas, supihoS atnbutOs indivi
duais que, quando violados, ensejam, além 
da indenização pelo dano ma~rial ou moral, 
o direito de respostá propordonai ao agravo. 

É a justificação para a presente emenda 
que esperamos seja acóJhida. _ 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
MaUfícJo Corr~a. · 

EMEI'II'>A N• 18 

Inclua-se o seguinte parágrafo, no art. 20, 
~ornO par!fgràfó. J9, renumerando-se os de· 
mais:- ··- · · 

"§ }9 Fica assegurado o d_i_re_ito de 
resposta a qualquer pessoa, candidato ou 
não, à qua1 sejam feitas ac:!Jsações difa
matórias, injuriosas ou cafqniosas~ no hoM 
rário garatuito de propaganda eleitoral. 
O ofendido utj)izará, para sua defesa, tem
po igual ao usado para a ofensa, deduzido 
do tempo reservado ao mesmo partido 
ou coligação em cujo horário esta foi co
metida, obedeéfdas as disposições dos 
parágrafos seguintes." 

Justificação 

O dispositivo que se quer acrescentar cons
tava do texto aprovado em acordo pelas lide
ranças da Câmara dos Deputados, tendo sido 
substjtuicJQ_ pelos arts. 19 a 49 elo projeto, que, 
no entanto, tratam de matéria diversa. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Femando Henrique Cardoso. 

EMENDA N•t9 

O § 2~ do art. 20 passa a ter a seguinte 

re~~~~--
~ "§ 29 O ofendido ou -seu repfesen-_ 

tarite legal poderá formular pedido para 
exercício do direito de resposta à Justiça 
Eleitoral, dentro de 24 horas da ciência 
do fato, devendo a decisão ser prolatada 
no prazo máximo de 24-horas da formu~ 
lação do pedido." 

Justificação 

Abreviar o tempo da decisão da Justiça Elei· 
toral_do direito de resposta ao candidato atin
gido por atas ou afirmações difamatórias, inju
riosas ou i::aluhiosas, praticadas nos horários 
das programa~ões de emisssoras -de rádi_o ou 
teleyisão,- fiar~ntirá ao- oferidido prornover 

mais imediat<trnente sua_ defesa antes que se 
cristalize perahte a opinião pública 

Safa de:~s St:ssões, 1 I de maio de 198ft ____:___ 
Iram Saraiva. 

EMENDAN•20 

Dê-se ao § 2<? do artigo 20 do Projeto de 
Lei da Câmara n9 7, de 1989, a seguinte reda
çilo; 

""Art. 20 ---·-··~---····· 
,. ...... -·-··-"-----·-· -·--

§ 2<1 O ofendido ou seu· representari· 
te legal poderá formuiar pedido para 6 
_exercido do direito_ de r.e?J>O:Sta à Justiça 
Eleitoral, dentro de 24 horas da ciência 
do fato, devendo a decisão ser prolatada 
no prazO máximo de 24 hofa"s da formu-

_Jação _4q pedi~o." 

Justificação 

Cinge-se a -PreSente emen4a. na redução 
do praz:o, de 48 para 24 horas, destlriadp à 
Justiça Eleitoral para que prolate sua decisão 
sobre .9_ requerimento do ofendido, objetivan
do o exerácio do direito de respoSta. 

!inpende ressaltar que- o escopo PreêíPuo 
da emenda é evitai que perdurern por tempo 
injustificável, sem- imediata resposta, os noci
vos efeitos dos ates ou afirmações que afetem 
a iinagém do c:andidato ou c:on1ptometam sua 
honra. 

É a justificação para esta emenda que espe
ramos seja acolhida. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.
Mauricio COJTéa. 

EMENDAN•21 

Dê-se ao § 39 do artigo 20 do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 7, de 1989, a seguinte reda· 
ção:_ 

""Art. 20 ····--····---···-·--··-. 
......... -_ ... .,~ .. ·--.----.......... ............-··~' .......... -----·-· ______ ,...,.._,._.~ 

§ 39 Deferido o pedido: o exercício 
de resposta dar-se-á. até 24 horas após 
a decisão." 

Justl:ftcação 

Trata-se, apenas, de reduzir d_e 72 para 24 
horas, o prazo destinado ao exercic_io da direito_ 
de re$posta, tendo em vísta que devem c~. 
de imediato, os ef~it9s do delito contra a 
honra e a imagem das pessOas. -- --

É:-a jüStificaçãc p~ra- a presente emenda 
que eSperamos seja acolhida. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Mauricio CQrréa. · 

EMENDAN•22 

Ao arl 25: suprima-se do caput do artigo 
as expressões "e os noticiários jornalísticos 
regulares", e indua~se o seguinte_ parágrafo 
19, r,enumerando-se o_atual parágrafo único. 

§ 19 A pro"ibiçãO deste artigo não ab.range 
a participação ein ãtividades_ incluídas nos no~ 
ticiários joma11sti_cos e programas de elitré:. 
vistas regu]ares, já existentes na data de publi· 
caçáo desf.à .!ei, devendo as emiSSoraS ~~ 
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gurar eqüidade de tratamento, podendo o Tri
bunal Superior Eleitoral, $e nec:essário, baix21r 
normas e fiscaJizar a matéria. 

Justificação 

A preocupação com a eqüidade nos meios 
de comunicação tem sido wna constante en
tre os políticos e partidos brasileiros. Essa 
preocupação não pode, no entanto, amordá
çar a atividadejomçslística nonnal~_razão pela 
qual foi acrescida, à última hora, no projeto 
originário da Câmara dos Deputados, a parte 
que se pretende suprimir. 

Essa redação deixo.u mu_tto _c;u:npla a discrí-.. 
cionariedade dos me[os de_ COil}~cação na 
matéria. A emenda pretende, mantendo o es
pírito do aprovado na outra Casa, dar uma 
indicação da necessida~e de tratamento equâ
nime e permitir que o TSE exerça um grau 
de fiSCalização.-

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Femãndo Henrique Cãfdoso. 

EMENDAI'I•23 

Suprima-se o parágrafo primeiro do art. 26· 
renumerando-se os dema,l_s_._ 

Justlllcaçáo 

A Constituição .. ~m s~t,A_artigo 220, § 19 de
tennin_a que: 

"Nenuma lei conter_á_cllspositivo que possa 
constituir embaraço à plena liberdade de infor
mação jomalístlca em qualquer veículo d_e co-
municação social ••. " -· O-__ ___ , 

O TSE, apreciando ação proposta por veí
culos de comtqlicaç:ão social, na eleição de 
1988 dE:lctdh:~ que a regra semelhante, então 
vigente, violava a Constituição. Não há como, 
portanto, manter tal dispositivo. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.
Fernando Henrique Cardoso. 

EMENDA 1'1• 24 

SUprimam-se os parágrafos 29 e 39 do arl 
26. 

Justlllcaçáo 

A supressão destes parágrafos tem por ob
jetivo a restauração do direito de informar. O 
que pede ser mais notic[a no dia das eJefções 
do que os próprios candidatos à presidência? 

É normal, em toda_~ ClS democracias e em 
países onde a liberdade: de imprensa é levada 
a sério, que os candidatQ:?_ sejam acompanha
dos e mostrados pelos meios de comunicação 
ao_comparecerem às umas e em cantata com 
simpatizantes ou em seus· movimentos du
rante o dia da eleição. "- _ _ 

O público tem o direito de ser infOrmaâo 
sobre a movimentação dos eleitores e os fatos 
ocorridos nas ~eç_~s cleitQrais e .mesmo. nas 
principais cidades elo Pai$. _ 

Esta regra nova que o projeto pretende ado
tar é injustificada. Obedecidos os prazos im
postos no próprio texto da proposta da propa
ganda eleitoral e das penalidades aos infrato
res, a cobertura das eleições no dia do pleito 
é um serviço necessário de ''utilidade pública". 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.
lrMn Saraiva. 

EMENDA 1'1• 25 
Suprima-se no -Artigo 14, in fine, a ,expres

são: "não seja ridículo ou irreverente". 

Justiftcação 
A expressão é despicienda. O conceito de 

ridículo e irrever~nte é inteiramente subjetivo, 
nionnénte quariâo se trata do próprio nome. 
Qua1quer apelido pode soar rid_ículo a seg
mentos- específicos do eleitorado, mas neste 
caso o ônUs é só do candidato ou do seu 
partido. - . 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.-
Marcondes Gade_Lha. - -

EMENDA 1'1• 26 

O § 19 do art. 26 passa a ter a segUinte 
redação: 

§ 19 Fica vedada, nas 72 (setenta e duas) 
horas anteriores à data da eleiç:ão em primeiro 
turno e nos 5 (c.inco} dias anteriores à do se
glmdo turno, a divulgação de qUaisqUer pes
qUlSa, prévias ou testes pré-eleitorais, relativa
mente ?i eleição presidencial de que trata esta 
lei. 

Justificação 

A alteração nc parágrafo 19 visa a restituir 
ao eleitor o direito de ser"inforrnado das altera

- ç:ães nas tenciências eleitorais. 
-Assistimos nas últimas eleições para prefei-

tos as mudanças ocorridas nos resultados em 
função da salutar diwfgação de pesquisas e 
prévias até as últimas horas anteriores ·ao plei
to. 

Consideramos improdutivo, antidemocráti
co--eccasufstico o parágrafo como está disposto 
no projeto hora examinados, porque ac::redi~ 
tamos que tem como único objetivo a desin-
formaÇão do eleftor; 

saia das Sessões, 11 de maio de 1989. -
fram Saraiva. 

EMENDAI'I•27 

_klclua-se no art 26 o seguinte parágrafo: 
-§ Os reSponsáveis pela rea1ização das pes~ 

quisas referidas neste artigo e os órgãos que 
as divulgarem deverão adotar as providências 
eficazes para garantia da idoneidade, rigor me~ 
todQlógioo e lisura da mesma, constituindo 
a ómissãO "crime eleitoral, com as penas comi
nadas do art. 352 da Lei n• 4.737, de 15 de 
jul~t? ~e 1965- Código Eleitoral. 

Justlllcaçáo 

O Tnbunal Superior Eleitoral já decidiu que 
a proibição de os órgãos de imprensa divulga~ 
rem pesquisas eleitorais viola a Constituição. 

Isto, no entanto, não significa que essas 
mesma-s-pesquisas possam ser objeto de ma~ 
riipulação politica, distorcendo a capacidade 
de informação da população. 

A forma proposta nesta emenda pretende 
<:oibir eventuais abusos. __ _ 

Sala das Sessões, 11 de maiO de 1989.
Feinando Henrique Cardoso 

EMENDA 1'1• 28 

Dê-se a seguinte redação ao art. 27: 
... Art 27 .. - Aplicam-se às eleições pre

-viStaS nesta lei as··r,--orrnas em vigor na 

data de sua publicação, relativas ao res
sarcimento fiscal às emissoras de rádio 
e televisão, pelos espaços dedkad~ ao 
horário de propaganda eleitoral gratuita." 

Justificação 

As_ normas em vigor, relativas à matéria já 
foram testadas em_ eleiç:Oes passcidas -e se 
mostraram adequadaS. Não há portanto, raZão 
para se dar ao Exec:utivo delegaç_ão de pode~ 
~para fixação de novas r~gras, a seu arbítrio. 
--Sala dCIS Sessões, 11 de maio de 1989.-
Fernando Henrique-Cardoso- - -· · 

EMEI'IDA 1'1• 29 

Ao art. 28: 
Onde se lê: 120 (c:ehto e \(jnte) dias 
leia-se: 150_ (centQ_e _dnqüenta) dias 

Justlllcaçáo 

·· O prazo de 120 dias é· muito pequeno, dei
xando os programas para serem realizados 
muito em cimÇt das _eleições. _ _ __ 

sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Fermind6 Henrique Cardoso 

EMENDA-I'!• 30 

Dê~se ao ·artigo 28 do Projeto de Lei da 
Câmara n9 7, a seguinte r_edação: -

"Art 28. Os prazos previstos na alí
nea c do parágrafo único do art. 118 da 
Lei_ n9 5.682,_de __ 21 de julho de 1971, 
aherado pela lei n9 6.339, de 1 ç de julho 
de 1976, serão reduzidos para os 120 
(cento e vinte) dias_ que antecedem as 
eleições e até 30 (trinta) depois do pleito, 
desde que o Partido Político requisitante 
-do horário tenha representação no Con
gresso Nacional na data prevista no § -:21' 
do a_rt 17 desta lei e ainda não tenha 
feito divulgaÇão de seu programa no ano 
em curso." 

Justlfttação 

Trata·se de emenda consubstanciada na in
clusão da expressão "na data prevista no § 
2~> do art. 17 desta lei", com o objetivo de 
explicitar que a concessão do tempo_para di· 
vulgação do programa está condicionada à 
repres_entaçâo do Partido Politico no Congres~ 
so Nac:!onal, existente em 5 de abdl de 1989. 

É a justificação que esperarrios' seja acO
lhida. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.
Maurício Corr& 

EMENDA 1'1• 31 

Acrescente-se artigo 3:1, ao PrOjeto de Lei 
da Câmara n'~ 7,-de 1989, renumerando-se 
os demais, c:om a seguinte redação: 

"Art. 31. O número de membrcs efe-.. 
_tivos e suplentes do Diretórlo Nacional 
e dos Di_ret6rios Regionais dos Partidos 
Políticos será fixado pelas respectivas 
Convenções, cabendo às Convenções 
Regionais fixar o número de membros 
efetivos e suplentes dos Diretórios Muni
cipais." 
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Justlllcação 

A Constituição Federal, em s_eu artigo 17, 
§ 19, assegura aos partidos políticos autono
mia para definir sua estrutura interna, organi
zaç~o e funcionamento. Trata-se de um prin
cípio ao qual deve ser perfilhada a compe
tência para que eles próprios, através das res
pectivas Convenções, fixem o número de 
membros efetivos e_ suplentes dos seus Diretó
rios, não mais se justificando as imposições 
contidas no art 55 e seus parágrafos, da Lei 
n9 5.682,de21 dejulho.de 19_71 (LeiOrriânica 
dos Partidos Politicas). · 

São as razões da presente emenda que es
peramos seja acolhida. 

Sala das sessões, 11 de maio de 1989. -
Maurido Cririêa. 

EMENDAI'I•32 

Acrescente-se onde couber: 

"ArL O órgão conlPeterite para a 
fiscalização e contrOle de vôos coffiuni
cará à Justiça EJe]t6ral, no_ praZo de 24 
(vinte e quatro) horas, todos oS desiOca~ 
mentes realizados por candidato regis~ 
trado. 

Parágrafo único. A comunicação a
que se refere este artigo indicará o_ ponto 
de partida e destino, o percurso, o tipo 
de aeronave utilizada e o nome do pro
prietário." 

Justificação 
Considerando que todas as despesas relati

vas à campanha eleitoral devem ser proces
sadas por Intermédio dos partidos políticos 
cabendo áJustlça Eleitoral a respectiva fiscali~ 
zação, é imprescindível que os gastos realiza
dos com transporte dos candidatos possam 
ser avaliados devidamente. Para tanto, toma
se imperioso o estabelecimento de um severo 
controle sobre os deslocamentos de qualquer 
candidato a partir do momento do registro 
da candidatura. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
hamar Franco 

EMENDA 1'1• 33 

Acrescentem-se os seguintes artigos, onde 
couber: 

Art.- Para os fins previstos no inciso VI do 
artigo 94 do Código Eleitoral, a declaração 
de bens do candidato conterá: 

I) discriminação e valor dos bens adqUi~ 
ridos e alienados ao longo dos últimos 5 { cin~ 
co) anos; -

ü) nome, qualificação e domicílio das pes
soas com as quais realizou negócio jurídico, 
ao longo dos últimos 5 (cinco) anos, de valor 
superior a 10.000 (deZ- mil) BTN, indicando 
a natureza da operação; 

m) relação ponnenotizada: 
s) das pessoas jurídiCas das quais foi sócio, 

acionísta, titular de parte beneficiária, debên~ 
ture ou credor a qualquer titulo, ao longo dos 
últimos 5 (ciriço) anos; -

b) das operações realizadas com titulas ou 
valores mobiliários ao longo dos úJtimos 5 
(cinco) anos, desde que em montante superior 
a 10.000 (dez mil) BTN; 

c) das _dívidas ou ânus, reàl:s ou pessoais; 
d) dos créditos, indicando a respectiva ori-

gem; _ 
e) dos bens e haver~s de quãiquer esi)êcie 

existentes no País Ou no exterior; e 
f) das rendas e proventos auferidos a qual~ 

quer título no ano em curso. 
Parágrafo único. A!énl" dos documentos 

referidos~neste artigo~- o candidato apresentará 
cópia das âed8rações de renda e proventos 
correspondentes aos últimos 5 (cinco) exerM 
cicios. -

Art Será, em qualquer hipótese, indicada 
a órigefu aos reCursos empregados na aquisi
ção de bens ou direitos e no pagamento das 
dívidas pessoais. - _ 

Art. P_!'g~colacj:o o pedtdo de registro, a 
autoridade competente fará, de imediato, pu~ 
blicar o seu inteiro teor no Diário Oficial da 
União_. ___ _ __ _ 

.. _ Parágrafo único. Poderá o Ministério Pú
blico, ex oficio ou a requerimento _de partido 
ou candidato, requerer que~ variações patri
monias pQSitivas· sejam justificadas. 

Art Fica instituído, junto à Justiça Eleito~ 
ral, o registro público dos bens e vaJores per

-tencentes aos candidatos e titulares de cargos 
eletivos. _ _ _ _ 

Art. _No registro de Qlie trata o artigo-ante
dor s_erá tiaflscritá a -declaração a que se refere 
o artigo 94, inciso .YI, do 'CéJ4jgo Eleitoral, na 
forma disciplinada por esta lei. 

Parágrafo único. Durante o __ exerdcio do 
mandato, a declaração será anualmente atua
lizada, podendo o Ministério Público ou qual~ 
quer partido exigir a comprovação da leg!_timi
dade e procedência dos acréscimos patrimo
niais. 

Art. O ex-titular do m.3ftdato eletivo, no 
prazo de 72 (setenta e dUas} horas após o 
respectivo término, entregará à Justiça Elei~ 
torai declaração relativa ao período de exer
cício da função contendo: 
j) __ discriminação e valor dos bens adqui

_!idos e alienados; _. 
- ü) nome, qualificação e_ domicílio das pes

soas com- as quais realizou negócio. jurídico 
de valor superior a 10.000 (dez mil) BTN, Endi~ 
cando a nature_za da operação; 

in) relação pormenol}zada: _ 
a) "das pessoas Jurídicas das quais foi só

,cfo, acionista, titu]ar de parte beneficlária ou 
debênture, credor õU devedor a qualquer titu
lo; 

b) das operações realizadas com títulos ou 
valores mobiliários em montante supenor a 
10.000 (dez_mil) BTN; __ 

c:) das dívidas ou ônus, reais ou pessoais; 
d) dos créditos, indicando a respectiva ori

gem; 
e) dos bens e haveres de qualquer espécie 

existentes no País ou ·nOexteiiOr:;-
f} das rendas e Proventos auferidos a qual

quer título; 
_IV) origem ·dos recursos _empregados na 

aquisição de bens, créditos Oll_ direitos _e no 
pagamento Çie dfvidãs. ·· ····-

Parágrafo único. _ Quando a variação patri
monial apresentar saldo positivo, a declaração 

será acompanhada de minucioso relatório jus-
tificativo. - - ~ 

Art. A Justiça Eleitoral, de imediato,. fará 
publicar no Diário Oficial o inteiro teor da 
declaração e abrirá vista ao Ministéiro Público. 

Art. Havendo indício de iriegularidade, 
qualquer interessado poderá requerer e o Mi~ 
nistédo Públíco deverá determinar, no prazo 
de 30 (trinfal dias, a instauração do compe~ 
tente inquérito para apuração de eventual enri
quecimento ilícito. 

Art. Caso as informações preStadas se-
jam insuficieiites, o dedarante será intimado 
a Complementá~las no prazo de 10 (dez) dias. 

Art. O ex-titular de mandato que não apre
s.entar a declaração a que se refere o artigo 
incorrerá na pena de detenção de 1 (um) a 
2 (dois) anos e multa. 

Justificação 

Determina o Código Eleitoral que o requeri
mento de registro de candidatura seja acom
panhado, dentre outros documentos, da de
daração de bens do postulante, da qual cons
tem a origem e as_ mutações patrimoniais (art 
94, § }9, item VI). A medida é moralizadora 
_mas insuficiente. , . 
Entend~os necessário que o ordenamen~ 

_tO jurídico exija, não só dos postulantes ao 
exercício de- mandato popular um -affipiO -e 
ponnenorizàdo esclarecimento sobre a evolu~ 

-ção do-·respecUvO--j:iatriinôniO- ao loriQo dos 
anos que antecedem a candidatura, mas tam~ 
bém do ocorrido durante a gestão da coisa 
pública. 

Ademais, impõe~se, para assegurar a lisura 
dO comportamento, que n6 cUrso do máhdato 
a Justiça Eleitoral mantenha atualizados os 
dados pertinentes. 

Acreditamos que a emenda ora submetida 
à apuração da Casa contribua para o aperfei
çoamento das instituições democráticas. 

Sala das Sessões~ 11 de maio de 1989. -
Senador Itamar Franco 

EMENDAN•34 

Dê-s_e ao § 29 do artigo 93 da Lei Orgâilica 
dos Partidos Políticos _(L,ei n" 5.682(71) a se
guinte redaçáo: 

"Art. 93. . .............. ·-··------··--·-
·········-"'""'~"-'·--·----~--

§ 2'1 Nenhum candidato a cargo eJe-
tivo, sob pena de. cassação do respectivo 
registro, poderá efetuar, individualmente, 
despesaS d_e caráter- eleitoral inclusive 
com alistamento, arregimentação, propa~ 
ganda, transporte e demais atividiides vin~ 
culadas à campanha eleitoral, devendo 
processar todos os gastos através dos 
Partldos ou Comitês." 

Justificação 

A aWal redaÇão do pãrágrafo 29 do ãrti_go 
93 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos atrl~ 
bui à Justiça Eleitoral competência para definir 
" ... as demais atividades .. ," vinculadas a cam
panha eleitoral cujç.s gastos devam preces~ 
sar-se através dos partidos poUticos. 

Entendemos que a fedação deve ser altera
da de sorte a explicitar que quaisquer despe-
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sas, desde que vincuJadas ao processo eleito
ral, somente poderão ser efetuadas por inter
médio das agremiações partidárias. 

sala das Sessões, 11 de mato de 1989.
Itamar Franco-

EMENDAN•35 

Dê-se ao artigo 24 I do Código Eleitoral (Lei 
ro> 4.737/65) a seguinte redação: 

"Arl 241. T ada propaganda ou gas
to com campanha eleitoral será realizado, 
exclusivamente as expensas e sob a res
ponsabilidade dos Partidos e p~r ela paga, 
imputando-se-lhes solidariedade nos ex
cessos praticados peJos seus candidatos 
e adeptos." 

Justificação 

O artigo 241 do Código Eleitom! está a me
recer nova redação, adequando-o à Lei Orgâ
nica dos Partidos Polítios, de data posterior, 
de sorte a assegurar, de forffia clara e inequí
voca, que os gastos com propaganda ou cam
panha só sejam efetuados por intermêdio das 
agremiações partidárias. 

SaJa das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Itamar Franco. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão o projeto,_ o substitutivo e 
as emendas de Plenário oferecidas ao projeto. 
e que serão ainda oportunamente examinadas 
pelo Relator. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre _Senador Hum· 
berto Lucena, já inscrito. 

O SR. HaMBERTO LUCENA (PMDB
. PB.Para discutir.) -&.Presidente, Srs. Sena· 
dores, desejo, inicialmente, congratular·me 
com o nobre Senador José Fogaç~ pelo seu 
relatório, fruto de um trabalho intenso de S. 
Ext com o suporte técnico da Assessoria do 
Senado, e o apoio político das Uderanças des-
ta CãSa do CongreSso Nacional. 

o que me tràz à tnbuna, ria discussão desta 
matéria, é tão·somente levar ao Sr.Relator, 
através da apresentação de uma emenda a 
um dos dispositivos do projeto de lei da Câma~ 
ra, uma sugestão e, também solicitar a S. Exi 
que me tire uma dúvida a respeito de um 
dos artigos do projeto e do seu s'ubstitutivo. 

Quanto à emenda, lembro a V. Ex', Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, que a Assembléia Na
cional Constituinte aprovou uma emenda de 
minha autoria, que redundou na inclusão no 
texto da nova Carta dos dispositivos, que Passo 
a ler, sobre o provimento dos cargos públicos 
na admirdstração direta e indireta da União, 
dos EstadoS, do Distrito Federa] e dos Muni
ópios. 

O art. · 37 - da Constituição Federal estabe-
leceu: -

.. Art 37 A admiri.istrãÇão pública di
reta, indireta ou fundaciona] de. qualquer 
dos Poderes da União; dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Muriicíplos obede
cerá aos principies de legalidade, impes
soalidade, moralidade, publicidade e, 
também, ao .seguinte: 

D-a_ investidura em cargo ou empre
go público depende de apryJVação prévia 
em concurso_ público de provas ou de 
provas e ti'tulo.s. ressalvadas as nomea
ções para cargo ·em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração; 

-§ ·z.. -A rúlo-observància do disposto 
nos incisos U e m implicará a nulida,de 
do"ato e a punição da autoridade respon
sáVel, nos termos da lei." 

Modéstia à parte, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, esse dispositivo final foi totalmente de 
minha lavra, numa emenda que apresentei à 
Assembléia Nacional ConStituinte, visando 
prestigiar definitivamente, no Brasil, o sistema 
do mérito no serviço público. 

Pois bem o art. -15 do projeto que tento 
emendar e, bem assim, o art._ 15 do substi
tutivo dO Relcltõr estão redigidÕs de ta1 fonna 
que pOdem ensejar um equívoco. 

Passo a ler,inlcialmente, o art. 15 do projeto 
do Governo, ·que ~diz: 

"São vedados e considerados nulos_de 
pleno direito, não gerando obrigações_de 
espéde alguma para a pessoa jurídica iri
teressada e nenhwn direito para os bene
ficiários, os atos que, no período com
preendido entre o trigésimo dia da publi
cação desta lei e o término do mandato 
do PresJdente da República, imp_ortarem 
em nomear, admitir ou contratar, exone
rar ex oftlclO, demitir, c:Uspensar, trans-

-- _ ferir ou suprimir vantagens de quaisquer 
espéde ao servidor público, estatutário 

_ ~,--ou_ não, da ~dminlstração pública direta 
ou incfireta e fundações instituídas e man
tidas pelo Poder Público da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municí
pios e do,s Território$. 

§ 19 Excetua-se_dQ disposto neste ar
tigo: 

1)--nomeação de aprovados em con
curso público ou de ascensão funcional. 

2) nonie.i!:Ção ou exoneração de car
gos em comissão, desjgnação, dispensa 
de função de confiança. 

3rnomeaÇãO- pafa cirgos da magis
tratura, do Ministério Público. de Procura
dores do Estado e dos Tribunais de Con
tas." 

Com exceção do disposto quanto aos atos 
de demissã_o, dispénsa, transferência etc., o 
substitutivo do Relator repetiu, ipsis litteds, O 
que está no_ projeto no seu art. 15, apenas 
ampliando mais o prazo, que passa a ser com;. 
preendido no trigésimo clia da publicação des
ta lei até o término do mandato do atual Presi
dente dã República 

Ora; Sr. Presidente e Srs. Senadores, a leitu
ra do cfispositivo, tanto do projeto como do 
substitutivo, pode ensejar realmente o seguin
te equ'rvoco;. ora, Como as éxceçõeS são no
meações de concursados, então, pode-se pre
sumir que o legislador está admitindo que, 
após esse prazo, ê possível nomear sem conw 
curso. O que não €, reaJmenie, aQuilo que 
está escrito na Constituição federal. Daí por 

-que a minha emenda visa a atingir o mesmo 
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objettvo-echamariaaa;tenção do Sr. Relator 
- com -outra redaç:ão; que é a seguinte: 

Dê-se ao art. 15 do projeto a seguinte reda
ção:-

"No período compreendido entre o triw 
gésimo dia da publicação desta lei e o 
término do mandato do atual Presidente 
da República, somente poderão ser no· 
me.ados para cargos ou empregos púbfi-

- cos, na administração direta ou indireta, 
inclusive fundações da União, dos Esta
dos, do _Distrito Federal e dos Municípios. 
sob pena de nulidade do ato e de punição 
da autoridade responsável, na forma da 
lei {art.3"Z:,_§ 29, da Constituição), os apro-
vados em concurso público ou de asc·en
ção funcional, e os titulares de cãrgos 
em comissão ou funções de_cpnflança." 

Inclusive retirei d~ exceção a Iiomeação"pa
ra cargos da Magistratura, do Ministério Públi
co, de Procuradores do Estado e dos Tribunais 
deCoiltas, porque a riomeaÇ:ão dos seus titula
res obviamente dependerá de concurso pú
blico. 

PareCe-me, Sr. Presidente, Srs. SenadOies, 
que essa redação, se o Sr. Relator tiver a opor
tunidade de examinar bemoa matéria, talve; 
seja muito mais conforme com o que está 
disposto na- Cqnstituição_ f_e_deral, e eVitaiá 
qualquer dúvida a respeito da posição do Con~ 
gresso Nacional sobre a matéria. 

Quanto ao outro ponto, quero referir~me 
ao dispositivo do art 20 do substitutivo, e:m 
que S. E>c•:diz: 

"Independentemente de horário gratui
to de propaganda.eleitoral, fica facultada 
a transmissão, pelo rádio e pela televisão, 
de debates entre os c~c:Udatos registra
dos pelos partidos políticos e coligações, 
assegurada a participação de todos os 
cándidatos, individualmente ou em con· 
junto, ou divididos em grupos, em- dias 
distintos. Nesta hipótese, os debates d~
verão fazer parte da progra:rtiação previa· 
mente estabelecida e a organização dos 
grupos far-se~á mediante sorteio ou crité~ 
rios de interesse jornalístico, desde que 
a emissora responsável assegure a todos 
os candidatos o mesmo número de pro
gramas ou idêntico horário e com o tem-
po de participação uniforme.:_ -

A dúvida que tenho e peço as luzes ao nobre 
Relator -é se atualmente, pela legislação em 
vigor, as emissoras de radiodifusão, isto é, de 
televisão e de rádio, já não têm essa faculdade 
de. realizar, facultativamente, debates entre 
candidatos. O que me parece que está proi
bido sempre são as entrevistas isoladas dos 
candidatos; Mas para o debate entre candi
datos a cargos eletivos, salvo melhor juízo -
o Sr. Relator poderá realmente esclarecer-. 
a meu ver as emissoras de radiodifusão já 
têm essa facul"'de de convidar os candidatos. 

O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex" um 
esclarecimento? 

O SR- HaMBERTO LUCENA - Pois 
não, nobre Senador. 
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O Sr. José Fogaça -Sabe V. El<' que 
isso hoje é possível, porque os CaJldidatos ain· 
da não estão registrados, mas desde o registro 
ficarão proibidos de particjpar de programas 
de entrevistas. 

O SR. HUMBERTO WCEI'!A- De en
trevistas, mas não de debates. Veja Pem a dife
rença. Penso que não há proibição para deba
tes atualmente. 

O Sr. José Fogaça- Veja bem: de pro
gram~ de entrevistas ou d~ d~b_<1~es. 

O SR. HUMBERTO LQCE!'IA - Pare· 
ce-me que isso não está na lei. 

O Sr. José Fogaça - O que o nosso 
projeto assegura é que, a par dessa fãculdade, 
a par desse direito que têm as emissoras de 
convidar os candidatos, haja a igua_ldade de 
tratamento, a exigência de que todos o Sejam. 

O SR. HUMBERTO LQCE!'IA- No ca
so, seria talvez, uma questão de redação. Se 
V. Ext mesmo diz "a par desse direito", é por
que reconhece que há o direito. O que V. Ex!' 
quer fazer, e nisso eu concordo inteirãnlente, 
é -estabelecer critérios ~ -$er~m seguidos por 
ocasião dos debates que, porventura, sejam 
feitos a convite das emi~oras de rádio e tele
visão. 

O Sr. José Fogaça-V. Ex', agora, enten
deu perfeitamente. 

OSR.HIJMBERTOWCEI'!A-Aminha 
dúvida surgiu, porque V. Ex" Colocou "fica fa· 
cultado". Ora, se fica façultado, é porque ~ 
emissoras não teriam o clireito do convite hoje. 

O Sr. José Fogaça- Fica facultado, por
que no período da propaganda eleitora] gra
tuita há a proibição. Logo, a ·exceção que se 
cria é quando as emissoras promovem deba
tes, dentro dos critérios estabelecidos pela lei. 

OSR.HUMBERTOLQCEI'!A-Aminha 
ini.pressão, nobre Senador, é.que não há proi
bição, à não ser para entrevistas. Não há pro[
bição para debates. Porém, louvo o cuidado 
de V. Ex' 

O Sr. José Fogaça - Veja V. EX' que 
há proibição para os debates. 

OSR.HIJMBERTOLQCEI'!A-Nãovou 
discordar. Ame~,~. ver, poderá ser até um pouco 
de demasia, mas talvez necessária nesta lei 
que está sendo feita pelo CongresSo Nacional. 
Ater-me-ia mais à primeira parte _da discussão 
da matéria, quando tentei dar uma nova reda
ção ao -dispositivo do art IS do projeto e do 
art 15 do substitutivo de V. Ex', visando talvez 
adequar melhor o assunto aos termos da nova 
Constituição. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente:. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
- Continua em discussão a matéria. 

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a pa1avra ao nobre Senador Ita
mar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para dis
cutir. Sem -revisão do ·arador.) -Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, apresentamos algumas 
emendas e gostaria de pelo menos fazer a 
abordagem de uma delas. 

Determinn o Código Eleitoral que o requeri
mento d~ registro de candidatura seja a<!om
pimhiidõ, dentre outroS· docUmentos, da de
claração de bens do postulartte. da qual conste 
a origem e as mutações pãtrimoniais - art 
94, § J9, item VI. 

Evidentemente a medida é moralizadora, 
mas é insuficiente. 

Entendemos ne_cessá_riQ que o ordenarnen· 
to jurídico exija não s6 dos postulantes ao 
exercício de mandato_ popu1ar um amplo e 
pormenorizado esclarecimento sobre a evolu· 
çáo do respectivo patrlmônio ao longo dos 
anos que antec_ed~ _à candidatura, c,omo 
também do ocorridq durante a gestão da <:cisa 
pública. 

Apresentamos, Sr; Presidente, uma emen
da, que djz o seguinte: 

"Art. Para os fins previstos no inci-
so VI do artigo 94 do Código Eleitoral, 
a deciaraç_ãp <.1~ Pens do_ candidato con
terá: 

. ()discriminação e valor dos. bens ad
quiridos e alienados ao longo dos últimos 
5 (cinco) anos; 

Ir..:... nome, qualificação e domicílio das 
pessoas com as quais realizou negócio 
jurídico, ao longo dos últimos 5 (cinco) 
anos, de valor superior a 10.000 (dez mil) 
BTN, indicando a natureza da operação; 

m- relação pormenorizada: 
a) das pessoas jurídicas das quais foi 

sócio, adonista, titular de parte benefi
ciária, debênture ou cr~dor a qualquer 
título, ao longo dos últimos 5 (cinco) 
anoS· 

b)' das operações realizadas com titu
les ou valores mobiliários ao longo dos 
últimos 5 (cinco) anos, desde que em 
_m-ºntante superior a 10.000 (dez mil) 
BTN; 

c) das dívidas ou ônus,_reais ou pes-
soais· -

-- d) 'dos créditos, indiCando a respectiva 
origem; 

e) dos bens e haveres de qualquer es
pécie exi_stentes no País ou_ no exterior; 

• f) das· rendas e prOventos __ auferjdos a 
qualquer títu1o no ano_ ern curso. 

Pafágrafo único. Além dos documen
tos referidos neste artigo, o candidato 
apresentará cópia daS declarações de 
renda e pioventos correspondentes aos. 
últimos 5 (cinco) exercícios. 

Art. Será, em qualquer hipótese, in- -
clicada a origem dos recursos emprega
dos na aquisição de bens ou direitos e 
no pagamento das dívidas pessoais. 
• Art. Protocolado o pedido de regis· 

tro, a autOridade competente fará, de ime
diato, publicar o seu inteiro teor no Diário 

-Oficial da União." 

Sr. Presidente, aqui nos recordamos que, 
durante a_ campanha de 1986, o próprio Tribu
nal se negou á fornecer a decl~açãp de bens 
de alguns candidatos quando seria por obriga
ção, da própria legislação, levar _ao -conheci
mento do público. 

"P~grafo Çlnico. Poderá o Ministério 
Público, ~_oftklo oU a re(}ueriméllto de 
partido ou candidato. requerer que aS va
riações patrimoniais positivas sejam justi~ 
ficadas. _ _ _ _ 

Art. Fica institUído, junto -à Justiça 
Eleitoral, o_ registro público dos bens e 
valores pertencentes aos çªndtdatos e ti
tufares de cargos eletivos. 

Art. No registro de que trata o arti-
go anterior será transcrita, a declaração 
a que se refere o artigo 94, inciSo VI, do 
Código Eleitoral, na forma disciplinada 

-por esta lei. 
Parágrafo único. Durant~ o_exer_cicio 

do mandato, a declaração será anual
mente atualizada, podendo o Ministério 
Público ou qualquer partido exigir a com
provação da legitimidade e procedência 
dos acréscimos patrimoniais." 

O importante, Sr. Presidente: 

"Art O e:x-;;.titular do mandato eleti--
vo, no prazo de_ 72 (seten~ e duas) horas 
após o respectivo término, entregará à 
Justiça Eleitoral declaração relativa ~o pe
ríodo de exercido da função c:ontendo: 

1-discriminação e valor dos bens ad· 
quiridos e alienados; _ 

II-:- nome, qualificação e d_omidlio <:fas 
pessoas com as quais realiZou -negócio 
juridico de valor ~uperior a 10.000 (dez 
mi) BTN, indicando a_ na~ da_ Qpe· 
ra~ão; 
m- relação pormenorizada: 
a) das pessoas jurídicas das quais [oi 

Sócio, adonista, titular de part~ benefi· 
ciária ou debênture, creçior ou_ devedor 

- -~ QUWqUer título; -
b) das operações_ realizadas com tfu,J.

los ou valores mobiliários- ·em rnontanté 
superiora t0.000(dezrn_il)_6TN; __ 

c) das dívidas ou ânus, reais ou pes-
soais;- . _ 

d) dos créditos, indicando a respectiVa -
origem;" 

Sr. Presidente, s_eguimos numa relação, ten
tando dar um ordenamento ~ esta matéria 
eleitoral. Cabe-nos aqui elogiar o trabalho do 
nobre Relator, Senad.or_José _Fogaça. S. EX 
trabalhou-com denodo, c.om aflOç;Q e d_estacou 
da tribuna que teve pouco tempo em relação 
àquele que a Câmara dos Deputados despenM 
deu na análise desta matéria, 

No nosso entendimento, Sr. Presidente, ainM 
da ficamos naquela formalidade - diríamos 
!lÓS, ~em ser redundante -, naquele aspecto 
apenas formal da análise do procesSo eleitoral
brasileiro. -

O Sr. Jutahy Magalhães -.Concede-toe 
um aparte, nobre Senador? 
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O Sr.ITAMAR FRANCO --Ouvimos V. 
Ex' cor1,1 prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena~ 
dor Itamar Franco, parabenizo V. Ex' por apre~ 
sentar esta emenda. E.~fpero que as Lideranças 
a aprovem. Com o entenclimento das Lideran
ças, e o apoio do Plenário, V. Ex' terá esta 
emenda aprovada. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Muito obri· 
gado, nobre Senador Jutahy Magalhães. Co
nhecendo-o, como conhecemos, outro não 
poderia ser o aparte do eminente Senador. 

sr. Presidente, trata-se de uma emenda da 
maior importância. Vamos fugir ao lugar co
mum, para estabelecer um ritual que, pelo 
menos, obrigUe os candidatos a cargos eleti
vos, e após o exercido do mandato, prestar 
contas à opinião pública do seu património 
e de como o mesmo foi adquirido. 

I:: a razão pela qual, Si's._Senadores, apesar 
de ter mais outras emendas, tomamos a liber
dade de solicitar ao nobre Senador José Foga
ça - conhecemos o pensamento de S. Ex" 
-mas ness_e instante que recebemos o aparte 
do nol;lre Senador Jutahy Magalhães, para que 
S. ~.juntamente com outras Uderanças, me
dite sobre esta emenda que apresentamos aos 
Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, para terminar, vamos a1ém, 
ao dizer que a Justiça Eleitoral, de imediato 
fará publicar no Diário Oficial o inteiro teor 
da declaração, e abrirá vistas ao Ministério Pú
blico. Havendo indícios _de_ irregularidade, 
qualquer interessado poderá requerer e o Mi
nistério Público deverá determinar, no prazo 
de 30 dias, a ínstalação do competente inqué
rito para apuração de eventual enriquecimento 
ilícito. Caso as informações pre-Stadas sejam 
insuficientes, o declarante será intimado a 
complementá-las num praz-o de 1 O dias. E 
o ex-titular de mandato que não apresentar 
a declaração à que se refere este artigo; incor
rerá na pena de detenção de um a dois anos 
e também na de multa. 

Era o que tírihamos a -cfi.Zer, sr. Presidente, 
na expectativa de que o Senado da República 
possa aprovar esta nossa emenda. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a pa1avra ao nobre Senador Mar
condes Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB. Para discutir. Sem revisão do ora:dor.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, re(Juéemos 
destaque para emenda de autoria do !lObre 
Senador Rachid Saldanha Derzi, e gostaría
mos de dar duas palavras apenas sobre essa 
emenda, no sentido de esclarecer à imprensa, 
numa tentativa de corrigir interpretações vicio
sas. como a do tioo Que vi nos jornais. 

Sr. Presidente, esta emenda visa modificar 
o item J( do art. 49, porque entendemos que 
este dispositivo agride violentamente a Consti
tuição, a doutri~. o pluralismo e· a prática 
política neste País. 

O dispositivo do projeto original fixa que 
os partidos com registro provisório_ poderão 

apresentar candidato!! desde que tenham rew 
presentação política, obtida até seis meses 
após a promulgação da ConStituição Federa1, 
o que recai no dia 5 de abril, ou seja, uma 
data que já passou há muito tempo. Digo que 
este texto é uma aberração, uma monstruo
sidade jurídica, porque, em primeiro lugar, co
lide frontalmente com o art. 77 da Constituição 
Federal, §-29, que diz: - -

"Será considerado eleito Presidente o 
·candidato quê, registrado por partido po

-lítico, obtiver a maioria absoluta de votos, 
não computados os em branco e os nu
los." 

A Constituição não estabelece nenhuma 
condídonalidade,_ ne_nhuma relação com re
presentação congressua1 dos partidos p<:>líti
c-os. Exige tão-somente que a agremiação que 
venha a apresentar candidatos seja um partido 
político. 

Ora, Sr. Presidente, os partidos com registro 
provisório ou são partidos políticos o_u não 
são. Se não o são, não podem apresentar can~ 
didatos. Se são partidos políticos, podem apre
sentar candidatos, _!o«;ios eles, e não apenas 
alguns, e ri.ão apenas uns tantos e outros não. 
Na situa_ção atual, como está _o_ texto da lei, 
fica vedado a quase duas dezenas de partidos 
políticos com registro provisório o direito de 
apresentar candidatos. _ 

Em seguida, Sr._ Presidente, eu digo que 
eSte dispositivo agride a doutrina porque sabe
mos que a lei não pode retroagir para preju
dicar. 

Ota, esta lei retroage a 5 de abril; no sentido 
de eliminar um direito que é concedido logo 
no irúcio do item. Com uma rn.ao se dá o 
direito aos partidos provisórios de lançarem 
candidatos e, com a outra, se retira, ao se 
r~xar: esta coOdicionante de que obtenham re
gistro até o dia 5 de abnl. 

Desta forma, fere-se também a isonomia 
entre as diversas categorias de partidos políti
cos. Digo que est~ dispositivo agride a prática 
J)Olltica e se_ toma, em verdade, um casufsmo 
escancarado, porque sabemos que, nas elei~ 
ções passadas para governadores de Estado 
e prefeitos, os partidos com registro provisório 
puderam apresentar candidato a prefeito ego
vernador serri nenhuma condicionante. E digo 
mais, Sr. Presidente, até mesmo os-partidos 
em form~ção, os partidos sem registro provi
sório puCferam lançar candidatos a prefeito. 

Ora, não se pode distinguir categorias que 
são da mesma natureza. O _Poder Executivo 
é da mesma natureza, seja ele munidpal, seja 
ele estadual, seja ele federal. 

Se esta lei tivesse sido aprovada como está, 
no ano passado, por exemplo, o Partido da 
Social Democracia Brasileira não teria podido 
apresentar candidato a prefeito e o Sr. Pimenta 
da Veiga provavelmente não seria prefeito de 
Belo Horizonte neste momento. 

Agride ainda o pluralismo neste BrasiL que 
se tomou ·ã regrã._ Ninguém te_m culpa se, ao 
instituir a legislação que cria os partidos políti
~ nós nos entregamos a uma permissivi~ 
dade, cedemos a uma concessividade enorme 
e facilitamos a criaÇão de partidos aos mon-

tões. O que_ não se pode, Sr. Presidente, é 
'Corrigir um erro com outro. 

Se temos partidos demais, se alguns parti
dos são incipientes, se falta a alguns líderes 
partidários condições, autoridade, competên
cia, ou coisa Que- o va1ha;-riâo se pode, por 
eSte fato, prejudicar ao partido político em s~ 

- Que independe das suas lideranças, que é uma 
entidade pública de direito e tem iguais prerro
gativas diante da lei e diante do texto consti
b.!donal. 

Assim sendo, não vejo como coarctar o di
reito aos partidos políticos com registro provi
S6rio de ciprese_ntarem os seu~ cand_i~s à 
Presidência da República. 

Nós até, de alguma forma, se o pluralismo 
é em si uma idéia-fOrça~ se o pluralismo é 
em si uma idéia sadia. se .o pluralismo é ein 
si um bom propósito, estaríamos ampliando 
o leque, expondo à população, com maior 
diversidade, de uma maneira mais variegada, 
o pensamento político deste País, através de 
um maior número de candidatos à Presidência 
da ~epública 

Então, o propósito desta emenda é tão-so
mente o de conciliar este texto que vamos 
aprovar com a doutrina e com a CõhStituição. 
De outra forma, estaríamos expostos, seria
mos vulneráveis, porque, mais adiante, qual
quer partido político poderia entrar com a ar-
güição de inconstituciorialidade perante o Su
premo Tribuna] Federai. Em não sendo jurista, 
ainda assim, aposto que teria assegurado pre
liminarmente_ a prosperidade da sua proposta, 
da sua interpelação. 

!VJ fazermos isso, também nos estaremos 
eXimirtdo de perpetrar um ·casuísmo no texto 
da lei, em nome dos bons costumes ou em 
nome de outras categorias para as"}Uais não 
somos nós os ju~ para julgar. 

E indago: quem se mvora o direito de esta
beJecer que o limite deva ser de seis meses 
após a promulgação da Constituição, e não 
sete meses, e não oito meses, ou quatro me
ses, ou duas horas, ou três dias? Não podemos 
legislar Para trás, Sr. Presidente, só podemos 
legislar para a frente, ou seja, para produzir 
efeitos a partir da promulgação da lei. 

-Este é o nosso entendimento, e qualquer 
outra interpietação, sobretudo, as que vimos 
hoje pela imprensa, é absolutamente fora de 
sentiçlo. _ __ _ 

É lamentável, neste País, que, para se ajustar 
as coisaS aos termos do- Direito, da lei, da 
moral, se esteja ~osto a se ficar cascavi
Jh;;mdo, buscando onde está o gato na tuba, 
onde haja alguma coisa escondida, onde há 
algo que não possa s_er exposto à _luz do dia. 

Nosso propósito,_Sr. Presidente, é __ salva~ 
guardar a lisura deste pleito, a sua inteira legiti
midade. Que mafs adiante ninguém possa di
zer que teve cerceado os seus direitos; que 
adiante nenhum partido político tenha condi
ção para objetar sobre os resultados do pleito 
e dizer que tenha sido impedido de apresentar 
=uma proposta ou um _candidato melhor do 
que os que porventura aí estão. 

O Sr. José Fogaça -Sr. Presidente, peço 
a palavra. 
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O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
-V. Ex' falará depois. Ainda estamos na fase 
de discussão. V. Ex', como Relator, opinará 
depois. 

O Sr. José Fogaça- Queria apenas ptes.
ta,r um e.sclaredmento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson C•meiro) 
-Se V. Ex- quer prestar apenas um esclareci
mento, concedo-lhe a palavra. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Para esclarecimento. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, ã.penãs urõ.é5c1irecimento 
ao nobre Senador H~mQe~9 !-!-Jcena, que le
vantou uma dúvida _a respeito da proibição 
de os candidatos serem ~onvidados parei- en
trevistas ou debates. - -

O art 2:6 do sUb-SUtiitiVq dá cqf!ta desta ma: 
téria: 

"Após o registro" - isto_ significa que 
após 17 de agosto -"nenhum candidato 
poderá ser sequer_ convidado para debat~ 
ou entrevista em qualquer emissora de 
rádio ou televisão"- e está no texto-. 
"a não ser que sejam ·obedecidas e cum
pridas as_ exigências e critérios estabew 
leddos no art. 20.", lido por S. Ex' 

O Sr. Mawido Corrêa- Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelsop CarneirO) 
- Coilceâo a palavra ao nobre Sen@dor Mau
rício Corrêa. 

OSR. MAURÍCIOCO~ (PDT- DF. 
Para discutir. Sem revisão' do orador.) ~Sr, 
Presidente, Srs. Se[@dores, na verdade, eu 
gostaria de defender três einend~s que apre
sentei. 

A primeira delas com relaÇão àquilo qUe 
nosso texto constitucional já garantiu - a liM 
herdade de organização partidária. · 

Essa ·em-enda permitiria qúe as convençõeS 
naciOnais e regionais estabelecessem o núme-: 
ro -de seus integrantes. _ _ 

FUi advertido pelo nobre Relator, quanto à 
não-pertinência técniC;a da matéria no corpo 
deste projeto que estamos discutindo. -· · 

Erifretarito, cOiliõllão se trata·de uma ques
tão urgente, retiro a emenda e me fixo nas 
duas para as quais pedi destaque. 

O SR.. PRESIDENTE Nelson Carneiro}
Qual é o número da em_enda que V. EJcf retira? 

O SR. MAURÍCIO CORRé:.\- Trata-se, 
Sr. Presidente, da emenda aditiva ao art. 32 
Ela não será discutida, porque desisto da mes-
ma neste instante. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Emendan917. 

O SR. MAURÍCIO CORRé:.\ -A segun
da emenda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
diz respeito ao prazo dos atas do poder público 
que demitem e admitem funcionários. 

O nobre Relator rnodific:a o projeto que veio 
da Câmara, de tal modo que as demissões, 
bem como outros atas similares, terão prazo 
distinto, para efeito de sua nu1idade, com rela~ 
ção aos atas de admissão. 

O art 15 estabelece que os atas compreen
didos entre o trigésimo dia da publicação da 
lei até à eleição do Presidente da República 
..:::... Porfuil1o, dentro desse periodo - ficarão 
nuloS se fOrem- eTetivados pelo Poder Público. 
Já no caso dªs demissões, ele cria um parâ
metro diferente. Em vez de ser trigésimo dia, 
ele coloca "num periodo de 90 dias anteriores 
à data da eleição". 

I:?-evemos igua1izar esse prazo. O mesmo 
prazo para demissão deve prevalecer para o 
da admissão. O nobre Relator já concordou, 
ao que-me pare<!e, com a emenda que apre
sento. 

A terceira emenda, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, relaciona-se ao art. 20, que criou um 
acréscimo mf parte dos debates que serão 
organizados racuitatívamente pelas empresas 
de rádio e televisão. 

Na veidade, o nobre Relator adicionou a 
expressão "ou critérios de interesse jornalís
tico", porque o projeto que veio da Câmara 
determinava que esses debates facultativos 
ocorreriam segundo os critérios de sorteio. 
No Senado, o nobre Senador José _Fogaça 
ãcrescentou "ou segundo critérios jornalísti-
cos"~ 

Não quero disc:~tir o aspecto do interesse 
técnico das emissoras de rádio e televisão. 
Quero referir-me à injustiça que pode ocorrer 
eom rela,ção àquele candidato que não esteve, 
num momento, no primeiro ou no segundo 
lugar das pesquisas. Por exemplo, no momen
t(ffémos dois candiclatos que poderiam des
pertar o interesse, mas, daqui a dois ou três 
meses. poderemos ter candidatos que desper
fanãm-1nteresse. MaS as empresas váo investir 
nOs caildidatos com os qUãi$ elas querem fa
zer um programà, inclusive de interesse joma
lís~cç>, para o povo bl:'asileiro e para os seus 
telespectadores. Eu diria: e aqueles dois ou 
três candid,atos de 'partidos pequenos, que fi
caram no último lugar, em que a emlssora 
[lâO fevé il)tf!resse, que, a se11 critério, ela en
teridê'u-quê-riãO iã prOduzir lbope, a expectativa 
para se éissistir ao seu progràma? 

Portanto, emhora possa-parecer do ponto 
.de yjsta técntco-jomal[stico uma providência 
boa, para os candidatos que neste momento 
não go~~m da simpatia da opinião pública 
.esse acréscimo é altamente prejudicial. 
-De sorte que proponho, nesta emel)da se 
restabeleça -~quilo que veio da Câmara, vale 
dizer, que séjã. feito o debate através de sorteio. 
Dir-se~á que este é um critério irracional, um 
crftéiio que violenta exatamente esse interesse 
jornalístico. Seguramente apesar de tudo isso, 
-será um critério mais democrático. Não pode~ 
mos estar jungidos aos interesses das emis
soras de rádio e televisão, que vão propagar, 
que vão anunciar, que vão enfatizar determi
nados debates de candidatos que despertam 
interesse, e vão desprezar, podendo até ridicu
larizar, programas com candidatos que _n~o 
gozam, neste momento, da simpatia popular, 
portanto, do interesse jornalístico. 

Esta é a ráião pela qua1, Sr. Presidente, peço 
cp .. ie-serestabeleça o critério de Sorteio, que, , 
<;:~.o-eu disse,- nãO é ó melhor, mas pelo 

menos é o que atende às necessidades demo
cráticas neste instante. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came;ro) 
---Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

OSR.JOÃOMENEZES(PfL-PAPara 
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. 

...senadores, apresentamOs uma emenda que 
o Relator, em sua expoSIÇão, declarou_ ter in.
cluido no substitutivo: A emenda dizia _o se
guinte: 

"Qs partidos políticos ou as coligações 
partidárias não poderão, de forma a1gu
ma, ceder o seu horário gratuito, total ou 
parcia1mente, a candidatos que_ não per· 
tençam à sua coligação, ao seu Qartldo." 

Isto é, não poderão ceder o tempo' a candi
dato de outros partidos ou de outra coligação. 

Disse o Relator, durante a exposição que 
fez, que havia incluído isso no substitutivo. Já 
procurei aqui rapidamente e não ct_encontrei. 
Pode ser até qUe tenha, mas procurei e_ achei 
.que esta emeiiâa, para mim, pelo menos, pa· 
rec:e importante e não consta do substitutivo. 

-0 Si-~- José Fogaça _:.:_ É um~ ~;;ata- na 
última página. 

O SR. JOÃO MENEZES - Na última 
página, uma errata. Vamos ver. Tem uma aqui. 

"Somente quando se tratar de partidos 
coligados, nos termos desta lei, poderá 
o mesmo-candidato utilizar o horário polí
tico previamente previsto pela lei... alte
rar ... em dif~rentes partidos politicas." 

Esta errata não alcança o objetivo que pre
tendíamos. O que desejamos com a emenda,. 
que está ai na mesa, para a qual peço, neste 
momento, o destaque, é que realmente os 
partidos políticos e as coligações não possam 
ceder o seu horário, no todo ou em parte, 
para outros partidos _ou coligações ou para 
outros candidatos. Só pode falar no ttoráiio 
gratuito do partido ou_ cQI.igação aquele que 
estiver inscrito nesse partido ou nessa coliga· 
ção. De forma alguma pode ceder_ para outro 
partido<ou outro candidato ou de outra coli_g .. -
ção, sob pena de perder o direito de usar o 
horário gratuito. 

De maneira que esta errata que está aqui 
não me satisfaz e peço a V. EJcf que pOnha 
em destaque a emenda que apresentei para 
ser discutida 

Por outro lado, verificamos que o trabalho 
feito pelo eminente ~nadar José Fogaça é, 
realmente, um trabalho de fundo, mas existem 
casos que vistos assim, à ''vôo de pássaro", 
como por exemplo, esse citado pelo Senador 
Marcondes Gadelha, referente ao artigo 4o 
Neste artigo é estabelecido que os candidatos 
s6 podem ser registradps pelos partidos políti
cos com l:'egistro definitivo no Tribunal Supe-
rior Eleitoral e os partidos políticos com regis
tro provisório ou representação numérica no 
Congresso Nacional obtido até seis meSes 
após a promu1gação da Constituição Federal. 
Quer dizer, colocou-se um dispositivo já venci-
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do, que a Cõnstituição determinou o venci
mento já no dia cinco de abril. E, realmente, 
o argumento do Senador Marcondes Gadelha 
tem fundamento, porque a ConstituiçãO Fede
ral não traz essa prolbíção. Existem emendas 
dando prazo de mais alguns dias para que 
esses partidos provis61ios possam se registrar 
ou então até a aprovação e a homologa~ão 
dessa lei, o que seria, a meu ver, mais correto 
porque se a lei não foi ainda promulgada, san
cionada, evidentemente um de seus dispo
sitivos não pode ter a validade antes da pro
mulgação. 

Outro assunto que rrie pareCe merecer um 
estudo cuidadoso é o- qi..ie diz respeito ad's 
debates, porque em um artigo se estabelece 
o horário gatuito, quer dizer, somente naque
les horários gratuitos· se póde fazer a campa
nha eleitoraL Mais abaixo, entretanto, resol
veu-se dar oportunidade para que os meios 
de comunicação façam esses debates que po~ 
deráo ser usados fora. dos horários gratuitos. 

Isso está no arl 20, que diz: independen
temente db horário gratuito- quer dizer, além 
do horário gratuito da televisão e nos meios 
de comunicação, -criamos mais um horário 
- da propaganda eleitoral, fica facultada a 
transmissão pelo rádio e pela televisão de de
bates, de debates entre os cadidatos resgls
trados pelos partidos políticos e coligações 
- quer dizer, esse debate pode ser realizado 
a qualquer tempo~ pode ser a qualquer hora. 
assegurada a participação de todos os candi
datos, individualmente, em conjunto, ou dividi
dos em grupos, em dias distintos. 

Quer dizer, quando forem divididos os gru
pos em dias distintos, o substitutivo diz.: "Nesta 
última hipótese, os debates deverão fazer parte 
de programação previamente estabelecida, e 
a organização dos grupos far-se-á mediante 
sorteio ou critério de interesse jornalístico, que 
significa: somente nestes dois últimos casos, 
como diz o artigo, é que vai haver o sorteio 
ou interesse jomaJístico para fa:Z:e"r -o debate. 
Nos demais casos, a escolha fica ao talante 
de quem for produzir esse debate, ou a televi
são, ou o rádio, ou até a imprensa esCrita pode
rá fazê-lo. 

Então, este assunto me parece _complicado, 
porque estabelece somente para os últimos 
casos a escolha por sorteio ou a escolha por 
critério jornalístico, de interesse jornalístico. 

Parece-me que seria mais interessante que 
esta escolha, se por critério, fosse de interesse 
dos partidos políticos, não do interesse jorna
lístico. Entendo que é o interesse comercial 
que está em jogo, porque o debate entre A 
e B candidatos pode ser muito mais interes
sante, dá muito mais lbope do que ·o debate 
entre A e D candidatos. Então, talvez seja por 
isso que está esta porta de saída. Não estabele
cemos, um ponto de convergência e nenÍ está 
bastante esclarecido esse ponto. 

Acho que este art 20 predsa ser debatido 
e emendado, precisa ser esclarecido, porque 
como_ está, traz uma grande balbúrdia e esta
belecerá uma luta e uma disputa entre todos 
os candidatos, sobretudo nesta eleição plural 
onde existem dezenas de candidatos em cam
po para disputar os lugares. 

Ainda há mais, Sr. Presidente. Apresenta
mos, uma emenda, também, que diz o seguin~ 
te no seu art. 89: 

"Para as eleições previstas nesta lei, o 
candidato deverá estar filiado ao partido 
político até dia 15 de agosto de 1989." 

Ora, parece que estamos querendo abrir 
o prazo. É o mesmo critériodaquela emenda 
defendida pelo Senador Marcondes Gadelha. 
S. Ex' não quer tirar, com- esta lei, o direito 
de organizar novos Partidos antes de sua apro
vaçãCL~O ·que pretendemos é porque daqui 
a afgu-m tempo, daqui a um mês, pode um 
Senador, pode um Deputado querer se filiar 
a um outro partido político; ele não pode ser 
candidato a Presidente, mas ele pode querer 
se filiar. É o direito de filiação que estamos 
defendendo, não é o direito de ser candidato. 
Não queremos impedir que o candidato seja 
tolhido de se filiar ao partido que quiser, por~ 
que pela lei, coffio está, quem não se filiar 
até o dia do vencimento estabelecido que é 
o dia 5, ou até o dia da promulgação dessa 
lei, não poderá mais se filiar a outro partido. 
E vai ter muita gente rodando de um partido 
para outro, nac> só Deputados,. Senadores, 
mas, também, pessocrs que não pertencem 
à classe porrtica. Essas pessoas também po~ 
dem querer se filiar. Ele só pode se filiar, se
gundo o Projeto, 6 meses antes do prazo. E 
é esta a razão de apresetarmos a emenda, 
dizendo que até três meses antes do prazo 
o _cidadão_ pode se filiar. Por que não pode 
se filiar? Por que qualquer um daqui, qualquer 
Deputado,_ quaJquer Senador não pode se filiar 
a um outro partido daqui a 30 dias, se ele 
quiser? O que discutimos é a filiação e mais 
nada. Então, o cidadão tem o direito de se 
filiar. Ninguém está discutindo o seu direito 
de ser candidato a Presidente da República, 
mas o direitO de se filiar. E como está no 
projeto de lei.- ele está impedido de se filiar 
no prazo de 6 meses anteriores à eleição. 

E nesta confusão toda, já estou vendo no 
jornal que fulano vai para cá, beltrano vai para 
acolá. Então, daqui a 30. dias, _imagine V. Ex' 
O que nãO vai ser. E Pelo Projeto, como está, 
ninguém mais poderá sair, ninguém mais po
derá mudar de partido. Chamo a atenção dos 
Sts. Sena4ores para esta nossa Emenda, para 
.a qual peçb destaque também, para ser discu
tida e votada, porque é uma emenda que, na
quele princípio do que se disse, do pluralismo, 
quer o pluralismo; desejam a faculdade que 
cada um possa escolher, nesse interregno, o 
partido a que quiser pertencer. 

Eram essas, Sr. Presidente, as observações 
que eu queria fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-::_A Mesa aguarda que V. Ex" eitvie os pedidos 
d~ destaque por escrito. 

Quanto ao art 20, pelo que_ entendi, V. EX' 
deseja apresentar uma emenda, e não apenas 
urn ()estaque. _Gostaria que o nobre Senador 
João Menezes esclarecesse. 

Quanto -ao-art. 20, V. EX" fez uma crítica, 
mas para oferecer uma emenda ou ... 

O SR. JOÃO MENEZES -Não, ao arL 
20 fiz apenas uma observação, um comen· 
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Apenas uma observação. um <;:omentário. 
Mas, quanto aos olrtros, V. EX" terá que enviar 
o destaque à Mesa. (Pausa) 

Não havendo mc!ls quem queira discutir a 
matéria. está encerrada a discussão. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Peço a pala· 
vra, Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a paJavra, pela ordem, ao nobre 
Senador Jutahy MagaJhães. 

OSR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pela ordem. Sem revisão do orador.} -
Sr. Presidente, encerrada a discussão passare
mos à votação? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não. O Relator ainda dará parecer sobre 
as emendas. 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES- Então, 
Sr. Presidente, a questão de ordem será apre-
sentada depois. .. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a paJavra ao nobre Sr. Relator, 
Senador José Fogaça, para dar parecer sobre 
as emendas. 

--0 SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, de fato, a redação proposta pelo nobre 
Senador Humberto Lucena é mais escorreita, 
mais sintética e contribui eficazmente, pelo 
menos para os _objetivos a que se propõe S. 
EX' No entanto, o texto em nada contraria o 
que pretende S. EX" É verdade_ que o texto 
peca pela abundância, mas não causa prejuí
zo, ou seja, o princípio constitucional da no
meação por concurso não fica afetado, mes
mo porque a -publicação e a entrada em vigor 
desta lei n~ irão revogar a Coristitulção~ Daf 
por que embora tenha produzido uma redação 
Inteligente, uma redação criativa, e bastante 
mais sintética. S. Ex" não aJtera o conteúdo 
do projeto. 

Quanto à questão relativa aos debates, já 
explicamos, já esclarecemos a S. EX' O arl 
26 proíbe que candidatos registrados- todos 
o estarão a partir do dia 17 de agosto-.:partid~ 
pem de entrevistas ou debates a convite de 
emissoras de rádio e de televisão, salvo quan
do os debates se realizarem nos termos esta
belecidOs por esta lei. É o seguinte o texto 
do art 26: 

"Os candidatos, após o registro, ficam 
impedidos de se apresentar ou participar 
de quaisquer programas em emissoras 
de rádio ou televisão, ressalvado o horário 
de propaganda eleitora] gratuita e os de
bates organizados de acordo com esta 
lei, e os noticiários jornalísticos regula~ 
res." 

Ou seja, a léi não impede que, quando per~ 
sonagem de fato politico de relevância joma-
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lística, os çandidatos sejam citados, referidos, 
no conteúdo dos noticiosos regu1ares;_ a lei 
não impede que os candidatos participem de 
debates, desde que respeitados os critérios 
estabelecidos nesta lei. E n_ão impede que eles 
participem, obviamente, do horário conv~
clonal de propaganda gratuita. N:ão podem, 
isto sim, ser convidados ao livre arbítrio ou 
ao livre critério das emissoras. 

Quanto à emenda do ilustre-Senadoflta:ffiã.r 
Franco, queremos dizer a S. Ex1' que, como 
deve ter observado no' teor do parecer dado 
por este Relator, o parecer não é antagônlco, 
Ao contrário, reconhec_e a intenção mora11za
dora de S. Ex' E mais, S. Ex'-e os_ noticiários 
agora já o indicam como possível candidato 
à Vice-Presidência da República pelo PRN -, 
S. Ex!' seria atingido pelo rigor da sua própria 
emenda, o que demonstra a sua isenção e 
o seu espirita elevado. No entanto, entende
mos que, embor1;1 menos_ detalhadamente, é 
bem verdade, o CódigO Eléitbfal já t.rata desta, 
matéria. 

Dai, optãmos pela rejeição. 
Quanto às emendas propostas pelo ilustre 

Senador Maurício Cortêa, da mesma forma 
entendíamos nós que estaríamos inti'oduzindo 
uma formulação talv~ m~is generosa com 
o público, com as emissoras de ráàlo_~ ~leyi
sáo, com os espectadores, com os ouvintes, 
no sentido até de colaborar c9m os candi
datos, uma vez que nenhum deles prejudicado 
seria, uma vez -que nenhum deles exduido 
seria, uma vez que todos gozariam igualmente 
dos mesmos direitos quanto ao horomo, tem
po.-de participação e quanto à presença em 
cada programa que fosse realizado, em cada 
iniciativa que fosse tomada pelas emissoras 
de rádío e televisão. Mas segundo sabemos, 
há um ·-acordo de Uderanç:as no sentido da 
aprovação-da emenda do ilustre Senador Mau
ricio Corrêa, que, portanto, fai: retOmar ao texto 
original da Câmara e ftxa o critério urUcamente 
por sorteio nesta matéria. 

Relativamente à emenda de S. Ex.', no que 
se refere ao art. 16, a nossa intenção ao estab~
lecer o periodo de 90 dias era a de não dar 
um contorno do mesmo rigor que_ foi da,do 
ao artigo anterior, ou seja, ao art. 15, procu
rando diferenciar demi$ões e coritratações 
como medidas administrativas de resultantes 
diversas. Daí por que o -pãrécer" foi originaria
mente contrário. No entanto sabemos que há 
um acordo de lideranças para a aprovação 
desta emenda do Senador MauríciQ Correa, 
que volta a estabelecer que, trinta dias após 
a publicação desta lei, é que se inicia este 
prazo, onde são vedadas as demissões. No 
caso, a divergência é bastante pequena entre 
a proposta do Senador Mauricio_ C:Qrrea e o 
texto do substitutivo. 

Quanto àquilo que aqui foi objeto de argu
mentação por parte do Senador Marcondes 
Oadelha, queremos apenas lembrar a S. Ex
que a Lei E1eitoral que tratou das eleições rnu· 
nicipais previa um pleito que se feriria 45 dias 
após a promu1gação da nova Constituição bra~ 
sileira. Era evidentemente, um quadro diverso 
ao do ano de 1989. sempre apOS uma Assem~ 
bléia Nacional Constituinte há uma reerga· 

nização partidária, há um quadro polític:o novo. 
N., entao, justificam~se as liberalidades ne.ssa 
transferênda, nessa passagem de um partido 
ao outro, __ _ 

·- Náo crerriOs que o mesmo possa ser afirma
do quahdo já temos ou quando -téreri'los inais 
de- Um ano de promulgação da nova Consti
tuição, por ocasião das eleiçPes de 15 de no
verribro:-------
-""Oüáhto àS -observações do nobre Senador 

João Men~es:- de fato, é bem possível que 
o texto _do_ substitutivo~ rião oonsiga ser tão 
preCiso quanto deveria. -Concoido com S. Ex' 
No entanto, a Emenda n9 11-A,_ de S. â', que 
trata da _meSma inatériá~ em vez de referir-se 
ao art. 29, apenas refere-se ao .,_rt. 20, e suscita 
algumas dúvidas, quando diz: "Nenhum par
tido ou co~gaç:ão poderá ceder o seu horário 
gratuito". Deveria S. Ext referir-se não ao horá
rio gratuito genericamente, ou indefinidamen· 
te, mas ao hotádo gratuito previsto na Lei n~ 
5.682, de 21 de juJho de 1971, alterada pela 
Lei n~ 6.3~9, de: 19 de julho de 1976, que ê 

-este horário político, pelo qual os partidos têm 
o direito de divulgar os seus programas e não 
fazer propaganda eleitoral de seus candidatos. 
São dois fundamentos de natureza diferente. 

O Sr. João Menezes- Per.mite V. EJc!' 
-um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~ --riobre Senador _João Menezes, o relator 
está oferecendo o seu parecer. Após o término 
do parecer, V. Ex' pOderá prestar algum escla
recimento. _ 

O Sr. João Menezes- Está Certo, Sr. 
Presidente. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, 
nada irilpede,no_eritanto, que, na redação fi
nal, se põssã: aduzir; se possa acrescentar esta 
especificaçãg, para que o horêirío gratuito não 
seja o horário gratuito_, inclusive, da propa
ganda eleitoràl nos dois meSes anteriores à 
eleição, mas sim, apenas aquele horário insti
tucional de divulgação dos programas parti
dários. 

S. Ex!' critica também--os debates propostos 
pelo art. 20, mas não oferece nenhuma emen
da. Da.í por que nos Umltamos apenas a dizer 
que esta proposta dos debates já é originária 
da Câmara e c:onsta de toda a legis1ação eleito
ral, de toda a legislação referente. a eleições 
das últimas três eleições: as eJeições para go

. vemador de estado, em 1986; a~ elei~ões mu
nicipais de 1988; e, agora,-as eleições presi
denciais de 1989. 

O texto não inova, _o texto não <::ria nada 
de novo, a não ser o critério jornalístico, me
diante- rigorosa observação da igualdade entte 
todos. 

-

Terlla~se. dentro da limitação que .ã igual
dade exige, permitir uma llberdade aos edito
res, para que possam não só criar situações 
de interesse maior, como esc::Jarecer, de forma 
mais viva, mais atrativa, os próprios cidadãos 
brasileiros que irão votar no dia 15 de novem
bro. 

Eram estas, Sr. Presidente, as observações 
que eU tinha a fazer. 

- -0 Sr. João Menezes- Peço a palavra 
para um esc:larecimento, Sr-. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palãvra:-ão -nobie Senador João 
Menezes, para wn esclarecimento. 

OSR. JOÃO MEI'IEZES (PFL-PA Para 
esc!arecer.) -Sr. Presidente, a explicação do 
eminente Senador José FoQ-aça tem uril fun
damento. Mas o que eu quis_ dizer _foi mesmo 
no ger81, não fói só naquele horário em que 
os Partidos têm d,e pedir uma vez ~o mês 

- para ir à televisão, a fim de faz.er Çt propaganda 
do programã dos Partidos. · 

O meu obje_fiv_o é proibir nesse e no horário 
9fatuito, quer dizer, nó geral. Porque, seilão, 
ficamos s6 proibindo, nesse da programação, 
que os Partidos têm o direito de requerer ao 
Tnõunal, para fazer a propaganda dos seus 
programas partidários. o que é que se tem 
feito? Infiltração de outras pessoas em progra
mas de outros Partidos. 

O que qu.ero é prevenir para o futuro. Daqui 
para diante, não sei Como vai decorrer essa 
campanha eleitoral e podem pequenas coliga
ções se juntar e a1cançar aquele nóme~_ro de 
representantes que estão estiPulados dentro 
do projeto de lei e, com Isso, 1.}-Sar o horário 
gratuito. 

Dessa forma, com a minha emend~, Proíbo 
totalmente ou no horário gratuito oflc_@l, ou 
naquele horário em que os Partidos têm o 
di_reito de fazer_ apenas a prOpaganda dos seus 
programas. De maneira que continu.o a man· 
ter a emenda, para a qua1 estou pedindo des
taque. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V. EX já esclareceu o seu _ROii.tO de vista. 
- O parec:er concluiu favoravelmente às 
Emendas n" 8, 9, 13. 15, 16. !9, 23. 27. 29 
e 30, e contrário às demais. 

Para melhor ordenar a apreciação da inaté
ria, a Presidência esclarece ao Plenário que 
as Emendas de parecer favorável, de n~ 16, 
19, 23 e_27, uma vez que Já foram atendidas 
no texto do substitutivo, não precisam ser sub
metidas à votação, se o Plenário decidir pela 
aprovação do substitutivo. Entretãr)t9..~_.as 
Emendas de n~ 8, 9, 13, 15 e-29, que recebe· 
ram parecer favorável, devem ser destaca.das 
pàra votação em separado, uma vez que não 
foram incorporadas qo substitutivo. _ 

Assim procedendo, a aprovação do substi
tutivo não prejudicará as emendas mendo
ncidas, salvaguardadas pelos destaques ou 
que já foram incorporadas ao seu texto. 

O SR. PRESIIlEriTE (Nelson Cameílo) 
~-Sobre a_ mE:sa, requerimentos qtie serão 
lid.o:s.pelo Sr. 19 Sec~~o. 

São lídos o seguintes 

REQQERJMENTO 1'1• 241, DE 1988 

Nos termos do art. 347, a1ínea b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para vOta
ção em separado, da Emenda n" 2 ao Projeto 
de Lei da Câmara n~ 7, de 1989. _ 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
.Marcondes aadelha 
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REQUERIMENTO N• 242, DE 1989 REQlJERIMENTO N• 249, DE 19!19 REQQERJMENTO N• 250, DE 1989 

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para vota
ção em separado, da Emenda n~ 5 ao Projeto 
de Lei da Câmara n~' 7/89 -- - -

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.
João Menezes 

REQlJERIMENTO N• 243, DE 1989 

Nos termos do art 347, alínea b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para vota
ção em separado, da Emenda n9 8 ao Projeto 
de Lei da Câmara T\'?'7, de 1989 (n~' 1.201/88, 
na Casa de origeln); qt.ie dispÕe sobre a elei
ção para Presidente e Vice-Presidente da Re
pública. 

Sala das Sessõ_es, 11 de maio de I 989. -
Roni!Jn Tito 

REQUERIMENTO N• 244, DE 1989 

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para vota
ção em separado, da Emenda n"' 9 ao Projeto 
de Lei da Câmara n~' 7, de 1989 (n9 1201/8S. 
na Casa de origem), que dispõe sobre a elei
ção para Presidente e Vice-Presídetlte da Re
pública. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. ~ 
Ronan-Tito 

REQUERIMENTO N• 245, DE 1989 

Nos termos do art. 347, a1ín.ea c, do Regi
mento Interno, requeiro destaque para vota
ção em separado da Emenda n9 11 ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 7, de 1989. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Rachid Saldanha Derzi 

REQUERIMENTO N• 246, DE 1989 

Nos termos do art "347, alínea b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para vota
ção em separado, da Emenda n9 13 ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 7, de !989 (n• 1.201/88, 
na Casa de origem), que-dispõe sobre a elei
ção para Presidente e Vice-Presidente da Re
pública 

Sala das Sessões, 11 de maio âe 1989. -
Ronan Tito 

REQUERIMENTO N• 247, DE 1989 

Nos termos tio art. 347, aJínea b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para vota
ção em separado, da Emenda n9 15 ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 7, de I 989 (n• 1.201/88, 
na casa de origem), que dispõe sobre a elei
ção para Presidente e VIce-Presidente da Re
pública 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989:
Romm Tito 

REQaà!IMENTO N• 248, DE 1989 

Nos termos do art. 347, aJfnea b,do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para vota
ção em separado, da Eme"nda n9 29 ao Projeto 
de Lei da Câmara tt' 7, de 1989 (no 1201"/88, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a elei
çãp para Presidente e Vlce-Presldente da Re
pública. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Ronan Tito -

Nos termos do art. 347, alínea b, d.o Regi
mento Interno, requeiro destaque, para vota
ção em separado, da Emenda n9 33 ao Projeto 
de Lei da Câmara n~> 7/89. 
-Sa1a_das Sessões, 11 de maio de 1989. -

Itamar Fralico ~ -- - ---

0 Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden
te, peço a paJavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~,ConcedO a paJavra ao nobre Senador Juta~ 
ny MagaJhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, apenas gostaria de saber se 
seria poSSível ser feit,a a dlstribuiçãq do parecer 
do Relator, do substitutivo apresentado e das 
emendas que mereceram pedido de destaque, 
para sabermos exatarnente aquilo que esta
mos votando. 

Etrpergu:ntaria se a Mesa está em condições 
de fazer a distribuição do substitutivo apre
sentado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O substitutivo esta distribuído. Quanto às 
em"eildas.~. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, 
peço me seja entregue, porque não me forne
ceram o substitutivo. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
..;;;.;.. E~ -sobre ,a mesa. Por acaso na mesa 
de V. Ex' não "está, mas foi distribuído a todas as" mesas: - . . -

O SR. JUTAHY MAGALHÁES -Por 
acaso, nesta daqui não está. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Quanto aos destaques a que V. Ex~ se refere, 
rea1mente seria iinpossfvel, neste momento, 
fazer essa distribuição. A Mesa tem uma solu
ção. A cada destaque serão lidos o destaque 
e a emen~~ e! assim, o Plenário terá tempo 
de votar, a favor ou contra, com conhecimento 
de causa. ---

O SR-JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Pre
sidente, recebi instrução para três emendas 
serem aprovadas, mas o meu Líder pediu des
taque para a de n9 9. Então, eu gostaria de 
pelo menos saber do que se trata. 

O Sr. Leopoldo Peres- Sr. Presidente, 
peço a pa1avra pela ordem. 

~-0 SR. PRESIDf!NTE (Nelson Carneiro) 
_ --~Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB -
AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, solicito a retirada dos requeri
mentos assinados pelo U:der Senador Ronan 
Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-SObre a mesa requerimentOs ·que -vão ser 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidos e deferidos os seguintes 

Nos termos do art. 280 do Regimento lnter~ 
no, requeiro a_ retirada do Requerimento n9 
243, de 1989, de minha autoria. 

Sala das Sessões, li de maio de I 989. ~ 
Romm Tito.- -- - -

REQUERIMENTO N;251,DE 1989 

Nos termos do art 280 do Regimento Inter
no, requeiro a retirada do Requerimento n9 

244, de 1989, de minha autoria. 
Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.

Ronan Tito. 

REQlJERIMENTO N• 252, DE 1989 

Nos termos do art.280 do Regimento ln ter~ 
no, requeiro a retirada do Requerimento n9 

246, de I 989, de minha autoria. 
Sala das Sessões, I 1 de maio de 1989. -

Ronan Tito. 

REQUERIMENTO N• 253, DE 1989 

Nos termos do art. 280 do Regimento lnter~ 
no, requeiro a retirada do Requerimento n9 

247, de 1989, de minha autoria. -
SaJa das Sessões, 11 de maio de 1989. .....,.... 

Ronan Trto. 
REQUERIMENTO N• 254, DE 1989 

Nos termos do art. 280 do Regimento Inter
no, requeiro a retirada do Requerimento n9 
248, de 1989, de minha autoria. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Retirados, os destaques assinados pelo no
bre Senador Ronan .Tito. 

Trata-se das Emendas n<:>S 8, 9, 13, ~5 e 
29. . ~ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa"se, então, à apreciação do_ requeri
mento de destaque, para a votação em sepa· 
rado, da Emenda n~ 2. 

A Emenda n9 2 vai ser lida pelo Sr. 19 Secre
tário, para melhor conhecimento dos Srs. Se
nadores. 

É lida a seguinte 

EMENDAN•2 

"Art. 4~> Somente poderão registrar 
candidatos e participar das eleições pre~ 
vistas nesta lei os partidos_políticos com 
rigistro junto ao Tribuna] Superior Elei
tóral" 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação o requerimento de destaque. 

O Sr. Leopoldo Peres -Sr. Presidente, 
peço a paJavra pela ordem. 

-O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- ConcedO a paíavra a V. :EX!' -

O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB -
AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, -não se faria primeiro a votação 
do projeto para depÕls se ressalvar os desta
ques? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
....:.... Esses requerimentos, se aprovados, estão 
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como matéria constante do projeto. Por _isso 
é que são votados antes._ 

O Sr. Marcondes Gadelha- Peço a pala
vra pela ordem, Sr. PreSidente. 

O SR- PRESIDEI'fiE (Nelson Carneiro) 
-Tem V. Ex' a palavra. 

O SR- MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB. Pela ordem. Sem revfsã_o do orador.) 
- Sr. Presidente, essa emenda que foi lida 
agora é do Senador João Lobo? - · - · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Camejro) 
-Sim, do nobre Senador -.!®o _bobo: 

O SR- MARCONDES GADELHA -
Quem pediu destaque para essa emenda, Sr. 
Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-É a Emenda n'~ 2. 

O SR- RACH!D SALDANHA DERZI
A de n'~ 2 é de minha autoriat Sr. Presiden_te. 

O Sr. José Fogaça-Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
- Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR- JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) --Sr. 
Presidente, a emenda que V. Ex' acaba de 
ler é de autoria 4º nqbre S.eijador_ Raçhid Sal~ 
danha Derzi, o destaque também o é,- e _trata 
de matéria idêntica a um pedido de d~staque 
do ilustre Senador Marcondes Gãdelha, que 
será votado no turno suplementar. 

Portanto, estamos diante de uma coincidên
cia ou de uma redundância, Ou se mantém 
o destaque desta emenda, iequerido peJo" Se
nador Rachid Saldanha Derzi, e retira-se odes
taque do Senador Marcondes Çi_adelha ... 

O SR. PRESIDEI'fiE (Nelson CarneirQ) 
- Não, permita-me V. Ex' Orna apenas .se 
refere aos partidos políticos em geral,_ e a outra 
parece que tem um prazo. -

O SR- JOSÉ FOGAÇA - Não, a dife
rença é que uma fala em promulgação e a 
outra em publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Então, são duas emendas diferentes. 

O SR- MARCONDES GADELHA- Sr. 
Presidente, com o perdão de V. Ex', esta emen
da que está ai _é completamente diferente da 
emenda para a qual eu pedí o destaque. Pri
meiro, o autol" é diferente,_ é ci Senador João 
Lobo; segundo, o texto é coÕ'lpletamenie dife· 
rente. 

Eu pediria se não fosse incômodo a V:. Ex" 
-que o Sr. }9-Secretárlo procedesse à leitura 
outra vez, e iremos ver que o texto é completa
mente diferente daquele para o qual pedimos 
o destaque. Essa emenda lida há pouco me 
soou completamente estr~nho ao ... 

O ·SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Solicito ao Sr. }9-Secretário faça novamente 
a leítura da emenda. - -

__ É li~a a seguinte 

EMENDA 

"D~se ao art. 49, inciso _g, a seguinte 
redação: 

"OS partidos políticos com registro pro
visório de representação eleita ao Con
gresso Nacional, ou obtida até a data na 
prO-mulgação desta leL" -

OSR. MARCÕNDES GAi>Eu!A~Esta 
está certa, Sr. PreSidente, o a-utor é o-Senador 
Rã.chid Saldanha Derzi e O reque'ririiEili.to de · 
dest?que é de minha autoria. Esta é a emenda 
para a qõaJ pedimos a manutenção do desta
que, a outra, conforme sugeriu o nobre Sena
dor José_fogaça, poderíamos descartar.· 

-O SR. PREIIIDEI'fiE (Nelson Carneiro) 
- - Eni votai;:áo O requerimento. de destaque. 

O Sr. José Fogaça -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SiÜ•ttESJl)ENre (Nelson Cameiro) 
- tcirfeéâo -a palavra ao nobre Senador José 
Fogaçà. 

o SR- JOSÉ FOGAçÁ (PMDB - RS. 
Pela ordem. Sem reyis~o do orador.) ---:--Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, vamos colocar-as 
coisas nóS seus âevidos luQares. 

Esta emenda, de autoria do nobre Senador 
Rachid SalcJ.?lnha Derzi, utiliza a palavra "pro
mulgação", e me informou o ilustre Senador 
~ond~_ G~_!:le!Qa que ooseu.4~staque- pre
~e_ndia_ 'ª expressão "publicação _da lei", que 
mais adequadamente se utiliza ness~ casos. 

Sr. Presidente, o rheu parecer é contrário, 
_mas estou tentando -eSclai-ecer o processo dos 
trabalhos. - · · · -

·"·o SR- PRESIDEN"IÍC(NOlson Carneiro) 
=Parece que duas emend~ visam--o mesmo 
objetivo, mas uma se refere à "promulgação" 
e- outr~_,à_ ''publicaç~o ... 

. O SR- MARCONDES GADELHA -In
-dago, Sr. Presidente, se uma delas se _refeJe 
ao projeto e a outra ao substitutivo,_o_u_se_as 
duas se referem ao projeto. - - .. · 

Então, a-segunda poderá permanecer e ser 
votada no segundo turno, na segunda votação 
e manteremos .as duas. 

O SR- PRES!DEI'fiE (Nelson Carneiro) 
- Põi- enquanto vai ser Votada aqUela que 
diz respeito à promulgação. 

O Sr. Marcondes Gadelha -A que fala 
em prOmulgação é do nobre Senador Rachid 
Saldanha Derzi, e eln sc:igUndo tUrnO é a do 
ilustre Senador -J_oão Lobo, que diz. respeito 
à p~_?!i~~-ção e se refere ao substitutivo. 

9 &R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
o:- Passamos à_ ~tação do requerimento de 
dE:lstaque para a Emenda Rachid Saldanha 
Derzi, que diz respefto à pl-omu1gação da lei. 

Os srs. SenaQores que estão de acordo 
queiram perrrianecetsentad9s. (Pausa) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDEI'fiE (Nelson Carneiro) 
- PaSsa-se à votaçãO do_ requerimento de 

destaque para votação, em separado, da 
Emenda n9 5. 

O SR. PRESIDEI'fiE (Nelson Carneii"Q) 
-=Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que d aprovam-queiram 
p_ermaneCei sentãclOs. (Pausa) 

Rejeitado o requerimento de destaque. 

O SR- PRESIDEI'fiE (Nelson Carneiro) 
- Em votação o requerimento de destaque 
para votação, em separado, da Emenda n'i' 
I!. 

Os Srs. Sena9ores que _o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) -

Rejeitado. 

O SR- PRESIDEI'fiE (Nelson Carneiro) 
--Em vOtação ·o requerimento de destaque 
para a votação, em separado, da Emenda n" 
33, de all!O_ria do nobre Senador Itamar Fran
co. 

_o Sr. Leopoldo Peres- Sr. Presidente. 
~ peço a_ palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEI'fiE (Nelson Carneiro) 
·-Concedo a palavra ao nobre Senador Leo
Poldo Peres. 

O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB -
AM. PeJci'Ordein. Sém revisão do orador.) -
Sr. Presidente, antecipadamente, a emenda é 
móralizadó-ra e o PMDB vota a favor. 

O SR- PRESIDEI'fiE (Nelson Carneiro) 
-Em votãÇão o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
As emendas destacadas serão oportuna

mente votadas._ 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
· - Em votação o substitutivo, que tem prefe

tênda regimental, sem prejuízo das emendas 
destacadas. 

bS Srs.__Se-nadores que o _é!provam queiram 
permanecer sentadç>s. (Pausa) 

Aprovado. 
Api'6Vado o substitutivo, ficam prejudicados 

o projeto e as emendas não destacadas. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson· Carneiro) 
- Passa-se à votação das emendas desta~ 
cadas. 

Em votação a Emenda n9 2, do Senador 
Rachid Saldanha_ Derzi. 

Os Srs. Senadores Que a aprOvam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 

O Sr_ PRESIDEI'fiE (Nelson Carneiro) -· 
Passa-se à votação.da Emenaa·n9 33, do nobre 
Senado_r_l~ar Franco. _ 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permaneçer sentados. (Pausa) · 
- Aprovada. . ___ __ _ __ _ 

A matéria vai à ·comissão Diretora, para ela
. _ borar a redação do vencido para o turno supleM 

mentar. -

O SR. PRESIIlENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência suspenderá a s~o por 5 
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minutos, enquanto se redige a redaçáo do ven
cido. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa bs 18 horas e 18 minutoS, 
a sessão é reaberta às 19 horas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está reaberta a sessão. 

Sobre a mesa parecer que vai ser lido pelo 
Sr. )9 Secretário. -

É lido o seguinte 

PARECER 1'1• 33, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

Redação do vencido para o tumo su
plementar do Substituto do Senado_ao 
Projeto de Lei da Câmara nP--7, de 1989 
(nP 1201188, na Cisa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redaçâo 
do vencido para o turno suplementar do Subs· 
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n97, de 1989 (n?1,201/8_8_, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a eleição para Presidente 
e Vice-Presidente da República a realizar-se 
em 15 de novembro de 1969. _ ~-- .--

Sala de Reuniões da CQmissão, ll_de_maio _ 
de 1989. ~ rielson Carneiro,_ Presidente--:
Pompeu de Sousa, Relator -Antonio Luiz 
Maya -!'labor Júruor. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DA CÂMARA 1'1' 7, DE 1989 

(n' 1.201188, na Casa de origem) 

Disp6e sobre a eleição par11 Presidente 
e Vice-Presidente da República. 

Art. 19 A eleição para Presidente e Vice
Presidente da República para o mandato a 
iniciar·se no dia 15 de março de 1990, nos 
termos do § 19 do arl 49 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias_ de 5 _de ou
tubro de 1988, será realizada, gjmultaneamen
te, no dia 15 de novembro de 1989. 

Parágrafo- único .. Na mesma data serão 
realizadas eleições para Prefeitos, Vice-Prefei
tos e Vereadores nos municípios _criados até 
15 de junho de 1989, aplicando-se, no que 
couber, na forma das instruções a serem bai
xadas pela Justiça Eleitoral, as disposiações 
da Lei n' 7.664, de 29 de junho de 1988. _ 

Art. 2~' Será considerado eleito Presidente 
o candidato que obtiv:er a maioria_ absoluta 
de votos, não computados os em branco e 
os nulos. 

§ l~' Se nenhum candidato alcançar 
maioria abs.oluta na primeira votação, far-se-á 
nova eleição em até vinte dias ap6s a procla
mação do resultado, concorrendo os dois' can
didatos mais votados e. considerando-se eleito 
aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. 

§ :29' Se, antes de reai>ado o segundo tur
no, ocorrer morte, desistência ou impedimen
to legal de candidato a Presidente convo_car
se-á, dentre _os remanescentes, o de maior 
votação. 

§ 3?- Se remanescer, em segundo lugar, 
l"!iais de um canQ.idato _com a mesma votação, 
qua1ificar-se-á o mais idoso~ 

§ 4~ A data da _elc;ição na hipótese do § 
1' deste artigo será fixada pelo Tribunal Supe
rior Eleitoral. 

Art. 3~' A eleição do Presidente da Repú
blica importará a do Vice-Presidente com ele 
registrado. 

Art. 4~ Põderão registrar candidatos e par-
ticipar das eleições previstas nesta lei: ---

1-os partidos político• com registro defini
tivo no Tnbunal Superior Eleitoral; 

Ü-OS partidos políticOS-COm registro provi
s6rio e representação eleita ao Congresso Na
cional ou obtida até a data da promulgação 
desta lei. 

Art. 5~ Dois ou mais partidos políticos, 
nas condições dO artigo anterior, poderão coli
gar-se pata registro de candidatos comuns. 

§ 1 ~ A coligação terá denominação pró
pria, que poderá ser a junção de todas as siglas 
que a integram, sendo a ela assegurados os 
direitos conferidos aos partidos políticos, no 
que se refere ao processo eleitoral. 

§ 29 Os partidos políticos ou coligações 
deverão, necessariamente, identificar sua le
genda em todo o __ material de propaganda utili
zado na campanha. 

§ 39 Cada partido deverá usar sua pr6pria 
legenda, sob a denominação da Coligação. 

Art. 6~ As coligações dependerão de pro
posta do órgão executivo de direção nacional 
ou de 25% (vinte e cinco· por cento) de con
vencion_ais, e de aprovação pela majoria abso
luta dos membros da Convenção Nacional, 
em voto direto e secreto. 

Art. 7' Na formação de Coligações serão 
observad~ as seguintes normas; 

I-a Coligação poderá inscrever candida· 
tos fi1iados a qua[Squer partidos políticos dela 
integrantes; _ __ . _ 

U- O pedido de registro dos candidatos 
será subscrito pelos Presidentes ou represen
tantes legais dos partidos políticos coligados 
ou pela maioria dos membros do órgão execu· 
tivo de ~ireção nacional._ 

· m--A Coli_Qação será -repreSentada perante 
aJustiça Eleitoral por delegados indicados pe
los Partidos que a compõem. 

Art. & _ P~ i;ls eleiçOes_ previstas nesta lei, 
o candidato deverá estar filiado ao Partido Polí
tico até -o dia 15 de maio de 1989. 

Parágrafo ónico. Nenhum candidato po
derá concorrer em mais de l.DTia convenção, 
em Partidos diferentes e não coligados, desti
nada à escolha de candidatos para a mesma 
eleição. 

Art. 91' As ConvençõeS Nacionais Partidá
rias destinadas a deliberar sobre Coligações 
e escolha de candidatos serão realizadas até 
15 de julho de 1989_, e o requerimento de 
registro dos candidatos ~srolhidos deverá ser 
apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral até 
às 18 (dezOito_) horas do dia 17 de agosto 
de 1989. _ . . .. 

§_ _ __l~ A__Convenção NadonaJ será çonsti
ttJí@._n_g_fu_rma estabelecida nos Estatutos do 
Partido Político. 

§ 29 Ficam convalidadas as Convenções 
Nacionais realizadas antes da data da pub~caM 
ção desta lei, desde que constituídas na forma 
dos Estatutos do Partido Polftl.co. 

Art. 10. A inscrição de candidatos às elei
ções de que trata esta lei, para dedsão da 
Convenção, poderá ser feita por órgão execu
tivo de direção nacional, regional ou por grupo 
de 30 (trinta) convencionais. 

§ 19 Nenhum Convencional poderá subs
crever mais de uma chapa, ficando anuladas 
as aSsinaturas em dobro. 

§ 29 A inscrição de candidato s6 será váli
da tnedlante_ seU expresso consentimento. 

Art. 1 1. Os Presidentes dos órgãos execuM 
tivos de direção nacional solicitarão à Justiça 
Eleitoral o registro dos candidatos indicados 
na Convenção. 

§ 1 ~ No caso de coligação, o pedido de 
registro dar-se-á na conformidade do disposto 
no inciso_ II do art. 7~ desta lei. 

§ 29 Na hipótese de os Partidos ou ColigaM 
ções não requererem o registro de seus candiM 
datas, estes poderão fazê-lo perante a Justiça 
Eleitoral nas 48 (quarenta e oito) horas seguin
tes ao encerramento do prazo previsto no art 
9' 

§ 3' Em caso de morte, renúncia ou inde
ferimento de registro de candidato, o Partido 
ou Coligação deverá providenciar a sua substi
tuição no prazo de até 10 (dez) dias, por deci
são da maioria absoluta do órgão executivo 
de direção nacional do Partido que pertencer 
o substituído. 

-- § 49 _ Se o Partido ou Coligação, no prazo 
do parágrafo anterior, não fizer a substitui:ção 
de candidato a Vke-Presidente, o_ candidato 
a Presidente poderá fazê-lo, em 48 (quarenta 
e oito) horas. indicando membro filiado, no 
prazo legal, ao mesmo Partido Político do 
substituído. 

Art. _ 12. A..!ustj_ça Eleitpral regulará a id.en
tificação dos Partidos e seus candidatos. 

§ I 9 Aos Partidos fica assegurado o direito 
de manter os nómeros atribuídos à sua legen
da na eleição anterior. 

§ :29' No caso ele Coligação, esta optará, 
para repreSentar seus céindidatos, entre oS nú
meros designativos_ dos Partidos que a inte-
gram. · 

Art 13. As cédulas oficiais para as elei
ções_ regulamentadas por esta lei serão con
feccionadas segundo modelo aprovado pela 
Justiça Eleitoral, que as imprimirá, cOm exclu
sividade, para distribuição às Mesas receptaM 
ras. A impressão será feita em papel branco 
e opaco, com tipos uniformes de letras, deyen
do as e,_édulas ter os nomes e números dos 
candidatos, bem como, no caso de _cédula 
especial destinada ao eleitor analfabeto, a foto
grafl8. dos candidatos de modo a permitir iden
tificar e assinalar aquele de sua preferênc~a. 

Parágrafo único. Os canditatos, iáeritificaM 
dos por nomes, números ou fotografias, deve
rão figurar na ordem determinada por sorteio. 

Art. 14. O candidato poderá ser registraM 
do sem o prenome ou com o nome abreviado, 
apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, 
desde que não se estabeleça dúvida quanto 
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a sua Identidade, não atente contra o pudor, 
não seja ridículo ou irreverente. 

Art 15. São vedados e considerad~ _nu
los de pleno diretto, não gerando obrigações 
de espécie alguma para a pessoajuridica inte
ressada e nenhum direito para o beneficiário, 
os atas que, no perfo-do compreendido entte 
o trigésimo día da publicação desta lei e o 
término do mandato do Presidente da Repú
blica, importarem em nomear, admitir ou con
tratar servidor público, estatutário ou não, ·da 
Adminístráção Pública Direta e (ndireta e Fun
dações instituídas e mantidas pelo Poder Pú
blfco da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral, dos Municípios e dos Territórios. 

§ 19 Excetuam-se do disposto neste ar
tigo: 

1-Nomeação de aprovados em concurSo 
público ou de ascensão funcional; 

II- Nomeação ou exoneração de cargos 
em comissão e designação ou dispensa de 
função de confiança; ..., 

m- Nomeaç:ão para cargos de Maglstra~ 
tura, do Minist<ério Público, de Procuradores 
do Estado e dos Tribunais de Contas~ 

§ 29 Os at()s editados com base no § 19 

deste artigo de'terão ser fundamentâdos e J:?U; 
blícados dentro de 48 (quarenta e oito} horas 
após a sua edição, no respectivo 6rgão oficial. 

§ 3~ O atraso da publiCação no Diário Ofi~ 
cial relativo aos 15 (quinze) dias que antece
dem os prazos inidais a que" se refere este 
artigo implica a nulidade automátlc:a dos ates 
relativos a pessoal nele inseridas. 

Art. 16. São vedados e considei'ados nu~ 
los de pleno direito os atas que, no perfodo 
de 90 (noventa.) dias anteriores à data da elei
ção, importarem em exonerar ex officlo7 de
mitir, dispensar, transferir ou suprfrriir vanta~ 
gens de qualquer espécie de servidor público, 
estatutário ou não, da Administração Pública 
Oireta e (ndíreta e Fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
ou dos Territórios. , 

Parágrafo único. No âmbito do Poder Pú
blico da União, a vedação c:ontida neste artigo
est!:!nde-se até o tém1ID.o do mandato do Presi
dente da Repóbiica. -

Art. 17. A propaganda eleitoral no rádio 
e na televisão, para as eleições qe 15 de no
vembro de 1989, restrlngir-se-á, unicamente, 
ao horário gratuito disciplinado pela Justiça 
Eleitoral, para o período de 15_ de setembro 
a 12 de novembro, com geração de Brasüia, 
em cadeia nac:ionaf, com expressa proibição 
de qualquer propaganda paga. 

Parágrafo único. A geração de programas 
em rede regional somente poderá ser realizada 
simultaneamente, em todo o país, em ·datas 
previamente fixadas pelo Tribuna] Superior 
Eleltorcl, obrigatórias para todos os Partidos 
Políticos. -- -

Art. 18. A distnbuição dos hc>rários diários 
entre os Partidos Políticos e COligãçóes _que 
tenham candidatos registradOs, observará os 
seguintes critériOs: _ _ _ _ __ --

a) 30 (trinta) segundos a càd8 PartidO Polí~ 
tico sem repre:sentação no-con,gressa Na der 
nal; 

b) -~~s Partidos Políticos e COligações, com 
represetitáÇãO- no Congresso Nacional, será 
con__s:_edido tempo, de acordo corrf.o seguinte: 

l-até 20 (Vii1te}congressistãs, 5 (cinco) 
minutoSf 

2-de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta) c_cm~ 
gressistas, 10 (dezfminutos; ' 

')....;...de 61-(sessentá. e umra 120 (cento 
e vinte) congress~s. 13 (treze) minutos; 

4-de 121 (cento e Vinte e um) a200 (du~ 
zentos} congressistas, 16 (dezesseis) minutos; 
5-acima de 200- (duzentos) congressis

tas, 22 {vinte e dojs) minutos. 
§ 19 Aos Partidos Políticos a -que se refere 

a alínea a do caput deste artigo facllltar~se~á 
a soma de·sses tempos, rriedíante programa
ção comum, homolóQ-ada ou determinada pe
la Justiça EJeitoral, pãra utilização cumulativa 
até o limite de 2 (dois) minutos. 
· § 29 Pàraosefeitos-dec::oncessãodotem~ 
po a que se refere a alínea b do c:aput deste 
ãrtig'o, será-Considerada a representaçã9 do 
Partido Polítlc:o no Congresso Nacional exis
tente no dia 5 de abril de 1 989; serão, entre~ 
tarito;cohsi.deradas éis adesões OtJcoligaçóes. 
realizadas posterlOnnente a esta data, até o 
en<:::eirãriiêiltõ do prazo de registro -das c:andi~ 
dàtUras, desde que impliquem transferênc:ia 
de faixa da mesma alínea. 

§~39 Compete aos Partidos Políticos ou 
Coligações, por meio de Comissão especial
mente deSigTiãda para esse fim pelo órgão 
executivo de. direção naCional, distribuir os hcr 
rárlós'c:Iu~ lhes coubererõ, inclusive delegando 
essa competência aos órgãos executivos de 
díreção fegiónal para utilização de seu tempo 
em rede local. 

§ 49 -oe;!i~ que haja ConCOrdância ·entre 
todos os P~dos Políticos interessados, er11 
cada parte do horário gratuito poderá ser ado~ 
tado critério de distribUição diferente do fixado 
peJa Justiça Eleitoral, à qual caberá homo~ 
lagar. 

Art. 19. A JUStiÇá Eleitoral, encerrado o 
prazo de registro -de <:::andidaturas, requisitará 
às emissoras do País os horários que consi~ 
derar neCess6.rfo$ par_~ a propaganda, sendo 
metade à~ribite, com iriídQ às 20h30min (vinte 
horas e trinta minutos) nas emiSsoras de televi
são, .e, com início às 2011 '(vínte horas) nas 
emissoras de rádio, hora de Brasília. 

§ 1 <i A propaganda dillnla será inJciada às 
7h30min (sete horas e trinta minutos), nas 
emissoras de rádio, e às l3h (treze horas), 
nas de televisão, hora de Btasília. 

§ -~ As emissoras de rádio e televisão fi
cam obrigadas a divulgar, gratuitamente, co
municados ou instruções da Justiça Eleitoral, 
até o máximo de 15 (quinze) minutos diários, 
consecutivos ou não, fiOS 30 (trinta), dias ante~ 
riores ao pleito. 

Art 20. Independentemente do horário 
gratuitO-de propaganda eleitoral, fica facultada 
a tranSmissão, pelo rádio e pela televisão, de 
debates entre os candidatos registrados pelos 
Partidos Políticos e Co1igações, assegurada a 
participação dé todos os <:::andidatos, iõdívi
d.ua1mente, em conjunto, ou divididos em gruM 
pos-e dias distintos; nesta última hipótese, os 

deb~tes- aeverã'õ-razer parte~ de -Pro9r~a~ãó 
previamente estabeleciqa, e a organização dos 
grupos far~se-á mediante s-orteio ou' critérios 
de interesse jornalístico, desde que a emissora 
reSponsável assegure a todoS os. candidatos 
o mesmo número de programas, em idêntico 
horário e cOm tempo de particiPação unifor~ 
me. 
- PafáQra.fo úllk:o~ -Dois ou mais Partidos ou 

CoiigàÇões poderão, mediante ac;ordo, utilizar 
conjuntamente, para debates entre os respec~ 
tivos candidatos, o tempo que lhes co~_er 
no horário gratuito de propaganda eleitoral. 

Art 21. Da propaganda eleitoral gratuita 
poderão pã.rticipar, além dos candidatos regís· 
trados, pessoas devidamente autorizadas pe· 
los Partidos de Coligações: 

§ 1 • Enquanto durar a propaganda eleito_· 
ral gratuita, fica assegurado o direito de res
posta ao candidato atingido por-ã.toS ou afir
mg_ões difamatórias, injuriosas ou caluniosas, 
praticadoS noS horário_s deStinadOs às piogra
mações normais das emissoras de rádio pu 
televisãO. -

§ ~ - O ofendiçl.o ou seu. representante le~ 
gal poderá _fonnular pedido para o exercício 
do direito de resposta à.JUstiça E1eitoral, den
tro- de 24 horas da ciência do fato, devendo 
a decisão ser prolatada no prazo máximO de 
48_ horas da farmulas;ão do pedida. 

§ 3~ NocasodbparâQrafõanteriOr,otem
po destinado a respOSta será fixado pela Jus
tiça Eleitoral, na própria decisão deferitória, 
de modo a possibilitar a reparação do dano. 

§ 4\> Fica aSSegurado o direito de resposta 
a qualquer pessoa; cahdaidato ou não, à qual 
sejam feitas acusações difamat6ri~s, injurio~ 
sas ou caluniosas, no horário gratuito da pro
paganda eleitoral; o ofendidO utilizará, para sua 
defesa, tempo igual ao usado para a ofensa, 
deduzido do te;mpo resenrado ao mesmc Par
tido ou C:oligação em cujo horáriO esta foi 
cometida. 

§ 511 No caso do parágrafo anterior, o 
ofendido ou seu representante legal poderá 
formular pedido para exercício do_ direito de 
resposta à Justiça Eleitoral, dentro de 24 horas 
da ciêncié:t do fato, devendo a decisão ser pro
lata_da no prazo máx,jmo de 24 horas da formu~ 
lação do pedido. -

§ 69 Deferido o pedido, o exercício do di· 
reito de resposta dar-se~á em até 72 horas 
ap6s a ·decisão. - --

Art. 22. Ocorrendo a hipótese da elei_s:ão 
em segundo turno, a distribuição do tempo 
será igualitária entre os Partidos Políti<:::os -ou 
Coligações dos candidatos_ co11correntes. 

§ }9 Na hipótese prevista neSte artigO, o 
tempo reservado para a propaganda eleitoral 
gtatuita será de 40 (quarenta) minutos diários. 
sendo a metade à noite; os programas-serão 
iniciados nos horários estabelecidos no art. 
18 desta lei. 

§ 29 A propaganda eleitroal gratuita, no 
segundo turno, realizar-se-á do dia seguinte 
à proclamação oficial do resultado do primeiro 
turno até 48 (quarenta e oito) horas anteS da 
data fiXada para o segundo turno. -

Art. 23. S~á pertnitida, na imprensa es~ 
c:rita, a divulgação paga de propaganda, no 
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espaço máximo a ser utilizado, por edição, Art. 28. O Poder Executivo, a seu critério, 
para cada candidato, de 1/8 (um oitavo) de editará nonnas sobre o modo e a forma de 
página de jornal padrão e de 114 (um quarto) ressarcimento fiscal às emissoras de rádio e 
de página de revista ou tablóide. televisão, pelos espaços ·dedicadOs ao horário 

Art. 24. Fica livre, em bens particulares, de propaganda eleitoral gratuita 
a fixação de propaganda eleitoral com a per- Art 29. Os prazos previstos na alínea c: 
missão do detentor de sua posse, nos bens do parágrafo único do artigo 118 da Lei no 
que dependam de concessão do Poder Públi- 5.682, de 21 de julho de 1971, alterado pela 
co ou que a ele pertençam, bem como nos Lei n~ 6.339, de ]9 de julho de I 976, serão 
de uso comum, fica proibida a propáganda, reduzidos para os 120_(cento e vinte) dias que 
inclusive por meio de faixas ou cartazes afixa- antecedem as eleições _e até 30 (trinta) depois 
dos em quadros ou painéis, salvo em locais do pleito, desde que o Partido Político requisi
indicados pelas Prefeituras, para uso gratuito, tante do horário tenha representação eleita ao 
com igualdade de condições, ouvidos os Parti· Congresso Nacional ou obtida até 6 (seis) me
dos Políticos. - ses após a promulgação da Constituição Fe-

Art. "25. Constitui crime eleitoral, ptl'nível deral, e ainda não tenha feito divulgação de 
com a pena de detenção de 6 (seis) meses seu programa no ano em curso. 
a 1 (um) ano e cassaÇão do registro, se o § 1~ No caso de coincidên~a de datas re-
responsável for candidato, a divulgação de quisitadas, terá preferência mi escolha o Par
qua1quer espécie de propaganda politica na" tido de maior representação no Congresso 
data da eleição, mediante publicações, faixas, NacionaJ. 
cartazes, dísticos em vestuários, postos de dis- § 29 Somente quando se tratar de partido 
tribuiçáo ou entrega de material ou qualquer coligados, nos termos desta Lei, poderá o 
forma de aliciamento, coação ou manifesta- mesmo candidato utilizar o horário político 
ção tendente a influir coerdtivametne, na von- previsto pela Lei n9 5.682, de 21 de julho de 
tade do eleitor, junto às seções eleitorais ou 1971, alterada pela Lei n~ 6339, de 1 o de julho 
vias públicas de acesso às mesmas. de 1976, em diferentes Partidos Políticos. 

Art. 26. Os candidatos, após o registro, M -30. :x·apuraçâo dos votos da eleiÇãO 
ficam impedidos de apresentar ou participar prevista nesta lei deverá ser processada pela 
de quaisquer programas em emissoras de rá- própria mesa receptora e, em caso de impossi-
dio e televisão, ressalvado o horário de propa- bilidade ou dificuldades graves, a Justiça Elei· 
ganda eleitoral gratuita e os debates organi- tora1, a seu critério, poderá determinar a apura· 
·zados de acordo com esta lei e os noticiários ção através de juntas convocadas especial~ 
joma1isticos regulares. mente para este fun. 

Parágrafo único. O desrespeito às normas § 19 Fica asseg:urado_a cada Partido Polf-
deste artigo, sem prejuízo de outras sanções tico o direitO de indicar até 4 (quatro) fiSCais 
previstas em lei, acarretará a suspensão por para acompanhar a apuração de cada uma 
até 10 (dez) dias da emissora infringente, de- junto à mesa apuradora. 
terminada pela Justiça Eleltora1, mediante de- § 2~ As impugnações de votos e recursos 
núncia de Partido Político ou do Ministério Pú· apresentados em cada caso deverão ser julga-
blico. dos na forma da lei eleitoral vigente. 

p~ie:J;ais~:~~~:sp:rr~:~;:r t~~~ Art. O ex-titular do mandato eletivo, no 
de comunicação devem conter plano amostral prazo de 72 (seblta e dilas) horas após o res-
definido e obedecer a padrões metodológicos pectivo término, entregará à Justiça Eleitoral 
universa1mente aceitos. declaração relativa ao período de exercício da 

§ 19 Os Partidos Políticos com candidatos função contendo; 
registrados terão, " a posteriori", acesso quan- I-discriminação e valor dos_ bens adqui-
to às pesquisas, prévias, ou teStes pré-elei- ridos e alienados; 
torais, às seguintes informações: n-nome, qualificação e domicílio das pes-

1-período e método para a realização do soas com as _quais realizou negócio jurídico 
trabalho; de valor superior a 10.000 (dez mil) BTN, indi-

IT-número de pessoas ouvidas em cada cando ~ natureza da operação; 
bairro ou localidade; m-relação pormenorizada: 

m-plano amostral e peso ponderado no a) das pessoas juridlcas das quais foi sódo, 
que se refere a sexo, idade, grau de instrução, acionista, titular de aprte_ beneficiária ou de-
nível económico e área física de realização bênture, credor ou devedor a qualquer título; 
do trabalho; b) das operações realizadas com títulos ou 

IV-nome do patrocinador do trabalho; valores mobiliários em montante superior a 
V-controle e verificação da coleta de da- 10.000 (dez mil) BTN; 

dos e do trabalho de campo. c) das dívidas ou ônus, reais ou pessoais; 
§ 29 Os responsáveis pela reafiza;ão das -c~) dos créditos, indicando a respectiva ori-

pesqujsas referidas neste artigo e os órgãos gem; 
que as divulgaram deverão adotar as provi- e) dos bens e haveres de qualquer espécie 
dências eficazes para garantia da idoneidade, existentes no País ou-no eXterior; 
rigor metodológico, -usura e veracidade das f) das rendas e proventos auferidos a qual-
mesmas, constituindo a omissão crime eleito- quer título; 
ral, com as penas cominadas no art 354 da IV- origem dos recursos empregados na 
Lein'~4.737, de 15dejulhode 1965-Código aquisição de bens, créditos ou direitos· e no 
Eleitoral. pagamento de dívidas. 

Parágrafo único. Quando a variação patri
monial apresentar saldo positivo, a dedarçaáo 
será acompanhada de minucioso relatório jus
tificativo. 

Art. · AJustiça Eleitoral, de imediato, fará 
publicar no Dlárlo Oficial o inteiro teor da 
declaração e abrirá vista ao Ministério Público, 

Art Havendo indício de irregularidade, 
qualquer interessado poderá requerer e o Mi
nistérfo Público deverá determinar, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a instauração do c_ompe
tente inquérito para apuração de eventual enri
quécimento ilícito. 

Art Caso as informações prestadas se-
jam insuficientes, o declarante será intimado 
a complentá-las no prazo de 10 (dez) dias. 

Art. O ex-titular de mandato que não 
apresentar a declaração a que se refere o arti
go 99, incorrerá na pena de detenção de 1 
(wn) a 2 (dois) anos e multa 

Art O Tribunal Superior Eleitora] expe-
dirá instruções para o fiel cumprimento desta 
lei, assegurando-se aos Partido~ Políticos o 
direito de recurso contra qualquer de suas de· 
cisõ_es. _ _ 

Art. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Art. 31. O eJeitof qUe- Se encOntrar- fora 
de seu domicílio eleitoral poderá exercer o 
direito de voto, na forma regulamentada pelo 
Tribunal Superior eleitoral. 

Art. Para os fms previstos no inciso VI 
do artigo 94 do Código EleitOral, a declaração 
de bens do candidato conterá: 

1-discriminação e valor dos bens adqui
ridos e alienados ao longo dos últimos 5 (cin
co) anos; 

IT- nome, qualificação e domicílio das pes
soas com as quais realizou negócio jurldico, 
ao longo dos _óltimos 5 (cinco) aos. de valor 
superior a 10.000 (dez mil) BTN, indicando 
a natureza da operação; 

III- relação pormenorizada: 
-a) das pessoas jurídicas das quais foi sóCio, 

actonJsta, titular de parte beneficiária, debên
ture ou cr_edor a qualquer título, ao longo dos 
últimos 5 (cinco) anos, 

b) das operações realizadas com b1ulos ou 
valores mobiliários ao longo dos últimos 5 
(cinco) anos, desde que em montante superior 
a 10.000 (dez mil) BTN; 

c) das dívidas Ou ónus, reais ou pessoais; 
d) dos créditos, indicando a respectiva ori

gem; 
e) dos bens e haVeres de qualquer esp-écie 

existentes no País ou no exterior; e 
O das rendas e proventos auferifos a qual

quer título em curso. 

Parágrafo único. Além dos documentos 
referidos neste artigo, o candidato apresentará 
cópia das declarações de renda e proventos 
correspondentes cios últiril-os 5 (cinco) exer~ 
cicios. 

Art. Será, em qualquer hipótese, indica-
da a origem doS-recursOS ·empregados na 
aquisiç!.o de bens ou direitos e no pagamento 
das dMdas pessoais. 
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Art Protocolado o pedido de registro, 
a autoridade competente fará, de imediato, 
publiCar o seu inteiro teor no Dlárlo Oficial 
da União. 

Parágrafo único. Poderã o Ministério Pú~ 
blico, ex offlclo ou a requerimento de partido 
ou candidato, requerer que as variações patri
moniais positivas sejam justificadas. 

Art. Aca instituído, junto à Justiça E1ei-
toral, o registro público dos bens e valores 
pertencentes aos candidatos e titulares de car
gos eletivos. 

Arl No registro de que trata o artigo 
anterior será transcrita a declaração a que se 
refere o artigo 94, inciso VI, do Código E1eito
ral, na forma disciplinada por esta lei. 

Parágrafo único. Durante o exercício do 
mandato, a declaração será anua1mente atua
lizada, podendo o Minis_tério Públi_cp_ ou qual
quer partido exigir a comprovação da legitimi
dade e procedência dos acréscimos patrimo
niais. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO) 
- Passa-se, agora, à apreciação, em turno 
suplementar, do substitutivo aprovado em tur
no único. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. _19 Secretário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAN~'l 

Dê-se ao art. 49 do Substitutivo a seguinte 
redação: 

Art 49 Podetão registrar candidatos e par-
ticipar das eleições previstas nesta lei os parti
dos políticos com reg!stro junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Parágrafo único. _ Em se tratando de regis
tro provisório exlglr-se-á que o partido tenha 
representação junto ao Congresso Nacional, 
constituída até 6 meses após a promulgação 
Cla Constituição Federal. 

JustJftcação 

A emenda visa aperfeiçoar a técnica legisJa
tiva. O texto prevê_ o registro definitivo junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral e dispõe sobre 
o registro provisório, como se este não fosse 
também junto ao TSE. 

Por outro lado, não há que se discriminar 
a representação "eleita" da "obtida". O que 
importa é que tenha representação junto ao 
Congresso e que esta tenha se constituído 
até 6 m·eses após a promulgação do texto 
constitucional 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Aureo Mel/o. 

EMENDA !'I• 2 

Dê-se ao art 49 do Substitutivo a redação 
que se segue: 

Art. 49 Somente poderão registrar candi
datos e participar das eleições previstas nesta 
lei, os partidos poUtlcos com registro junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral. 

JustJftcaçáo 

Justifica-se a emenda para adaptar o texto 
à Constituição eis que as restrições nele conti-

das ferem o direito que a Carta atnbui aos 
partidos politicas. 

Há um processamento de registro partidário 
que uma vez -conduído concede aos partidos 
autonomia e pleno exercício eleitoral 

O texto do projeto além de _exigir a represen
tação parlamentar _estabelece como limite da
ta pretérita, o que é inexeqüível, antiético e 
casuística. 

8ala das Sessões, 11 de maio de 1989.
JofioLobo. 

EMENDA !'I• 3 

Dê-se ao item n, do art. 4~ do Substitutivo 
a seguinte redação: 

Arl 49 Poderão registrar candidatos e par
ticipar das eleições previstas nesta lei: 

1. ............................................................................... , 
II-Os Partidos Políticos com registro pro

visório e representação eleita ao Congresso 
Nacional ou obtida até a publicação desta lei. 

Justificação 

A alteração proposta melhor atende aos 
próprios ideais democráticos, uma vez que es
ten(je o prazo_ de obtenção do requisito até 
a data da lei, pois o prazo de seis meses pre
visto no aubstit_utivo já exp_irou em 5 de abril 
próximo passado. Até a ediç~o da lei haverá 
possibilidade de virem os Partidos a regularizar 
a sua situação perél)\te a Justiça EleitoraL 

Sala áas_SessõeS;_u de ri:Jalo de 1989.
O/avo Pires. 

EMENDAN~4 

Dê-se ao inciso D do art. 4° do_ Substitutivo 
a seguirite redação: 

Art. 49 ................................................................ .. 

I - ......................................................................... .. 

D-Os Partidos Políticos com registro pro
visório junto aoTSE até a promulgação desta 
lei e que tenha representação junto ao Con
gresso NacionaJ obtida até 6 meses_ antes da 
eleição. 

Justificação 

A emenda visa aperfeiçoar a redação e dar 
mais sentido à nonna, relacionando com a 
eleiÇãO a exigência de rePiesentação junto ao 
CongresSO Nacional e não à elaboração cons
titucional. 

Sala das SesSões, 11 de maio de 1989.
Edison Lobão. 

EMENDA 1'1• 5 

Dê-se ao art. 13 do_Substit~ti,;o· da Com_is
são de Coristitufção e Justiça_ a seguinte reda
ção: 

_"M 13. As cédulas oficiais para as 
-- eleições regUlamentadas por esta lei se· 

rão confeccionadas segundo modelo 
aprovado pela Justiça Eleitoral, que as 
imprimirá, com exclusividade, para distri
bWção às Mesas receptoras. A impressão 
será feita em papel branco e opaco~ com 
tipos uniformes de letras, devendo as cé
du1as ter os nomes e números dos candi
datos acompanhados das siglas dos res-

pectiVos partidos ou coligações partidá
rias, bem como no caso de cédula espe
cial destinada_ao eleitor__analfabeto, a foto
grafia dos candidatos e os símbolos ou 
imagens gráficas dos respectivos-partidos 
ou coligações partidárias, de modo a per
rnftir Identificar .e assina1ar aquele de sua 
preferência."_ -

Justificação 

A-~~~solidação da derTIOCii~ia passa, ineVi~ 
tavelmente, pelo fortalecimento da identidade 
dos partidos políticos e de suas mensagens 
s6cio~ideol6gicas. Louve~se, com entusiasmo, 
a determinação contida no § 29 do art. 59 do 
Substitutivo em exame, ao determinar que "os 
Partidos Políticos ou Coligações devel-ão, ne
cessariamente, identificar sua legenda em to
do o material d,e propaganda utilizado na cam
panha". 

Omitiu-se, entretanto, .a mesma determina
ção, no tocante _à cédula de votação quando 
é pacífico o entendiníento, nas mais elemen
tares lições de comunicação social, de que 
um símbolo é o mais eficiente e imediato dos 
fatores de identificação nas mais diversaS 
áreas do interesse humano. 

A nece_ssidade de caracteriza( umaJegenda 
e seu ideário s.e torna ainda mais evidente 
quando_ se trata dQ _voto do analfabeto, que 
necessita de redobradas cautelas para não ver 
distorcido ~eu veredito na cabina indevassávd. 

Vamos, em 1989, fazer Tnãls do que eleger 
um presidente da República-vamos decidir 
se o Brasil ~tá o.u não maduro para fortalecer 
suas instituições democráticas, através da 
consolid~ão dos partidos e da conscientiza~ 
ção política expressa na percepção das res
pectivas mensagens. 

Sala das Sessões~ 11 de rnaio de 1989. -
Nabor Júnior. 

EMENDA 1'1• 6 

Dê-se ao artigo 16 do Substitutivo ao Projeto 
de Léi da Câmara n~ 7, de 1989, a Seguinte 
redação: 

"Art. 16 São vedados e considera
-dos nulos de plenO direito os -atas que, 
no período compreendido entre o trigé
simo dia da publicação desta lei e até 
a data da eleição, importarem em exone
rar ex-officio, demitir, dispensar, trans
ferir ou· suprlmir vantagens de qualquer 
espéCie de servidor público, estatutário 
ou não, da Administração Pública Direta 
e lndireta e Fundações instituídas e man
tidas pelo Poder Público da União, dos 
Estados. do Distrito Federal, dos Municí
pios e dos Territórios." 

Justificação 

A Presente _emerida ob]etivã lgu~ar o prazo 
em que são vedados e considerados nulos 
os atas demissórios, de transferência e de su
pressão de vantagens fundonais, com_ o pre
conizado no artigo 15 do SubstitutivO, cujo 
dispositivo trata da vedação e nul\da_de dos 
atas de admissão_ ng período compreendido 
e"ntre o trigésimo dia da publicação da lei que 



Maio de 1989 DIÁRIO DÓ CONGRESSO NAGONAL (Seção 11) Sexta-feira 12 1959 

ora se projeta e o término do mandato do 
PreSidente da República. 

Não vemos como justificar dois pesos e 
duas medidas para situações qu~;: devem pau
tar peJa mesma conduta ética Por isso. ainda 
que em dispositivos distintos, somos pelo re
tomo à intenção contida no Projeto de Lei 
da Câmara. 

É a justificação para a presente emenda 
que esperamos seja acolhida. 

Saia das Sessões, 11 de maio de 1989.
Maurício Corrêa. 

EMENDAN•7 

Suprima-se o parágrafo único do artigo 16 
do Substitutivo do Projeto de Lei da Câmara 
n• 7, de 1989. 

Justificação 

A presente proposta de supressão decorre 
da emenda que oferecemos ao caput do ar-
tigo. -- . 

É a justificação para esta emenda que espe
ramos seja acolhida. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Maurício Corréa. 

EMENDAN98 

Dê-se ao§ Z', do art. 17, a seguinte redação: 
Art. 17. A distribuição dos horários diários 

entre os Partidos Políticos e Coligações que 
tenham candidatos registr~dos, observará os 
seguintes critérios: 

a) .......................... - .............................................. .. 
b) .......................................................................... . 
§ 1• ..................................................................... . 
§ 29 Para os efeitos de concessão do tem.~ 

po a que se refere a alínea b do cllput deste 
artigo, será considerada a representaç~o do 
Partido no Congresso Nacional existente na 
data da publicação desta lei; serão entretanto 
consideradas as adesões ou coligações reali
zadas posteriormente àquela data, desde que 
impliquem transferência de faixa da mesma 
armea. 

Justificação 

A ftxação de data já ultrapassada, 5 de abril, 
prevista no § 29 do art. 17, impedirá articula
ções políticas imprescindíveis para a constru
ção do quadro de alianças e coligações para 
o apoio a candidatos presidenciais. Os peque~ 
nos Partidos não terão oportunidade de me
lhorar sua performance atraindo para seus 
quadros membros do Congresso Nacional, 
vencida pelo fator tempo. 

Sala das Sessões, 1 I de mala de 1989. -
Olavo Pires. 

EMENDAN~9 

ô parágrafo segundo do artigo 18 passa 
a ter a seguinte redação: 

Arl 18 .......................................................... _ .. ~ 

§ 2? Para os efeitos de concessão do tem
po a que se refere a alínea b do caput deste 
artigo, será considerada a representação_ do 
Partido Político no Congresso Nacional exis
tente no dia 5 de abril de 1989; serão, entre
tanto, consideradas as adesões ou coligações 

realizadas até o dia 15 de julho de 1989, desde 
que impliquem transferência de faixa da mes
ma alínea. 

Justificação 

A concessão e distribuição do tempo de 
propaganda eleitoral depende, essencialmen
te, de requisição, da Justiça Eleitoral às emis
soras do País, dos horários que julgar neces
sários para que se cumpram os dispositivos 
do artigo 18 do Substitutivo. _ 

-o ·artigo 19, pOr sua vez; estabelece que, 
"a Justiça Eleitoral, encerrado o prazo ·de re
gistro de candidaturas, requisitará às emisso
ras do Pais, os horários que considerar neces
sários ... ". Permanecendo a ausência de prazo 
p-arã consideração ·das coUgações ou adesões, 
inviabiliza-se o cumprimento do disposto no 
referido artigo, visto que ocorrendo adesões 
ou coligações após a requisição, pela Lei o 
tempo poderá ser aherado indefinitivamente. 

Por outro lado, tendo sido estabelecido o 
prazo para coligações e escolha de candidatos 
em 15 de julho de 1989, fai-se necessário 
vincu1ar-se à essa data, também, o prazo de 
c;;dtfsideração de adesões para concessão de 
tempo no horário gratuito, dando à Justiça 
Eleitoral intervalo suficiente para recebimento 
e processamento dos dados referentes à re
presentaçãO dos Partidos no Congresso Na
cional, para posteriÓrmente, a partir de 17 de 
agosto fazer r~uisição devida às emissoras. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.
Alfonso Camargo. 

EMENDAN•IO 

Dê-se ao parágrafo primeiro do artigo 19 
do S_ubstitutivo da Comissão de Constitu,ição 
e Justiça a seguinte redação: 

-.. §- ]9 - A propaganda diurna será ini
ciada às 7h30min (sete horas e trinta mi
nutos), nas emissoras de rádio, e às 12h 
(doze horas), nas de televisão, hora de 
Brasília." 

Justificação 

Entendemos necessário antecipar de uma 
hora o inído da propaganda eleitora] diurna 
nas emissoras de televisão a fm de permitir 
que a programação_ alcance o maior público 
possível. 

SaJa das Comissões, 11 de maio de 1989. 
- Frandsco Rollemberg. 

EMENDA N• -~I 

O parágrafo primeiro do artigo 19 passa 
a ter a seguinte redação: 

Arl 19 ....... - ...... _, __ ,_, __ ,_·--·-·---.... 
§ 19 Apropagandadiuma-será"iniciadaàs 

9 (nove} horas, nas emissoras de rádio, e às 
13 (treze) horas. nas de televisão, hora de Bra
sília. 

JUst.iflcação 

O horário estabelecido no Substitutivo ao 
Projeto de Lei da Câinãra n~ 7/89, do Rel~tor 

Senador José Fogaça, 7:30h, apresenta al
guns incovenientes para emissoras e ouvintes: 

a) esse é exatamente o horário tradicional 
para os noticiârios das emissoras_; -

b} entre 6 e 8 horas é o horário com o 
qual as emis~ras prestam serviço de utilidade 
pública ao homem do interior com a trans
missão de avisos, comunicados; chamados 
etc. Em núinero incontável de localidades, o 
rádio é o único meio de comunicação para 
avisos e os ouvintes se utilizam desse meio 
para a transmissão das inforniã.Ções urgerites. 

Ressalte-se que a legislação, no -caso da 
televisão preservou os horários notumos de 
noticiosos na maioria das emissoras. 

Sala das Sessões, ll.de maio de 1989.
Alfonso OJtnatgo. -

- EMENDAN•II-A 

Altere-se o artigo 20 ao-SUbstitutivo ao Pro
jéfO de_ Lei da Cãma!a n9 7, de -198~Çêxcluindo 
a expressão "ou critérios de interesse Jorna-
lístico". - -

Justificação 

Várias são as razões que motivam nossa 
proposta de supressão do dispositivo em teta. 
sendo a primeira a de não se submeter os 
candidatos a debate segundo os "critérios de 
interesse Jornalístico". 
- Por outro lado, a multiplicidade de desafios 

a· Ult'f determinado candidato pode 'preJudicar 
-a- sua-prdgtãrfiação eleitoral, prindpãlni.ei1fe 
se pertencente a pequeno Partido, desprovido 
de recursos financeiros para a produção do 
programa, devendo ser salientado Que -a even
tual inaceitação do desafio, ainda que pela 
impossibilidade- dO comparecimento, com
prometerá a imagem do desafiado perãf'ite a 
opinião pública. -

É a justificação para a presente emenda 
que esperamos seja acolhida. -

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Milurício Corrêa. 

EMENDA N• 11-B 

Ao artigo 2ü _acresCente-se mais o seguinte 
parágrafo: 

Nenhum partido ou coligação poderá cE!'der 
o seu horário gratuito, no todo ou em parte 
a candidato de outro PartidO Ou Coligação, 
sbb pena de perder o horário gratuito. 

Sala das Sessões-;-11-de inalo de 1989:
João Menezes. 

EMENDAN•I2 

Suprima-se·o parágrafo único do artigo 20 
do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara 
ri" 7, de 1989. -

Justificação 

A presente proposta de supressão do dispo
sitivo em tela qecorre da nossa emen~a su-
pressiva ao caput do artigo. -

É a justificação que esperamos seja aço
lhida. 

Sala das.Sessões, 11 d~ m.~io de 1989..._-
/tfaurício Corr~ir. - - - - -- -
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EMENDAN•13 

Dê-se ao § 19 do art. 21 do Substitutivo 
do Relator do Projeto de Lei da Câmãra n9 
7, de 1989, a 5e9uinte redação: · 

"Art. 21. ··---···----·--
§ 19 Enquanto durar a propaganda 

eleitoral gratuita, fica assegurado o direito 
de resposta ao candidato atingido por 
atos ou afJfTllações que lhe afetem a ima
gem ou se concretizem como calúnia, 
injúria ou difarna.ção, praticados nos ho· 
rários destinados às programações nor
mais das emissoras de rádio ou televi
são." 

Jwrt.ffic:ac;ão 

Seguindo os cânones da Consbà.rlção de 
1988, de especial os preconizados no Cap1tulo 
I, do Títu1o n - Dos Direitos e Deveres 
lndivkluats e Coletivos, nos quais se acha 
consagrada a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança, e à pro
priedade, entendemos de bom alvitre asse
gurar, no projeto em tela, o direito de resposta 
ao candidato atingido por crime contra a hon
ra, tipificado por ates ou afirmações que deni
gram sua imagem. 

Como .é sabido, os incisos V e X do art. 
59 da Carta Magna preservam a honra e a 
imagem das pessoas, supinos atnbutos indivi
duais que, quando violados, ensejam, além 
da índenização pelo dano material ou morai, 
o direito de resposta proporcional ao agravo. 

É a justificação para a presente emenda 
que esperamos seja acolhlda. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. - -

EMENDAN•lS 

Modifique-se a redação do§ 39 do art. 21, 
acrescente-se o § 79 ao mesmo artigo e acres
cente-se o § 39 ao art. 22, nos se9uintes ter
mos: 

-.. Art: 21. ··--·-·:·-·-·-...:.····--

§···3~"tfu' caSo do parâg~~teri;, 
o tempo e o horário destinados à resposta 
serão eS@b~lecidos pela Justiça Eleitoral, 
na própria decisão deferitória, de modo 
a possibilitar a reparação do dano." 

§~~ .. ~··;;;feOs~f~· proctuzid;~~-
dia e hora que inviabilizem sua reparação 
dentro dos prazos estabelecidos nos pa

-rágrafos acima, a Justiça E.eltoral deter· 
minará que esta seja divu1gada nos horá
rios que deferir, em termos e na forma 
que serã_o previarriente aprovadas, de 
modo a não ensejar tréplicas." 

••>o•o•••H.__,__,_,_..,.._,,__ ... , _____ _ 

Art. 22. ----··--;;..... __ . -----

§···3·~·-···abse·;;;~~~~:ã;:·-;;,.;eQund~ 
turno, as prorrogações e reparações pre
vistas noS §§ ,39 e 7" do art. 21, a serem 
Veiculadas até 24 (vinte e quatro) horas 
antes da data fixada para a votação." 

Justificação 

Vtsam, os três dispositivos em que a pre-
sente emenda altera o texto original do Substi· 
tutivo, um mesmo princípio ético, político e 
sobretudo democrático: viabilizar integralMaurício CatTea. 

- mente O sagfado direito de resposta e de repa-

EMENDA 1'1' 14 

Dê-se ao § 29 do art. 21 do Substitutivo 
do Relator do Projeto d_e Lei da Câmara n9 
7, de 1989, a seguinte redação: 

"Art. 2!. ·-····-···-·-·-·-·--··· 

§ 2? O ofendido ou seu representan.=
te legal poderá formular pedido para o 
exercido do direito de resposta à Justiça 
E.eltoral,. dentro de 24 horas da ciência 
do fato, devendo a decisão ser prolatada 
no prazo máximo de 24 horas da formu
lação do pedido." 

JUAtlftcação 

Cinge--se a presente emenda na redução 
do prazo, de 48 para 24 horas, destinado à 
Justiça Eleitoral para que prolate sua decisão 
sobre o requerimento do ofendido, objetivan· 
do o exerclcio do direito de resposta. 

lmpende ressaltar que o escopo precipuo 
da emenda é evitar qyé perdurem por tempo 
injustificável, sem jnlediata resposta, os noci
vos efeitos dos atcis ou afirmações que afetem 
a imagem dO candidato ou comproinetam.Sua 
honra. 

É a justificação para esta emenda que espe
ramos seja acolhida. 

Sala das Sessões. 11 de maio de 1989. ,:__ 
Maudc/o Correa. 

ração ·cte danos à honra, à dignidade ou à 
imagem dos candidatos --que não podem 
ficar expostos às injúrias e calúnias que, des
graçadamente, costumam marcar a atuação 
de adversários alheios às sadias normas da 
competição eleitoral. 

Nas recent~s_ eleições muniCipais - 'e em 
ólifras mais distantes- tivemos exemplos de 
acusações infundadas e até mesmo calúnias 
que ficaram prevalecendo na consciência dos 
cidadãos. justamente por falta de tampo hábil 
para seu desmascaramento·e punição dos res
ponsáveis. 

A presente emenda visa, portanto, a per· 
mitir, mesmo após o encerramento do perfodo 
regular de propaganda eleitoral, o direito ele~ 
mentar de repor a verdade - mas se preoA 
cupa, também, em evitar que essa concessão 
ética se transforme em novo fator de polêmi~ 
cas e "fogo cruzado_" de acusações: daí a ex~ 
pressa determinação de que a Justiça E1eitoral 
apre<:iará o mérito da reclamação do pretenso 
ofendido e os termos em que este pretender 
sua reparação. --

É providência salutar que, sem dúvida, ga. 
rantirá ainda mais a lisura e a correção da 
campanha, objetivos maiores do Substitutivo 
e do Relator da Comissão de Constituição e 
Justiça, espelhando a ansiedade dos Congres
sistas e de toda a Nação. 
-- Sala das Sessões. 11 de maio de 1989.-
Nabor Juriior.- -· 

EMENDAN•l6 

Dê-se ao § 69 do artigo 21 do Substitutivo 
do Relator do Piojeto de Lei ela" tâmara n~ 
7. de 1989, a seguinte ~~açãO: 

··Art. 21. ·········-·----·-·· 

§ 69 oereiidÕ "'o -pedido, o eX;ctcr~ 
de resposta dar-se-á até 24 horas após 
a decisão." 

Justificação 

Trata-se, apenas, de reduzir de 72 para 24 
horas, o prazo dtstinado ao exercido do direito 
de resposta, tendo em vista que devem cessa!, 
de imediato, os efeitos do delitO contra a honra 
e a irpagem das pessoas. -

É a justificação para a presente emenda 
que esperamos seja acolhida. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989; --
Maurício CorrêlJ. -. - -- -· 

• •c• EMENDA N• 17 

Dê-se ao artiQo z7 dO Substitutivo ãOPr~jéto 
de Le1 n~ 7, de 1989, a Seguinte -redação. 

"'Art. 27. As entidades ou empresas 
que realizarem prévias, pesquisas ou tes~ 
tes pré-eleitorais fic:am obri9adas a colo
car à disposição-de todos os Parti4_os Polí· 
tieos, com candidatos registrados para o 
pleito, os resultados obtidos, bem como 
informações sobre métodos utilizados e 
fonte financiadora dos respectivos traba
lhos." 

Justificação 

A presente emenda objetiva restabelecer a 
redação do artigo 26 do Projeto, tal çornQ_ 
aprovado na Câmara_dos Deputados, cujo dis
positivo foi objeto de ;;tc:;ordo entre todas_ as 
Jideraças naquela Casa. -

É a justificação para a emenda que espera· 
mos seja acolhida .. 
-Sala das Sessões, 11 de majo de 1989.

Maurfc/o Corrêl1. 

EMENDAN•18 

Dê-se ao § _ _1 9 _do artigo 27 do Sy_bstitutivo 
ao Projeto de Lei da Câmara n9 7, de 1989, 
a seguinte redação: 

••Art. 27 ············-·-··~'·'-~-··-···· 
§ 19 Fica vedada, nos 30 (trinta) dias 

anteriores à data da eleição em primeiro 
turno e nos 10 (dez) dias anteriores à 
do segundo turno, a -divulgação de qual
quer pesquisas, prévias ou testes pré-elei
torais, relativamente à eleição presiden
cial de que trata esta lei. 

Justlficação 
A presente emenda objetiva restabelecer a 

redação do § 19 do artigo 26 do Projeto,_ ta! 
como ·aprovado na C""amara dos DeputadOs, 
cujo dispositivo foi objeto de acordo entre to-
das as lideranças naquela Casa. 
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.é: a justificação para esta emenda que espe
ramos seja acolhida. 

Sala das Sessõ~ 11 de maio de 1989.
Maurício Corrêa. 

EMENDA N• 19 

C8da candidato, segundo a redação pro
posta pelo Substitutivo e modificada apenas 
na forro~ pela Emenda, terá garantido o uso 
do tempo originalmente destiiiaaO ao respec
tivo Partido, acrescentado, se for o ·caso, dos 
períodos devidos também a outras legendas 

Dê-se ao § 29 do artigo 27 do Substitutivo eventualmente coligadas. 
ao Projeto de Lei da Câinara n9-7, ·-ae _1989, Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.:-
a seguinte redação: .- Nabor Junlor. 

"Art. 27 ............................. c ... : ...•......•.•.•.• --- - •-. -EMENDAri•22 

§···2;····Fi~~ .. p;:;;ib'id~-~-.. -~~-di·~-d~~Pi~i: ~ - -AC:resêente=sê_artigo 32: ao Substitutivo do 
to, até às 19 (dezenove) horas, quaisquer Relatar· do Projeto de Lei da Câmara no 7, 
noticiários de televisão e radiodifusão re- de 1989, renumerando-se os demais, com a 
ferentes a candidatos e ao comportamen- seguinte redação: 
to de eleitores. _ ."Art. 32. _-0 número de membros efe

Justificação 

Objetiva, a presente emenda, restabelecer 
o texto do § 2~ do artigo 26 do Projeto, tal 
como aprovado na Câmara dos Deputados, 
cujos dispositivo foi objeto_ de_ acordo entre 
todas as lideranças naquela Casa. 

SaJa das Sessões, 11 de maio de 1989.-

tivos e suplentes do Diret6rio Nacional 
e dos Diret6rios Regionais dos Partidos 
Políticos será fixado pelas respectivas 
Convenções, cabendo às Convenções 
Regionais fixai- o númerO' de inemb~ 
efetivos e suplentes dos Diret6rios Muni
cipais." 

: Juotlllcação 

Mauricio -corrêa. -À Constitluçã~ Federaí; erl-1 Seu artigo "17, 
EMENDA N~' 20 § 19, assegura aos partidos políticos autono-

Acrescente-se § 39 ao artigo 27 do SUbsti- mia para defrnir sua estrutura interna, organi-
tutivo ao Projeto de lei da Câmara n9 7, 1g89, zação e fundonamento. Trata-se de um prin· 
com a seguinte redação: cipto ao qllãi âeve Ser- peifilhada a compe-

tência parã-que eles próprios. através das res-
"Art. 27 ..................................................... pectivas Convenções, ftxem o número de 
......................................................................... ~---membros efetivos e suplentes.dos seus Diretó-
§ 39 A infração ao parágrafo anterior rios, não mais se justificando as imposições 

será considerada crime eleitoral, com as contidas no art. 55 e_ seus parágrafos, da Lei 
penas cominadas do art. 352 da Lei n~ n~_5.682,âe21 dej!J]hcide197_1 (Lei Orgânica 
4.737, de 15 de julho de 1965.- Código dOs Partidos Políticos). 
Eleitoral." -São as razões da presente emenda que es

Justificação 

A presente emenda objetiva reincorporar no 
Substitutivo, o texto do § 3~ do artigo 26 do 
projeto, tal como aprovado na Câmara dos 
Deputados, cujo dispositivo foi objeto de acor
do entre as Uderanças naquela Casa. 

É a justificação para esta emenda que espe
ramos seja acolhida. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -
Maurício Corréa. 

EMENDA N' 21 

Dê~se ao § 29 do arl 29 do Substitutivo 
da Comissão de Constituição e Justiça a se
guinte redação: 

"Art. 29. ...: .............................................. . 

§ 29 Cada candidato somente pode~ 
rá utilizar o horário político do Partido a 
que estiver Aliado, nos termos da Lei n~ 
5.682, de 21 de julho de 1971, alterada 
pela Lei n9 6.339, de 1~ de julho de 1976, 
admitindo-se, entretanto, em caso de Co
ligações, a utilização cumulativa dos pe
ríodos a que fizerem jus os demais parti· 
dos coligados." 

Justificação 

Visa-se, com a presente Emenda, tornar 
mais clara a vontade do Legislador, evitando 
dúvidas ou interpretação errônea de sua letra. 

peramos seja acolhida. 
Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. -

Mauricio Carrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-As emeildas-que acabam de ser lidas serão 
objeto de exame pelo Relator, após a discus-_ 
são. - - · 

Em discussão o substitutiVo e as emendas 
a ele oferecidas. (Pausa) 

Não havendo_ quem queria discutir, encerro 
a discussão. - - -- -

Solicito ao nobre Relator Senador José Fo
gaça, o Rarecer sobre as_emendas oferecidas 
ao substitutivo. 

ó ·sr: Mauricio CoJTêa- Sr. Presidente,. 
peço ã palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador. 

OSR. MAURICIO CORREA (PDT -DF. 
Pela orderil. Sem_ revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, apenas por economi"- processual, 
e eu já havia forma1izado, desisto de todas 
as emendas, com exceção das duas que foram 
destacadas. Então, o Relator está dispensado 
de falar sobre elas. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Nelson Carneiro) 
- A Mesa excluirá as emendas das quais V. 
EXI' desiste, o Relator opinará sobre as duas 
indicadas por V. EX' 

Conceder a palavra ao nobre Senador José 
Fogaça, para dar parecer sobre as emendas 
apresentad~. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS: 
Para emitir -parecer. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, as duas _emendas apre:sen
tadas pelo nobre Senador Mauricio .COrrea ori
ginariamente receberam parecer contrário do 
Relator. No entanto, conversas e acordos ulte
riores vieram a modificar o nosso comporta
mento, uma vez que houve o acordo entre 
as Uderanças, no .sentido de se aprovar as 
duas emendas destacadas pelo Senador Mau
rício Correa. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Poderia V. Ext dar os números das emendas 
que tem em maõs? Se não me engano são 
as Emendas n.,s 6 e 11. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- É a Emenda 
n~ 6 ao_ sub_stiMivo de autoria do nobre_ Sena
dor Mauricio Correa, que está sendo agora 
manipu1ada, e está em mãos do próprio Sena
dor. 

No art. 16, a emenda se r~fere apenas ao 
caput portanto, mantém o parágrafo único; 
e, onde se lê " ... até o_ término do mandato 
do Presidente da República", leia-se " ... até 
à data da eleição." _ 

-Portanto, com esses termos, damos parecer 
favorável à Emenda n~' 6, de aUtoria do nobre 
Senador Mauricio Correã, que se refere apenas 
ao_caput do art. 16 e não suprime o parágrafo 
único. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Nelson Cameiio) 
- Peço ao nobre Relator o parecer sobre as 
emendas na ordem, para facilitar os,traba1hos. 
Quando chegar à de n9 6, votáremos a emen
da. 

Qual é o paw:er do Relator sobre a Emenda 
tT'l, de autoria do nobre Senador Aureo Mel! o? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Consulto a V. 
~ se esta emenda é objeto de_ destaque. O 
parecer é contrário. Se V. Ex' o desejar, poderei 
ler o parecer. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Nelson Carneiro) 
-Estou apenas anotando os pareceres, para 
depois saber se haverá destaque. 

QUal é o parecer do Relator sobre a Emenda 
n9 2, de autoria do nobre Senador João Lobo? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- O parecer ê 
pela rejeição, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Nelson Carneiro) 
- O parecer é contrário. 

Qual é o parecer do Relator sobre a Emenda 
n9 3? 

O Sr • .Marcondes Gadelha --Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem V. EX" a palavra. 

O SR. MARCO!'IDES GADELHA (PFL 
- PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, se V. Ex" Jlle permite, devo 
esclarecer que há destque_ sp_bre esta Emenda 
n9 3. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Oportunamente. O que tiver destaque será 
informado. 

O SR. MARCONDES GADELHA - É 
somente para informar ao Sr. Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson ca-rneiro) 
- Por enquanto, o nobre Relator está dando 
o parecer. 

O SR. JOSÉ FOGAGA - O parecer, 
mesmo assim, é contrário, Sr. Presid,ente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Pode ser destacado. Se for favorável, nin
guém pedirá destaque. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - O parecer 
quanto à Emenda n"' 3 é contrário; Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Qual o parecer do Relator sobre a Etnenda 
n~" 4, de autoria do ilustre Senador Çdison Lo· 
bão? - -

O SR. JOSÉ FOGAÇA- O parecer é 
contrário, pela rejeição. Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Qua1 o parecer do Relator sobre a Emenda 
_n9 5? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - O parecer é 
pela rejeição, Sr. Presidentg. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a Emenda n"' 6 de_ autoria do nobre 
Senador Mawicio Corrêa, o Relator já se mani
festou favoravelmente. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sim, nos ter
mos em que a emenda agora se propõe. O 
parecer é favorável, Sr. PreSfd~_te. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Emenda n9 7, do nobre Senador Ma_@çio 
Corrêa, é retirada. 

Emenda n" 8, do ilustre .Senador Olavo Pi
res. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Pela rejeição, 
Sr. Presidente. 

O SR: PRESIDENTE (Ne:lson Carneiro) 
-Emenda n9 9. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- A Emenda n• 
9, de autoria do ilustre Sena4or AffonsQ Ca
margo, que altera para o dia 15 de julho a 
data para as adesões ou coligações, o parecer 
é contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Emenda fl"? 1 O, de autçlrja do nobre Senador 
Francisco Rollemberg, que diz: 

"A propaganda diurna será inidada às 
7 horas e 30 _ _minuto_s__ nas eynissoras çl.e 
rádio e às 12 horas_ na_ de televisão." 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- A Emenda n• 
10, de autoria do nobre Senador Francisco 
Rollemberg, altera para às 12 ·horas o _horário 
gratuito nas emissoras de tel~visão. Tem paie
cer favor~!,_. 

Há destaque do ilustre Senador Ronaldo 
Aragão para esta emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
---:-Emenda n9 11, de autoria do nobre Senador 
Mauricio. Corrêa, exclui ~ exp_ressões "ou cri
tério de in~r~ssejoma1ístico". _ -: _-

0 SR. JOSÉ FOGAÇA-A Erne~da n• 
11 é de autoria do ilustre Senador Affonso 
Camargo, e altera o horário_ dª-s 7 para às 
9 horas. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
-Não. A Emenda n9 11 é de autoria do nobre 
Senador Mauódo Correa, _e altera o art. 20, 
substitutivo, excluindo as expressões ·~ou cnlé
rio de interesse jornalístico:~. 

Esclareço ao nobre Relator que _a Emenda 
n9 9 ê de autoria do ilustre Senador Affonso 
Caniátgo. V. Ô' já opinou e é possíveJ que 
o tenhiaeito com Outro número~ Desta forma, 
eu go:Stària Que V. ~- rãtifi:C-ª.Sse ou não o 
seu parecer. 

O _SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, 
a Emenda n9-9; do nobre Senador Affonso 
Carriargo, é-a que versa sobre o § 29 do arl 
18 do substituti'iO· Nesta,_ o parecer é contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~A Emenda n9 1 O é_ de autoria do nobre 
Senador Francisço R,olle_rn_berg. V. Ex" se ma· 
nifestou favoravefmente. 

A Emenâa n9 11 é do ilustre: Senador Mau
riciO Correa, e altera o art. 20, para excluir 
a: e;(p'resSão--"6U- Critério de int~r~e jorna
lfsti.co". 

Há outra emenda do ih.lstre SetÍ.ador Affonso 
eamargo: 

"A propaganda diurna será iniciada às 9 
horas nas emissoras de rádio, _e às 13 horas, 
nas de televisã~ hora de Brasília." 

Esta seria a de fl"? 11, _no entender de V. Ex' . . . . 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Exatarnente. 

~O SR. PRESIDENTE (NeJson Carneiro) 
-Qual o parecer de V. Ex'? 

ó SR. JOSÉ FOGAÇA- o·páreeei'é 
favorável, Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Nelson carõeil:o) 
-V. Ex' opinou favoravelmente a uma emen· 
da que colide com esta, a do ilustre Senador 
Fran_çlsco Rollemberg. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Há um desta· 
que do ilustre Sen_ador Ronaldo_ Aragão, que 
SQ)içita que parte da emenda.do Senador Af
fonso C8margo e outra-parte da emen_da do 
Senador _Francisco Rollemberg sejam _vçtad!3-S 
errrsepãraâo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~Serão examinéidas. -

Então, a emenda do ilustre Senador Mau
rido ÇOrrêã fi_ca n9 1 '1-A._ § aquela que altera 
o -art. ·20 do ·sub-stitt,ItíVo aCi p-rojeto, excluída 
a expressão "ou critério de interesse jçma~ 
lfstico". 

Qual é o p8recef d~ V. Ex.'? 

.o siCióSE FOGAÇA- O parecer, ori· 
ginariamente, era contrário, mas, mediante o 
acordo de Uderanças, opinamos agora favora
velmente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- J::. favorável o parecer. 

A Emenda n9 11-B, antigamente 11-A, é 
de autoria do nobr~ Senador João Menezes: 

"NenhLIIll Partido ou coligação poderá 
ceder o seu horário gratuito, no todo ou· 
em parte, a candidato de outro partido 
ou coligação, sob pena de perda do horá
rto gratuito". 

O SR- JOSÉ FOGAÇA- O parecer é 
favoráv_~l •. Sr .. ~esidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ne1son Carneiro) 
- É favorável o parecer. _ ~ _ 

A Emenda n9 12, de autoria do Senador 
Mauricio Corrêa, é retirada. 

A Emenda n"' 13, de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, é retirada. 

A Emenda n9 14, -ae ãutOria do SenadOr 
Maurício Corrêa, é retirada. 

Emenda n915, de autoria do Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - O parecer é 
pela rejeição, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-O parecer é contrárto. . 

Emenda n9 16, de autoria do Senadqr_ MCJU· 
rido Corrêa -Retirada 

Emenda n917, de autoria d_o Senador Mau
ricio Corrêa -Retirada. 

Emenda n9 18, de autoria do Senador Mau
ricio Corrêa -Retirada. 

Emenda n9 19, de autoria do Senador Mau~ 
rfcio Corrêa - Retirada. 

Emenda nç 20, de autoria do Senador Mau
rido Corrêa -Retirada 

Emendan921, de autoria do Senador Nabor 
Júnior. 

OSR.JOSÉFOGAÇA-Parecer_contrá
rlo_,_ Sr._ J?re$ldente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-.0 parecer do Relator é contrário à Emenda 
n1'21. 

Emenda n9 22; de autoria do SenadotMau
rído Corrêa - Retirada. 

o SR. PRESIDENTE (Nelson tam~iro) 
-PaSsa-se à votação_9o substitutivo, em tur
no suplementar. 

Sobre a mesa, requerimentos de:de$que 
que serão lidos_ peJo Sr. ]9 S~cretário. 

São lidos os s.eguintes 

REQilERIMEI'ITO 1'1• 255, DE 1989 

Nos termos do art. 347, al\nea "b .. , do Regi· 
menta Interno, requeirO destaque, para vota
ção em separado, da Emerida n9 3 ao Substi
tutivo ao Projeto de kei dQ Câmara n9 7, de 
1989. - -. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1 9_89. -
Marcondes Oadelha. -

REQtiERJMErrrO N• 256, DE 1989 

Requeiro destaque para votação em sepa
rado da Emenda n9 6 do Substitutivo ao Pro
jeto de Lei d_a Cârn_é!-fa fl"? 7/89._ _ _ 

Salã das Sessões, 11 de maiO de-1989:.-
Maudcio coiTê.a.. · 
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REQUERIMENTO N• 257, DE 1989 

Nos termos do art_347, alínea b, do Regi
mento Interno requeiro destaque, para vota
ção em separado, das emendas ao substitu
tivO: 

Emenda n1' 10: somente a _expressão 
-·"e_às 12 h (doze horas), nas de televisão, 

hora de Brasília." 
Emenda n1' 11 : ... "A propaganda diurna será 

inidada às 9h (nove horas), nas émissoras 
de rádio" ..• 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.-....,.., 
Ronllldo Aiagão. 

REQOERIMENTO N• 258, DE 1989• 

Requeiro destaque para votação em sepa
rado da Emenda n" 1 1 -A do Substitutivo ao 
Projeto de Lei da Câmara n1' 7/89. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989~-
Maurício Corr&. -

REQUERIMENTO N• 259, DE 1989 

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para vota
ção em separado, da Emenda n1' 11-B do 
Substitutivo ao Projeto de_ Lei da Câmara n1' 
7/89. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.
João Menezes. 

REQOERIMENTO N• 260, DE 1989 

Requeiro destaque para votação em sepa
rado da Emenda n" 15 do Substitutivo ao Pro-
jeto de Lei da Câmara n9 7/89. -

Sala das sessões, 11 de maio de 1989. -:
Nabor Júnior. 

REQOERJMENTO N• 261, DE 1989 

Requeiro destaque para votação em sepa
rado da Emenda rt'! 21 do_Substltutivo ao Pro
jeto de Lei da Câmara n"7/89. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989.
lYabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior-Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelsdtl Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex.' 

O SR. NABOR JÓNIQR (PMDB - AC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, soltdto à Mesa a retirada do desta
que para a Emenda n9 21, permanecendo ape
nas o pedido de destaque para a Emenda 
n915. - - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-V r EJ(' Serã atEmdido. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
peJo Sr. 1" Secretário. - --

É lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 262, DE 1989 

Nos termos do art 280 dO Regimento Inter
no, requeiro a retirada do Requerimento li? 
261 de 1989, de minha autoria. 

Sala das Sessões. 11 de maio de 1989~
Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Os requerimentos serão submetidos.a vo-

tos imediatamente, sem envolver, entretanto, 
decisão sobre a matéria destacada. 

Em- votação o recjuerimento de destaque 
do Senador Marcondes Gadelha, relativo à 
Emenda n9 .3. 

Os Srs. Senadorés que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

c.-sa. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em Votação cr requerimento de destaque 
do Senador Mauricio Corrêa, relativo à Effien
da n9 6. 

Os -srs. Setüiâ6res qUe o aprovam ·queiram 
perrnane<:er sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Erri votação o requerimento de _destaque 
do Senador Ronaldo Aragão, relativo Emenda 
n' !O. - -· 
- O.S~srs. Senadores que o aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa.) 
_Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação o requerimento de destaque _ 
para a Eirierida ri" -n, âe aUtofl:a do Senador 
Maurício_ Cotrêa. 
. Os SrS.--'Sena"dore$-que o aprovam -queiram 

peliriaiiecer sentadOs. (Pausa.) -
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação_ o requerimento de destaque 
pafa-aEmendan9 11-A.deautoriadoSenador 
J~o Menezes. _ _ _ , 
. . Os Srs. Simado[és que o aproVam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. · 

O SR. ~RESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação o requerimento de destaque 

-para a Emenda n9 15, de autoria do Senador 
Nabor Júnior. 
- Os Srs. Sensdores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
- -Aprovado. 

. O SR. PREsiDENTE (Nelson ca;,;elro) 
......,. Aprovado_s os des~ques, passa-se, agora, 
à votaç-a:o do substitutivo, ressalvados os des-
taques concedidos. . - - -

Erri_Yotação Õ-sll&stifutivo, em turno supl~
mentar. 

Os SrS. Senadores que o aprOvam queiram 
permanecer-sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
......... Passa-Se à votação das partes destacadas. 

Em votação a Emenda n9 3. 
Os Srs. Senadqres que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~Em vOtaÇão a Emenda·n9 6: 

Os SrS." senadoies QUe a aProvam queiram 
permane_cei-sentádOs. -(Pausa.) 

Aprovada. · 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
~ Votação da expressão das Emendas n9s 

1 O e 11, destaques já aprovados. 

O SR.. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente~ 
_V. Ep acaba de submeter à votação a Emen
da ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-As Emendas n<:>& 10 e 11. -

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Não. Anterior· 
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
-A Emenaa rf.' 6, dO Senador MauriciÓ Cor- · 
rêa. .. 

0 SR. JOSÉ FOGAÇA- Está certo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em votação as expressões das Emendas 
n9"' 10 e 11, destacadas pelo nobre Senador 
Ronaldo Aragão. 

Os_ Srs._Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação a Emenda n" 11-A, do Senador 
Mauricio COrr&!. 

Os Srs._Senadores que -a aprovarri queiram 
permane<:er sentadoS: (Pausa.) 

Aprovaaa . 

O SR. PRESIDENTE (NeJson Carneiro) 
- Em votação a Emenda n" 11-8, de autoria 
do Senador João Menezes. 

Os Srs. Senadores que-ã. aprOvani:-queiram 
permane__cer sentados. (Pausa.) ~ 

Aprovada . 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em votação a Emenda n" 15, de autoria 
do Senador Nabor Júnior. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovado o substitutivo com as emendas 

e seus destaques, a matéria vai à Comissão 
Diretora, para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, parecer da Comissão Díre-
tora, oferecendo a redação final, que vai ser 
Jidõ pelo Sr._l" SeCretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 34, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Substitutivo do Sena
do ao PrOjeto de Lei da Camara nP 7. 
de 1989 (nP 1201/88, na CaSa de ori
gem). 

A ComiSSão Diretora apre5eiita a redação 
fival do _substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 7, de 1989 (n• 1.20 l/88. 
na Casa de origem), que dispõe sobre a elei
ção para presidente e vice-presidente da Repú
blica. 

Sala de Reuniões da Comissão. 11 de maio 
de-1989. ---.:Nelson Carneiro, P-reSidente-~ 
Poinpeil de Sousa, Relator - Nabor Júnior 
-António Luiz Maya. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação fintJ! do Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei e/a Câmara -n9 -l
de 1989 (n' 1201/88, na Casa de ori
gem). Disp6e sobre a elelç.io para presí:. 
dente e vice-presidente da República a 
realizar-se em 15 de novembro de 1989. 

O Congresso Nacional d~çreta: 
Art. 19 A eleição para presidente e vi ce

presidente da República para o mandato a 
iniciar-se no dia 15 de março de 1990; nos 
termos do § 1" do art 49 do Ato das Dispo- _ 
sições Cons_titucforiais Transitórias de 5 de ol,l
tubro de 1988, será realizada, simultaneamen
te, no dia 15 de novembro de 1989. 

Parágrafo único. Na mesma data serão 
realizadas eleições para prefeitos, více-prefei
tos e vereadores nos municípios criados até 
15 de junho de 1989, aplicando-se, no que 
couber, na forrna das inst:nJções éJ serem bai
xadas pela Justiça Eleitoral, as disposições da 
Lei n~ 7 .664, de 29 de junho de 1988, 

Art. 29 Será considerado eleito presidente 
o candidato que obtiver a maioria absoluta 
de votos, não computados os em_ branco e 
os nulos. 

§ 19 ·Se nenhum candidato alcançar 
maioria absoluta na primeira votação, far~se~á 
nova eleição em até vinte dias após a proda~ 
mação do resultado, concorrendo os dois can~ 
didatos mais votados e.considerando-se eleito 
aquele que obtiver a_mªioria dos votqs válidos. 

§ 29 Se, antes de realizado _o segundo tur
no, ocorrer morte, desistência ou impedimen

. to legal de candidàto- a presidente, convocar
se~á, dentre os remanescentes, o de maior 
votação. 

§ 39 Se remanescer, em segundo lugar, 
mais de um candidato com a mesma votação, 
qualificar-se-á o mais idoso, 

§ 49 A data da eleição na hipótese Qo § 
19-deste artigo será fixa ela pelo Tribunal Supe
rior Eleitoral. 

Art 39 A eleição do Presidente da Repú
blica importará a do Vice-Presidc;mte com ~le 
regístrado. 

Art. 49 Poderão registrar candidatos e par
ticipar das eleições previstas nesta Lei: 
I~ os partidos políticos com registro defini

tivo no Tribunal SuperiOr Eleitoral;_ 
n-os partidos políticos com registro provi

sório e representação eleita a,o ÇÇ>hgressd Na
cional ou obtida até a data da publicação desta 
lei. 

Art. 59 Dois __ ou. ma,is partidos políticos, 
nas condições do artigo anterior, poderão coli
gar-se para registro de candidatos comuns. 

§_ 19 A coligação terá denominação pró
pria,_que podera ser ª.junção_de_todas ~siglas 
que a integram, sendo a elél_ assegurados os 
direitos conferidos aos partidos politicas, no 
que se refere ao processo ~leitoral. 

§ 2" Os partidos políticos ou coligações 
deverão, necessariamente, identifi~ar sua le
genda em todo o material de propaganda ub1i
zado na campanha. 

§ 39 Cada partido deverá usar sua própria 
legenda, sob a denominação da coligação. 

Art. 69 As coligações dependerão de pro
posta do órgão executivo de direção nadon~ 
ou de vinte e cinco por cento de convencio
nais, e de aprovação pela maioria ab.soluta 
dos membros da convenção nacional, em vo
to direto e secreto. 

Art. 79 Na formação de coligações serão 
observadas as seguintes normas: 

_I:--- a coligação poderá inscrever candidatos 
.filiados a quaisquer partidos políticos dela inte
grantes; 

H- o pedido de registro dos candidatos se
rá subscrito pelos presidentes ou represen
tantes legaís dos partidos políticos coligados 
ou pela maioria dos membros do órgão execu-
tivo de d_ireção l).aciQn;:p;_ _ 
m~~ ooligaçãq será representada perante 

aJustiça Eleitoral por delegados indicados pe
los partidos que a compõem. 

Art. 89 Para as eleições previstas nesta lei, 
o -C:arididato dev_erá estar filiado a partido polí
tico at.é o c;Uã-15de maio de 198-9. 

Parágrafo único. Nenhum candidato· po
-derá concorrer, em partidos diferentes e não 
coligadós, em mais de uma convenção desti
pada .\_ e_scolha de ~andidatos para a mesma 
eleição. 

Art. 9'1 As convenções nadoriais partidá
rias destinadas a deliberar sobre coligações 
e escolha de candidatos serão realizadas até 
15 de julho de 1989,. e o requerimento de 
registro dos candidà.toS esé::O!hldos deverá ser 
apresentado ao Tribunal Superior Elei~al até 
às dezoito horas do dia 17 de agosto de 1989. 

§ }9 A convenção naçional será constituí
da na forma e~p_e!ecida nos estatutos dg par
tido político. 

§ :29- São convalidadas as convenções na
cionais realizadas antes da data da publicação 
desta lei, desde Que constituídas na forma dos 

- estatutos do partido político. 
Art 1 O. A inscrição de candidatos às elei

ções de que trata esta lei, para decisão da 
convençao, poderá ser feita por órgão execu
tivo de direção nacional, regional ou por grupo 
de trinta convencionais. 

§ 19 Nenhum convencional poderá subs
crever_h·rais de uma chapa, ficando anuladas 
as ~inaturas em do~ro. 

_§.__29 ~A inscrição de candidato só será váli~ 
da mediãnte seu expresSq_ ~onsEmilinento. 

Art. 11. Os presidentes dos órgãos execu
tivos de díreçâo nacional sollcharão à Justiça 
Eleitoral o registro dos candidatos indicados 
na convenção. _ 

§ 19 No casO de_ coligação, o pedido de 
registro dai'-se-á na cOnformidade do disposto 
no inciso II do art. 79 desta lei. 

f 29 -Na hipótese de os partidos ou-coliga
ções ná_o requererem o registro de seus candi· 
datas, ~Stes j>oderão fazê-lo perante a Justiça 
E1eitpra1 nas quarenta e oito horas seguintes 
ao encerram~ÓtQ do prazo previsto no art. 9" 

§ 39 Em caso de rnorte, renúncia ou inde
_ferimento de registro de. candidato, o partido 
ou coligação deverá providenciar a sua substi
tuição no prazo de_ até d~ dias, por decisão 
da maioria absó1ufa.-do" órgão executivo de 
direção nacional do partido a. ·que- pertence 
o substitufdo. 

§ 49 Se o partido ou coligação, no prazo 
do parágrafo anterior, nao fizer a substituiçáo 
de carldidato a vice-presidente, o candidato 
a presidente poderá fazê-lo, em quarenta e 
oito horas, indicando membro filiado, no prazo 
legal, ao mesmo partido politico do substi
tuído. 

Art. 12. AJustiça Eleitoral regulará a iden
tificação dos partidos e seus candidatos. 

§ 19 Aos partidos é assegurado o direito 
de manter os números atribuído~ à sua legen
da na eleição anterior. 

§ 29 No caso de t-oligação, esta optará, 
para representar seus candidatos, entre os nú
meros deSignativos dos partidos que a inte
gram. 

Art. 13. As células oficiais para as eleições 
regulamentadas por esta lei serão confeccio· 
nadas segundo modelo aprovado pela Justi!;a 
Eleitoral, que as imprimirá, com exclusividade, 
para distribuição às Mesas receptoras. A im

-pressão será feita em J?apel branco e opaco, 
com tipoS uitiformeS de letras, devendo as 
cédulas ter os nomes e números dos candi
datos, bem como, no caso da cédula especial 
destinada ao eleitor analfabeto, a fotografia 
dos candidatQ.s, de modo a permttir identifiCar 
e assinalar aquele de sua preferência. 

Parágrafo único. Os_ qm_didatos, identifi
cados por nome, números ou fotografias, de
verão figurar na ordem determinada por sor
teJo. 

Art 14. O candidato poderá ser registra
do sem o prenome ou com o nome abrevi~do, 
apelido ou nome pelo qual é o m<Us ·conhe
cido, desdE:! que não se estabeleça_ dúviâa 
quanto a sua Identidade, não atente contra 
o pudor, não_~~a ridículc::~:_~u irreverente. 

Art 15. SãO vedados e considerados nu
los de pleno cüreito, não gerando obrigações 
·de espécie alguma para a pessoa juricüca inte
ressada e nenhum direito para o beneficiário, 
os atas que, no período compreendido entre 
O trigésimo dia da publicação desta lei e o 
término do mandato do Presidente da Repú
blica, importarem em nomear, admitir ou con
tratar servidor público, estatutário ou não, da 
administração pública direta e indireta e fim
dações instituídas e mantidas pelo Poder Pú~ 
blico da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral, dos Municípios e dos Territ6iíos. 
-- § 19 ExecUtam-se do disposto neste ar-
tigo' ~ 
I-nomeação de aprovados em concurso 

público _ou de asceoção funciOnal; _ 
TI- nomeação ou exoneração de ca:rgos 

em comissão e designação ou dispensa de 
função de t-onfians.a; 

rn- nomeação para cargos da Magislratu
ra, do Ministério PúblicQ.. d.e Procuradores do 
Estado e dos Trubunais de Contas. 

§ 29 bs atas editados-com bas~_no -§-i~ 
deste artigo deverão ser fundamentados e pu
blicados dentro de quarenta e oito horas após 
ã. sUa edição; no respectivo órgão oficial. 

§ 3' O atraso da publicação no Diário 
Oficial rel"ativo aos 15 (quinze) dias que·ante
_cedem os prazos iniciais a que se refere este 
artiQ-o impltca a nuliâade autOffiáUca dOs ~atOs 
relativos a pessoal nele inseridos. 
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Art 16. São vedados e considerados nu~ 
los de pleno direito os atos que, no período 
compreendido _entre o trigésimo dia da publtw 
cação desta lei e o dia 15 de novembro de 
1989, importarem em eXOf:terar êx offido, de
mitir, dispensar, transferir ou suprimir vanta
gens de qualquer espécie_de servidor público, 
estatutário ou não, da administração pública 
direta e indireta e fundações in:::tituídas e man· 
tidas pelo Poder Público da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal, dos Municípios e dos 
Territórios. _ 

Parágrafo únl<:o. No âmbito do Poder -Pú
blico da União, a vedação contida neste artigo 
estende-s_e_ até 15 de março de 1990. _ 

Art. 17. A propaganda eleitoral no rádio 
e televisão, restringir-se-á. unicamente, ao ho
rário gratuito desciplinado pela Justiça Eleito
ral, para o período de 15 de setembro a 12 
de novembro, com geração de Brasília, em 
cadeia nacional, e expressa proibição de qual· 
quer propaganda paga. 

Parágrafo único. A geração de programas 
em rede regional somente poderá ser realizada 
simultaneamente, em todo o País, em datas 
previamente ftxadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, obrigatórias para todos os partidos 
políticos. 

Art. 18. A distribuição dos horários diários 
entre os partidos políticos e coligações que 
tenham candidatos registrados, observará os 
seguintes critérios: 

a) trinta segundos a cada partido político 
sem representação no Congresso Naciona1; 

b) aos partidos políticos e coligações com 
representação no Congreso Nacional, será 
concedido tempo de acordo com o seguinte: 

1 -até vinte congressistas, cinco minutos; 
2-de vinte e um a sessenta congressistas, 

dez minutos; 
3-de sessenta e um a cento e vinte con· 

gressistas, dezesseis minutos; 
4- de _cento e vinte e um a duzentos con· 

gressistas, dezesseis minutos; 
5-acima de duzentos congressistas, vinte 

e dois minutos. 

§ 19 Aos partidos políticos a que se refere 
a alínea a do caput deste artigo facultar-se-á 
a soma desses tempos. mediante programa· 
ção comum, homologada ou determinada pe
Ja Justiça EleffOrãl, para utilização cumulativa 
até o limite de dois minutos. · 

§ 29 Para os efeito_s__de conc.essão do tem· 
po a que se refere a alínea b do caput deste 
artigo, será considerada_ a representação do 
partido politico__ no Congresso Nacional exis~ 
tente no dia 5 de abril de 1989; serão, entre~ 
tanto, consideradas as adesões ou coligações 
realizadas posteriormente a esta data, até o 
encen1:bnento do prazo de registro das candi
daturàs, desde que impliquem· transferência 
de faixa da mesma alínea. 

§ 39 Corripete aõs paroao~qmlítlcos ou 
coligações, por meio de comissão especial
mente designada para esse fim pelo órgão 
executivo de direção nacional. distribuir os ho
rârios que lhes couberem, inclusive delegando 
essa competência aos órgãos executivos de 
direção regiona1. 

§ 49 Desde que haja concordância entre 
todos os partidos políticos interessados, em 
cada parte do horário gratuito poderá ser ado
tado critério de distribuição diferente do fixado 
pela Justiça Eleitoral, à qual caberá homo~ 
logar. 

Art. 19. A Justiça EJeitoral, encerrado o 
prazo de registro de candidaturas, requisitará 
às emissoras do País os horários que consi
derar necessários para a propaganda, sendo 
metade à noite, com início às vinte horas e 
trinta minutos nas emissoras de televisão, e, 
com início às vinte horas nas emissoras de 
rádio, hora de Brasma. 

§ }9 A propaganda diurna será iniciada às 
nove horas nas emissoras de rádio, e às do.z:e 
horas, nas de tel~~o. hora de Brasília. 

- § 29 -As eni.issoras de rádio e televisão fi
cam obrigadas a d~gar, gratuitamente, co· 
municados ou instruções da Justiça Eleitoral, 
até_ o máximo de quinze minutos diários, con
secutivos ou não, nos trinta dias anteriores 
ao pleito. 

Art. 20. Independentemente do horário 
gratuito de propaganda eleitoral, é facultada 
a transmissão, pelo rádio e pela televisão, de 
deb-ateS-entre os candidatos registrados pelos 
partidos políticos e coligações, assegurada a 
participação de todos os candidatos, indivi· 
dualmente, em conjunto, ou divididos em gru
~edias distintos; nesta última hipótese, os 
debates deverão fazer parte de programação 
previamente estabelecida, e a organização dos 
gnlpbs- far-se-á mediante sorteio desde que 
a emissora responsável assegure, a todos os 
candidatos,_ o mesmo número de programas, 
em idêntico horário e com tempo de partici~ 
pação uniforme. 

Parágrafo único. Dois ou mais partidos ou 
coligações poderão, mediante acordo, utilizar 
conjUritamente, para deba~s entre os respec
tivos candidatos, o tempo que lhes couber 
no horário gratuito de propaganda eleitoral. 

Nenhum partido ou coligação poderá ceder 
o seu horário gratuito, no todo ou em parte, 
a candidato de outro partido ou coligação, 
sob pena de perda do horário gratuito. 

Art. 21. Da propaganda eleitoral gratuita 
poderão participar, além dos candidatos regis· 
trados, pessoas devidamente autorizadas pe
Jos partid~ ou coligações. 

§ 19 Enquanto durar a propaganda eleito· 
ral gratuita-, é assegurado o direito de resposta 
ao candidato atingido por atas ou afirmações 
difamatórias, injuriosas ou caluniosas, pratica
dos nos horário9tdestinados às programações 
normais das emissoraS de rádio ou televisão. 

§ 29 O ofendido ou seu representante le
gal poderá formular pedido para o exercício 
do direito de resposta à Justiça Eleitoral, den· 
tro de vinte e quatro horas da ciência do fato, 
devendo a decisão ser prolatada no prazo má
ximo de quarenta e oito horas da formulação 
do pedido 

§ 39 No caso do parágrafo anterior, o tem
po e o horário destinado à· resposta serão esta~ 
beleddos pela Justiça Eleitoral, na própria de
cisão deferitória, de modo a possibilitar a repa
ração do dano. 

.§ 49 e assegurado o direito de resposta 
a qualquer pessoa, candidato ou não, à _qual-
sejam feitas acusações difamatórias, injurio
sas ou caluniosas, no horário gratuito da pro
paganda eleitoral; o ofendido utilizará, para sua 
defesa, tempo igual ao usado para a ofensa 
deduzido do tempo reservado ao mesmo par· 
tido ou coligação em cujo horário esta foi co· 
metida. 

§ 59 No caso do parágrafo anterior, o 
ofendido ou seu representante legal poderá 
formular pedido para exerclció do direito de 
resposta à Justiça Eleitoral, dentro de vlnte 
e quatro horas da ciência do fato, devendo 
a decisão ser prolatada no praZO ináximo de 
vinte e quatro horas da formulação do pedido. 

§ 69 Deferido o pedido, o exercicio do di
reito de resposta dar-se-á em atê setenta e 
duas horas após a decisão. 

§ 79 se a ofensa for produzida em dia e 
. hora que inviabilizem sua reparação dentro 
dos prazos estabelecidos nos parágrafos aci
ma. a Justiça Eleitoral determinará que esta 
seja divulgada nos horários que deferir, em 
termos e na forma que serão previamente 
aprovados, de modo a não ensejar tréplicas. 

Art. 22. _ Ocorrendo a hipótese da eleição 
em segundo turno, a distribuição do teinpo 
será igualitária entre os partidos políticos ou 
coligações dos candidatos concorrentes. 

§ 19 Na ·hipótese prevista neste artigo, o 
tempo reservado para a propaganda eleitoral 
gratuita será de quarenta minutos diários, senw 
do a metade à noite; os programas serão ini
ciados nos horários estabelecidos no art. 18 
desta lei. 

§ · 29 A propaganda eleitoral gratuita, no 
segundo turno, realizar-se-á no período com
preendido entre o dia seguinte à proclamação 
oficial do resultado do primeiro turno até qua· 
renta· e oito horas antes da data fixada para 
o segundo turno. 

§ 39 Observar~se-ão, no segundo turno, 
as prorrogações e reparações previstas nos 
§§ 39 e 7" do art. 21, a serem veicuJadas até 
24 (vinte e quatro) horas antes da data fJXada 
para a votação. -

Art 23. Será permitida, na imprensa es~ 
crita, a divulgação paga de propaganda, no 
espaço máximo a ser utilizado, por edição, 
para cada candidato, e wn oitavo de página 
de jornal padrão e de um quarto de págir1a 
de revista ou tablóide, · 

Art. 24. É livre, em bens particulares, a 
fixãção _de propaganda eleitoral com a permis
são do detentor de sua posse; nos bens que 
dependem de concessão do poder público 
ou' que a ele pertençam, bem como nos de 
uso comum, é proibidao a propaganda indu· 
sive por meio de faixas ou cartazes aftXados 
em quadros ou painéis, salvo em locais indica
dos pelas prefeituras, para uso gratuito, com 
igua1dade _de condições, ouvidos os partidos 
políticos. 

Art. 25. Constitui crime eleitoral, punível 
com a pena de tletenção de seis meses a 
um ano e cassação do registro, se· o respon~ 
sâvel for candidato, a divulgaçáo de qualquer 
espécie de propaganda política na data da elei· 
ção, mediante publicações, faixas, cartazes, 
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dísticos em vestuários, postos de distribuição 
ou entrega de material ou qualquer forma de 
aliciamento, coação ou manifestação tenden
te a influir coercitivamente na vontade do _elei
tor junto· às seções eleitorais ou vias públicas 
de acesso às mesmas. 

Art. 26. - Os candidatos, após o registro, 
são _impedidos de apresentar ou participar de 
quaisquer programas em emissoras de rádio 
ou televisão, ressalvado o horário de propa
ganda eleitoral gratuita e_ os de)?ates organi
zados de acordo corri esta lei e_os noticiários 
jomalís.ticos regulares. , 

Parágrafo WúC:o. __ O _desrespeito às normas -
deste artigo, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em lei, acaiTetará a sUspensão por 
até dez dias da emissora infringe-nte, determi
nada pelaJustiça Eleitorat, mediante denúncia 
de partido político ou dO Ministério Público. 

Art. 27. As pesquisas, prévias ou testes 
pré--eleitorais divulgados por -qualquer meio 
de comunicação devem conter plano amostral 
definido e obedecer a padrões metodológicos 
universalmente aceitos. 

§ 1, os-partidos políticos com candLdatos 
registrados terão, "a posterlori", acesso às pes
quisas. prévias, ou testes préwt'!leitorais, quanto 
às s_eguintes informaç:õ_es: 

1-periodo e _método para a realização do 
trabalho; 
n-número de pessoas ouvidas em cada 

bairro o_u localidade; 
DI- plano amostral_e peso ponderado no 

que s_e refere a sexo; idade, grau de instrução, 
nível econômico e área físiCa de realiza~ão 
do trabalho; 

IV-nome do patrocinador do tr~balho; 
V- controle e verificação da cole ta de da· 

dos e do trabalho e campo. 
§ 29 Os responsáveis pela realização das 

pesquisas referidos neste artigo e Os órgãos 
que as_ divulgarem deverão adotar as provi
dências_ eficazes para garantia da idoneidade, 
rigor metodológico, lisura e veracidade_ das 
mesmas, constituindo a omissão criffie eleito
ra], com as penas cominadas no art. 35_4_ da 
Lein"4.737, de 15dejulhode 1965::---Código 
Eleitoral. 

Art. 28. O Poder Executivo, a seu áitérk:i; 
editará normas sobre o modo e a forma de 
ressarcimento ftScal às emissoras de rádio e 
televisão, pelos espaços dedicados ao horário 
de propaganda eleitoral gratuita. 

Art. 29. Os pratos -previstos na alínea c 
do parágrafo único doart118 da Lei n"5.682, 
de 21 de julho de 1971, alterado pela Lei n~ 
6.339, de 1 ~de julho de 1976, se.rão_ reduzidos 
para os cento e vinte dias que antecedem as 
eleições e até trinta dias depois do pleito, desw 
de que o partido político requisitante-do horá
rio tenha representação eleita ao Congresso 
Nacional ou ·obtida até seis meses após a pro-
mulgação da Constituição Federal, ·e-a1ndã 
não tenha feito divulgação de seu programa 
no ano em .curso. 

§ 19 No caso de coincidência de datas rew 
quisitadas, terá preferência na escolha o par
tido de maior representação no Congresso 
Nacional. 

- - § 2? _Somente quando s_e_ tratar de parti
dos coligados, nos termos desta lei, poderá 
o mesmo candídato utilizar o horário político 
previsto pela Lei n" 5.682, de 21 de jUlho de 
1971, alterada pela Lei n? 6.339, de }9 de julho 
de 1976, em diferentes partidos políticos. 

Art. 30~- A apuraÇão dos votos da eleição 
prevista nesta lei deverá ser processada pela 
própria Mesareceptora e, em _c_aso de impossi
bilidade ou dificuldades graves, a Justiça Elei
toral, a seu critério, poderá determinar a apura
ção através de juntas convQcadas especial-
mente para esse fim. . 

§ 19 é: assegurado a cada partido político 
o direito de indicar até quatro ftscais para 
acompanhar a apuração de cada uma junto 
à Mesa apuradora. 

§ 2? As impugnações de votos e recursos 
apresentados em cada caso deverão_ser julga
dos na forma da lei eleitoral vigente. 

Art. 31, O eleitor que se encontrar fora 
de seu domicflici eleitoral poderá exercer o 
direitO- de Võto, há forina regulamentada pelo 
Tnbunal Superior Eleitoral. 

Art. 32, Parã os fins previstos no inciso 
Vl do artigo 94 __ do Código Eleitoral, a decla
ração de bens_ do candidato conterá: 

I - discriminação e valor dos bens adqui
-ridos e alienados ao longo dos últimos 5 (cin
co) anos; 
ii- nome, qualificação e domicílio das pes-

soas com as quais realizou negócio jurídico, 
ã_o longo dos últimos 5 (cirlco) anos, de Valor 
SUperiOr a 10.000 (dez mil) BTN, indicando 
a natureza. da O_Qeração; 

UI -:-_relaç_ão pormenorizada: 
a) -das pE:ssoas jurídicas das quais foi sócio, 

acionista, titular de parte benefiCiária, debên
ture oi.J credor a qualquer título, ao longo dos 
últimos 5 (c;inco) anos; 

b) das operações realizadas com titulas ou 
valores mobiliários ao longo dos últimos 5 
(cinco) anos, desde que em montante superior 
a 10.000 (dez mil} BTN; 

c) das dívidas ou ônus, reais ou pessoais; 
d) dos créditOs; indicando a respectiva ori-

gem; .__ _ 
e) dos bens _e haveres de qualquer espécie 

existentes no País ou no exterior; e 
- f) das rendas e proventos· auferidos a qual

quer titulo_ no ano_ern cur_sg. 
Parágrafo único_. _Além dos documentos 

referidos neste artigo, o candidato apresentará 
cópia das declarações de renda e proventos 
correspondentes aos últimos 5 (ç:inço) exer-
CÍciQS. -

Art. 33. -Será, em qualquer hipótese, indi
cada a origem dos re.cuross empregados na 
aquisição de bens ou direitos e no pagamento 
das dívi_das pessoais. 

Art 34. Protocolado o pedido de registro, 
a autoridade competente fará. de imediato, 
publicar o seu inteiro teor no Diário Oficial 
da União. 
· Parágrafo (ulico. Poderá- o MinistériO Púw 
blic_o_,_ ex. officio ou a requerimento de partido 
ou candidato, requerer que ~s variações patr!w 
moniais positiveis sejam justificadas. 

Art. 35. Fica instituído, junto à Justiça 
Eleitoral, o registro público dos bens e valores 

pertencéhtes aos candidatos e titulares de car· 
gos eletivos .. 
~- Art 36. No registro de que trâta o artigo 
anterior será transcrita a declaração a que se 
refere o artigo 94, inciso VI, do Código Eleito
ral, na forma disciplinada por esta lei. 

Parágrafo único. Durante o exercício do 
mandato, a declaração será anualmente atua
lizada, podendo o Ministério Público ou qual
quer partido exigir a comprovação da legltimi· 
dade e procedência dos acréscimos patrimo
niais, 

Art. 37. O ex-titular do mandato eleitvo7 
no prazo de 72 (setenta e duas) horas após 
o respectivO término, entregará à Justiça Elei
toral declaração relativa ao perfodo de exer· 
dco da função contendo: 

I - discriminação e valor dos bens adqui-
ridos e alienados; _ _ __ 

n - nome, qualificação e o domicílio das 
pessoas com as quais realizou negócio juriw 
dica de valor superior a 10.000 (dez mil) BTN, 
indicando a natureza da operação; 

lll - relação pormenorizada: 
a) d_a,s pessoas juridicas das quais foi sócio. 

acionista, titular de parte beneficiária ou de
bênture, credor ou devedor a qualquer título; 

b) das operações realizadas com títulos o."=! 
valores ·mobiliários em montante superior a 
10.000 (dez mil) BTN; 

c) das dívidas ou ônus, reais ou pessoais; 
d) cdos créditos, indicando a respectiva ori-

gem; _ 
e) dos bens e haveres de qualquer eSpécie 

existente no País ou no exteri_or; 
I) das rendas e proventos auferidos a qual

quer titulo; 
IV- origem dos recursos empregados na 

aquisição de bens, créditos ou díreltos e no 
pagamento de dívidas. 

Parágrafo único. Quando a variação patri
monial apre~entar saldo positivo, a declaração 
será acompanhada de minucioso relatório jus
tificativo. 

Art. 38, A Justiça Eleitoral, de_ imediato, 
fará publicar no Diário Oficial o inteirO- te';> r 
da declaração e abrirá vista ao MinistériQ.Pú
blico. 

Art. 39:- Havendo indício de irregulari~
de,- qualquer interessado poderá requerer e 
o _Ministério Públi~o deverá determinar, no pra
zo de 30 (tririta) dias, a instauração do compe
tente inquérito para apuração de eventual enri· 
quecimento ilícito. 

Arl 40. Caso as informações prestadas 
sejam insuficientes, o declarante será intimado 
a complementá-las no prazo de 10 (dez) dias. 

Art 41. O ex-titular de mandato que não 
apresentar a declaração a qUe se -refer'e O" arti
go incorrerá na pena de detenção de 1 (um) 
a 2 (dois) anos e multa. 

Art 42. .O Tribunal Superior Eleitoral ex
pedirá instruções para o fiel cumprimento des
ta lei, assegurando-se aos partidos políticos 
o direito de recurso contra qualquer de suas 
decisões. 

Art. 43. Esta Iei entra em vigor na da-ta 
de sua publicação. 

1 

Art. 44. Revogam-se as disposições em 
contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.l 
Aprovada. 
A matéria voha à Câmara dos Deputados. 

o SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência cqnvoca novamente os Srs. 
Senadores para a reunião do Congresso Na
cional, que deveria ter-sednicia_do às 181"!oras 
e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro) 
- Tendo em vista o término do prazo regi
menta] da sessão e ainda a realização da ses
são do Congresso Nacional, deixa de ser apre
ciado o item 3, constante da Ordem do Dia. 

É o seguinte o item cuja apreciação 
fica adiada: 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto 

de Lei do Senado n"28, de 1987, de auto
ria do Senador Jarnil Haddad, que define 
o crime de tortura, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, sob n• 15. de I 989, da Co· 
missão 

-de Constituiçiío, Justiça e Odadania 
, favorável ao projeto com emenda que 
apresenta de n1 1-CCJ. -

(Dependendo de parecer da ComisSão 
de Constituição, Justiça e Cidadania so
bre a Emenda no 2, de plenário.) 

-1-

(Em regime de urgência, art. 371, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, dO Prãje"to de Lei 
do Senado n9 28, de 1987, de autoria do Sena· 
dor Jamil Haddad, que define o crime de tortu· 
ra e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 15, de 1989, da Comissão 
-de COnstituição, Justiça e Odiidiinia , favõ

rável ao projeto com emenda que apresenta 
de n'I-CCJ. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituiç:_ã_o, Ju~tlça e _Cid.idimia sobre a 
Emenda rT' 2, de plenário:) 

2 

Discussão, em turno único, da redação final 
(oferecida pela Comissão Diretora em seu Pa
recern<'29, de 1989), do Projeto Lei do Senado 
n9 226, de 1981, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da existênCia de um departamento de educa
ção física nos nosocõmios- psiquiátricos. 

3 

Discussão, em turno único, da redação fmal 
(oferecida pela ComiSsão Diretora em seu Pa
recer n9 28, de 1989), do Projeto de Lei do 

Senado n9 57, de 1988, de autoria do Senador 
FranciSco Rõllemberg, que altera a redação 
do art. 39, caput, da Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que cria o Fundo de Garan
tia do Te!Jlpo- de Serviço, com -a finalidade 
de estabelecer correção monetária mensal pa
ra seus depósitos. 

'4 

DiscusSão, em"turno único, da redação fmal 
(oferecida: Pela Comissão DiretOra em seu Pa
reC.er It' 30. de 1989), do Projeto de Lei do 
Senª-_dQ_n? 92, de 1928, de autoria__do Senador 
FámciSCQ _ _Rollemberg, que altera a redação 
e ~crescenta parágrafo ao art 84 da Lei n9 
1.711, de 28 de outubro de 1952. 

5 

Discussão, em turno úniçç, _do Projeto de 
Lei do DF no 9, de 1989, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que institui a gratifi
cação pelo desempenho de atividades de trân
sito no Departamento de Trânsito do Distrito 
Federal, tendo 

PARECERFAVORÁVEL,sob n•l3,de 1989, 
da Comissão 

-do Distrito Federal. 

6 

-Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n9 11, de 1989, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que estende, 
aos integrantes da categoria funcional de 
Agen~e de Trânsito do Departamento de Trân
sito do Distrito Federal, disposições do Decre· 
to-Lei n~" 2.387, de 18 de dezembro de 1987, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 14, de I 989, 
da Comissão -

-do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Vou encerrar a presente sessão, designan
do para a ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (NeJson Carneiro) 

""""Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 35 
minutos.) 

( *l A 1"0 DO PRESIDENlE · · · N; ii9;nili9a9-- ----
o Presidente do Senado Federal, no uso 

das atribuições_ que lhe conferem os arts. 52, 
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, 
em conformidade com_a_ de_l_egação de com· 
petência que lhe for outorgada pelo Ato da 
Comíssão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, 
e tendo em_ vista o que consta d_o Processo 
n• 004.387/89-9. " 

Resolve aposentar, por invalidez, BRAZ 
EUAS DE ARAúJO;~Agente de Transporte Le
gislativo, Classe Especial, Referência NM -
35,- do Quadro Permanente do Senado Fede~ 
ral, nos termos do art. 4°, inciso I, da Consti
tuiçãO: 4a República Federativa do Brasil, com-

binado com Os aitS. 428, inciso lll, § 29, 429, 
inciso ffi, e 414, § 49 da Resolução .SF n9 58, 
de 1972; art. 39 da Resolução SF n9 13, de 
1985, art. 29 da Rfiscilt,iÇão SFn9 18?, d~J987, 
a!t.- 5_9 da Resolução n9 155, c;le 1988, e art 
19 da Lei rf 1.050, de 1950, com proVentos 
integrais, observado o disposto no cm. 37, inci
so XI, da Constituição Feder_al. 

Senado Federal, 25 de abril de 1989.
Senador Nelson Carneiro, Preside!?~· 

(") Republicado por haver safdo com !ncorreç.!lo no OCN, 
Seç!lo 11, de 26-4-89. 

Al"ODÓPREsiDENl"l!' 
1'1• 136, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atnbuições Que lhe conferem os arts. 52, 
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, 
em ·cônformidade com a delegação _de com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato n~ 
2 de 1973, revigorada pelo Ato da Comissão 
Diretora n~ 12, de 1983, de acordo com o 
disposto na Resolução n913.P, de 1980, e ten
do em vista o que consta do processo n~ 
006.024/89-0. ' 

Resolve tomar s_em efeito o Ato desta Presi~ 
dência n9_ 89, de 1989, que autorizou a cOntra
tação do Senhcx Luiz Carlos Fontes Batista,. 
para o emprego de Assessor Técnico, sob o 
regime Jwidico da Consol.idação d~s Le_i_s do 
Trabalho e do F_undo de Qarantia por Tempo 
de_ Serviç_o, a partir de 19 de abril de 1989, 
com lotaçtto e exercício no Gabinete dQ Uçler 
do Partido Municipalista Brasileirp, Senador 
I'Jey Maranhãq. · 

Senado Federal, 11 de maio de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. _ 

Al"O DO PRESIDENlE 
N• 137, DE 1989 

O Presidente do_ Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os arts. 52, 
ttem 38, e 97, inciso lV, do Regimento Interno, 
em conformidade com a delegação de com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n1 2, de 4_ de abril de 1973,_ 
e tendo e~ vista o que consta dO Processo 
n• 006.592189-9. · ·· · · 

RêSOhre- ap0SerrtaF, volu."1taf:iame-nte, Romeu 
Arruda, Técnico Legislativo, ·aasse "Especial", 
Referência NS-25, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, nOs iermos do art ... 40, 
inciso III, alinéa c, da Constituição da __ Repú
blica _Fed_erativa do Brasil, combinado_ç_qm 
os arts. 433, 414, § 49 e' 416 da Resolução 
SF o9 .58~ de 1972; art. 3? da Resolução SF 
n9 l~._de 1985,; art. 29 _ _da Resolução SF __ n~_ 
182, de 1987, e art. 59 da Resolução SF" no? 
155,_di 1988, Com proventos proporcionais 
ao tempo de serviço, observado o _disposto 
iio art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

SenadO FederaJ~ -~ f de lnãiO de 1989 
Senado~ Nelson Carneiro, Presidente. 
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ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO ESPECIAL 

"Que Regula a CompetMcla Priva· 
tiva do Senado, disposta no art. 52, 
V, VIl, VIII e IX da Constituição." 

3• Reunião , realizada 
em 26 de abril de 1989 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do 
ano de mil novecentos e oitenta e nove, às 
onze horas e cinco minutos, na Sala da Comis
são de Ec<momía, no Senado Federal, presen
tes os Senhores Senadores Low-emberg Nu
nes Rocha, Mansueto de Lavor, Alexandre 
Costa, Jutahy Magalhães e Cid Sab6ia de Car
valho, reúne-se a Comissão Especial que "re
gula a competência privativa do Senado, dis
postanoart.52, V, VII, VIII e IX. da Constituição". 

Deíxam de comparecer, por motivO justifi
cado, os S~nhores Senadores José Paulo Bisol 
e João Castelo. 

Havendo nómero regimental, são abertos 
os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador 
L..ourembetg Nunes Rocha, que, _Solicita, nos 
tezmos regimentais, a: dispensa -da leitUra: da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada 
como aprovada. 

O Senhor Presidente esclarece _que a pre· 
sente sessão destina-se ao depoimerito do 
Doutor Rícardo Luiz Santiago, Secretário-Ge
ral da Seplan, convidando-o, em seguida, para 
tomar assento à Mesa 

Durante sua explanação, o Dout0r-R1Caido 
Luiz Sãntiago analisa as operações de créditos 
interno e externo executadas pelos Estados 
e Municípios. Aborda, também, os procedi
mentos adotados pela Seplan a respeito dos 
empréstimos aos organismos financeiros in
ternacionais. Explica a função de uma comls
são de financiamento externo, órgão de asses
sorarnento do Ministr9 do Pianejamento, que 
é Identificar os projetas de investimentos e 
programas setoriais passíveis de financiamen
-to pelo Banco Mundial e o BlD. 

No período das interpelações, usam da pa
lavra os Senhores Senadores J4tahy Mag~
lhães, Alexandre Costa, Cid Sab61a de Carva
lho e, finaJmente o Relator, Senhor Senador 
Mansueto de Lavor. 

Em algumas respostas, o Doutor Ricardo 
'Luiz Santiago é assessorado pelos Senhores 
Antonio Augusto dos Rels Velloso, Secretário 
de Assuntas Económicos da Seplan e Alderic::o 
Lima, Secretário de Controle e Acompai111a
mento das Estatais (SEST). -

Findos os debates, o Senhor Presidente 
agradece a valiosa contribuição trazida pelo 
Senhor depoente aos trabalhos desta Comis
são, e convoca para a próxima reunião a reali
zar-se, amanhã, dia vinte e sete de abril, às 
dez horas, quando prestará esclarecimentos 
sobre a matéria, o Presidente do Banco Central 
do BrasU, Doutor Elmo de Araújo CamõeS. 

Nada mais havendo a tratar, encerra:.se a 
reunião e, para constar, eu, Helena lsnard Ac
cauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata, que Ilda e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e ir6 à 

publtcação, juntamente com o apanhamento 
taquigráHco_ dos debates.- Senador Lourem~ 
berg Nunes Rocha, Presid~nte. 

ANEXO À ATA DA 3• REfll'llÃO DA 
COMISSÃOESPECW..DESTINDAARE
GGLARACOMPE:TÉNC/APR/VATWADO 
SÉi'IÀDO, DJSPOSt;4 NO AF<T. 52, V. WI, 
11'/ e IX DA CONSJ7TO/Ç'IO, R&!L/ZWA 
EM26DEABRILDE 1989,ÀS I I HORAS 
E5 MINUTOS. DEPOIMENTO DO DOO
TOR RICARDO LUIZ SANTIAGO, SE
CRETÁRio-GERAL DA SEPLAN, QUE 
SE PUBLICA COM A DEWDA ACJTÓRI
z.IÇ.ÍO DO SE!'IHOR SENADOR L00-
RE:ti1BERG NUNES ROCHA. PRJ;:SIDEN
TE DA COMISSÃO. 

Presidente: Sen&ctor Lo!Jf'~TJ]berg Nunes Ro
cha 
\/ice-Presidente: Senador Alexandre Cosf.ll 
Relator: Senador Mansueto de Lavor 

O SR PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha)- Está aberta a presente reunião, que 
se destina a ouvir o Dr. Ricardo Luiz Santiago, 
Secretário-GetaJ da SepJan. 

Convido o Sr. Relator, Mansueto de Lavor, 
para compor a Mesa e talnbéin o Dr. Ricardo 
Lulz Santia,go, a quem, neste momento, passo 
a palavra para dar a sua colaboração ao Sena~ 
do Federal, tendo em vista a regulamentação 
do art 52 da COnStituição Federal. 

Com a palavra, o Dr. Ricardo Luiz Santiago. 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO --'- Muito 
obrigado. Serei breve nesta primeira apresen
tação, porque assim os trabalhos podem evo
luir melhor, na medida em que haja questões. 
O.Uero dizer que estão presentes qui, também, 
funcionários da 5eplan e vários membros de 
secretarias afins com' os problemas que esta
mos discutindo neste_ momento. 

A primeira observação que quero fazer- é 
que na discussão que estamos iniciando ago
ra, vamos apresentar muito mals um dos as: 
pectos do Exe_cutivo, que é o aspecto no qual 
a Secretari{l do Planejamento trabalha. Quer 
dizer,_j~_estou ciente de que teremos âurai1te 
a semana a presença do Banco Central e da 
Secretatja do TeSouro Nacional que têm as 
suas especificidades com relação ao proble~ 
ma que estamos tratando aqui. 

Do ponto de vista do que diz respeito à 
l!dministração direta dos estados e municí~ 
Pios, o texto constitu,donal em vigor, que é 
C) art. 52, basicamente n~o difere, na sua es
sência, da Constituição anterior - esse é um 
~ntendimento n:osso. C:om efeito, existe", na 
verdade, tOda uma legislação que rege o endi~ 
Viciamento interno e externo dos estados e 
rilunfcfplos; em função da qual se definiu a 
tramita_ção e o ex:ame dos caSos do gênero, 
no âmbito do Poder Executivo, para posterior 
manifestação do Legislativo, quando for o ca
so .. 

Assim, por exemplo, as operações de cré
dito interno estao feg\.lladas fundamentalmen
te pelas Resoluções n9 ,62, de 1975, e n9 93, 
de 1976, do Senado Fe4eral, além, natural~ 
mente, das Resoluções n9• 345 e 346, de 1975, 

do Banco CentraL Em síntese, eSse conjunto 
de resoluções é que defi11e C>S ,parãmetiOs e 
as c::ondições a ser~m obede~idos pelos eSta
dos e municípios nos casos de. endj~damento 
interno, inclusive emissão de títulos, ou seja, 
da dívida imobiliária. 

No âmbito do Poder Executivo, a legislação 
vigente sobre o endivi5Jamento interno da ad· 
rwínistração direta dos estados e municipios 
determina explicitamente a participação da 
Seplan para efeito de_ manifestação quanto à 
prioridade da operação e quanto à capacidade 
de pagamento do mutuário em potencial para 
<::omposição do processo a ser encaminhado 
à apreciação do Senado Federal. Este é o_as- _ 
pecto fundamentai. Quer dizer, que tipo de 
análise é realizada na Seplan que vai compor 
o processo que será depois encaminhado ao 
Senado Federal. Ela basicamente se restringe 
a duas características principais: primeiro, a 
capacidade de pagamento do Estado, quer 
dizer, isso decorre de um longo exame das 
finanças públicas do Estado, as propostas or~ 
çamentárias para o ano vigente, as condições 
de baJanço dos anos anteriores, inclusive, uma 
discussão pennanente com os secretários de 
finanças dos estados e com a!Lequipes técni
cas. Esse é- o processo normal no qual é feita 
a discussão sobre a capacidade de pagamento 
dos estado>" - --- - . - . . 

No que tange ao mérito da operação, a que 
se destina aqu~Je recurso, a análise é feita 
do ponto de vista micro do projeto em si e 
do ponto de vi::;ta de que isso está inserido 
no coQjunto de prioridade de desenvolvimen
to. É fundamentai neste tipo de análise, indu
sive ela é mais apurada no tocante aos em~ 
préstimos internos: vai desde a capacidade 
de gerenciamento aos retomas previsíveis pa
ra aqueles proj~os, erlftm, todos aqueles as
pectos que constituem o projeto em si para 
o qual se está buscando determinada ope-
ração. _ 

Quanto ao crédito extemo, -exi~ ia.'mb~m 
uma legislação que regulamenta a rt)atêri-a, 
no âmbito do Executivo, que são os Decretos_ 
n• 93.872, de 1986, e n• 96.555,-de 1988. 
Nos tennos desta legislação, as operaçc,eS de 
crédito eXterno são examindas, caso a caso, 
pelo Seriado Fed~ral, ap6!i manifestação de 
prioridade da Seplan, em cujo exame se veti· 
fica novamente a capacidade de pagamento 
do solicitante_do_empréstimo e também o roê-
rito do projeto.- -

laJvez, valesse a pena transcorrer, comentar 
ui'n pouco mais sobre--quais são os procedi
mentos que adotamos~ na Seplan, para anali~ 
sar os empréstimos, principalmente, aos orga
nismos financ_eiros tntemacionais. 

A situação em que vivemos é uma situação 
muito particufai', em que basicamente as fon
tes de fananciamento externo estão interrom
pidas, à exceção das organlzações multilate~ 
rai$, tipo Banco Mundial, Banco lnterameri
cano de Desenvolvimento e, mais recente
mente, os chamados "eximbanks", que são 
os bancos de .eXportações e importações ofi
ciais de outros países. 

Temos toda uma sistemática própria e acho 
que vale à pen21, brevemente, comentar sobre 
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isso, porqUe ·ela pode facilitar até na futura 
regulamentação que tipo de informação o Se~ 
nado gostaria que o ExeCUtivo informasse pa
ra as suas decisões. 

Muito recentemente, através de uma porta
ria interministerial, foi institufda uma comissão 
de financiamento externo, que é um órgão 
de assessoramento do Ministro do Plan~a
mento, que é composta por três representan
tes da Seplan e· do Ministério da f@ze_nda e 
que tem por objetivo identificar os projetas 
de investimentos e os programas sé:toriais pas
síveis de finOOciamento pelo Banco Mundial 
eBID. 

Nessa comissão, estão assentadas a Secre
taria de Orçamento e Finanças, a Secretariá 
das Estatais. a Secretina de Planejamento e 
outras secretarias da Seplan. Também têm 
assento, nessa comissão, a Secretaria do te
souro, A Secretaria de Assuntos Econômicos 
do Ministério da Fazenda, de tal forma que 
esses projetos_que são identificados e, poste
riormente,. vão ser objeto de um processo de 
negociação com essas organizações, eles são, 
preliminarmente, analisados no âmbito dessa 
comissão, na _qual os vários ângulos, pelos 
quais essas secretarias analisam os projetes, 
são discutidos, a fim de assessorar a decisão 
do Ministro na identificação daqueles projetas 
que devem ser apresentados para essas orga
nizações de financiamento internacionaL 

Os_ interessados, então, na obtenção dos 
empréstimos junto àquelas agências encami
nham à Cofiex, que é essa Comissão através 
da Secretaria Executiva, uma carta-consulta, 
da qual temos o modelo aqui e que estaria 
à disposição dos Senadores e da assessoria 
técnica, para ver o tipo de informação que 
so6citamos dessas agências; através de uma 
carta-consulta, através dos interessados. 

Após um minucioso exame do pleito pela 
Cofiex e é;l autorização pelo MirUstro da Seplan, 
são iniciados os cantatas formais com as 
agências internacionais. Aqui, vou fazer o co
mentário de como é esse procedimento, que 
é um procedimento demorado e complexo, 
no qual parte-se do nascedouro de um projeto 
até _o ponto final, onde a República, finalmente, 
assim o contrato com essa organização inter
nacional. 

EstiriliunOS que, em rriédia, esse processo 
de negociação dura um ano e meio. O ciclo 
normal de discussão -do pleito prevê a vinda 
das seguintes missões, que são missões técni· 
cas desses organismos que vêm ao Brasil. 
A primeira, que é a missão de identificação 
do projeto; depois, tem duas a três missões 
de preparação do projeto; uma missão de pré
avaliação; a avaliação final; e, finalmente, a 
negociação formal com o país, com essas or
ganizações, que o Banco-Mundial emite. 

Vale destacar que a seplan, através da sua 
Secretaria de Assuntos Internacionais, acom
panha as discussões entre as agências e o 
interessado e coordena a delegação de nego
ciação formal do emprêstimo, composta, en
tre outros, por representantes da Procuradoria 
Ger'al da Fazenda Nacional e da Secretaria 
do Tesouro Nacional e, naturalmente, dos in-

teressados naquele projeto que se está nego
ciando. 

Se é, por exemplo, um projeto de uma Com
panhia de Água e Esgotos do Estado de São 
Paulo, a delegação é composta por represen
tantes da Companhia de Aguas e Esgotos de 
São Paulo e elementos da Seplan, da Secre
taria de Assuntos Internacionais, da Procura
doria Geral da República e da Secretaria da 
Fazenda Nacional. 

O início das negociações formais com a 
agência é sempre precedido de reuniões de 
prb-neg:ociação, nas quais são discutidas as 
minutas contratuais e firmadas as posições 
da delegação brasileira. 

Isso é importante, pois muitas vezes existem 
certos pontos do qual o lado brasileiro não 
está disposto a _aceitar. EntãO, n6s temos reu
niões no âmbito do Executivo, no qual flfllla
-se--a posição para negodação:-tóncluídas as 
negociações, a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, de posse da declaração de priori
dade que é emitida pela Seplan- ·quer dizer, 
a sepiim emite a declarac;ao de prioridS:de -
e do parecer da STN, envia telex de aprovação 
do Governo Federal dos contratos de emprés
timo; ressalvado ·que a operação será subme
tida ao Senado Federài, para aprovaçãO. No 
caso do BIRD, o Banco Mundial, o encaminha
mento à diretoria executiva para obtenção da 
aprovação do empréstimo depende do recebi
mento desse telex que mencionei anterior· 
mente. 

Superada as etapas descritas e obtido o cre
denciamento provisório junto ao Bacen, o 
Ministério da Fazenda encaminha ao Presi
dente da República, sblicitando que dirija a 
mensagem ao Senado Federal, a fim de obter 
autorização para contratação de financiamen
to~ Uma vez aprovado, então, o empréstimo 
pelo SenadO e pela agência internacional, é 
emftfda pelo Bacen a carta credencial defini
tiva e demonstrado o bom encaminhamento 
relativo ao cumprimento das condições de 
afetividade, os documentos externos estarão 
prontos para serem firmados. 

Nós temos mais algumas informações so
bre as condições de financiamento. Essas or
ganizações multilaterais de crédito têm as suas 
condições de financiamento já estabelecidas 
na dlretoria executiva. A Diretoria Executiva. 
por exemplo, do Banco Mundial tem represen
tantes de grupos de países. Até recentemente 
tínhamos na Diretoria Executiva do Banco 
Mundial um representante do Governo brasi
leiro, mas que pelo sistema de alternância lá, 
o representante atual, se não em engano, me 
parece que é da Colômbia, e o alterno é o 
representante brasileiro. Então, as condições 
de financiamento do banco não são objeto 
da discussão de contrato específico; elas resul
tam de decisões da Diretoria, no caso do Ban
cO Mlffidia(e do BIRD. Neste lugar, a posição 
brasileira é feita através de seu representante 
nessa Diretoría, de seu governador, ou daque· 
Je que poiVentura esteja representando o Go
verno brasileiro naquele momento. 

Nós temos as condições aqui, que também 
estilriarn à disposição para mencionar. Então, 
isso é importante, é uin aspectO interessante 

que essa condição de fmanciamento, dessas 
coisas, não ~O- qbjetos negociáveis, são no 
contrato específico. De uma certa forma, é 
aceitar ou- recusar aquele financiamento do 
ponto de vista dessas condições._ 

Naturalmente, com outros paises, existem 
agências CO!'O condições de financiamento di
ferenciadoS. ·por--éxemPio, no caso jaPonês, 
o Eximbank tem um tipo de condição de finan
ciamento, enquanto a O.S.E.S., que é urria 
organização de ajuda econômica, tem condi
ções mais faVOrecidas. Mas, também são con
dições que partem dele, que não são objeto 
de uma discussão no caso especffico; 

Bom, acho que dando ess_a introdução bem 
genérica do problema, poderíamos sintetizar 
qu-e tipo de trabalho na Seplan é realizado, 
com relação a esses empréstimos, essas prio
ridades. Ele se restringe nos cas-os de Estados 
e Municípios, n"ã capacidade de pagamento 
do mutuário, o mesmo tipo de análise que 
fazemos nas estatais - que na verdade não 
está mencionado explicitamente na Constitui
çãO, que são oS-eiiiPréstlrrios das estatais, a 
não ser, é claro, quando haja o aval da União, 
aí, sim, ele cai em um daqueles artigos. É 
analisado a capacidade de financiamento des~ 
sas instituições. A capacidade do financiamen
to dos órgãos da União é subentendida através 
do trabalho do orçamento, na medida em que 
se apresenta no orçamento,- que é dis_cutido 
e aprovado no Congresso. Temos condições 
de pagamento da UniãO, ela é analisada glo
balmente, e a rubrica que faz parte da proposta 
orçamentária. Inclusive, esse é um problema 
que vamos nos defrontar com relação a em
préstimos da União, e que já serão objeto de 
discussão, no Congresso, via proposta orça
mentária. IssO é uin aspecto também funda
mental, ele pode ser inclusive entendido como 
um pré-requisito à decisão do Senado, ou a 
do Senado pode ser um pré--requisito para 
a inclusão no orçam-ento posterior. Nosso en
tendimento é que, pelo processo, isso já ~ 
um detalhe, quer dizer, é uma idéia para dis
cussão; no ·processo é sempre mais inteÍ'es
sante que a palavra do Senado seja a palavra 
final. Quer dizer, o procesSo no qual já contem
plamos todo esse processo de prioridade e 
de alocação orçamentária, Prioritariamente 
antes da dedsão do Senado. Mas isso, obvia~ 
mente, é um comentário tal como nós fiZemos 
o processo, depende_ naturalmente da regula-
mentação de V. Ex!". _ · 

Não quero alongar-me mais nessa apresen~ 
tação e gostaria de deixar registrado desde 
já, que .as no~ ~quipes técnicas na Seplan 
estão à disposição dos assessores e dos sena
dores, quando formos fazer a regulamentaçãO, 
caso haja interesse, em diScutir algum aspec
to. E também que estamos representados aqui 
para discutir algum detalhe específico que 
porventura -não seja dO meu conhecimento 
direto. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Com a pa1avra o Senador Jutah:Y 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presi
dente, Dr. Ricardo Luiz Santiago, um preâm-
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bulo apenas. Quando estávamos dis<::utindo 
o RegimentQ,.Intemo ,Çio Senado, com as prer
rogativas aumentadas, principaJmente das CO
missões, fiz uma proposta para que os asses
sores tivessem o dire_lto d_e usar a palavra para 
inquirir testemunhas, depoentes em todo tipo 
de trabalho da ComissãO. 

Mas temos no Brasü uma espécie de pre
conceito quanto ao assessoram ente que rece
bemos. 

Se V. ~, os Srs~ Sen.acloÍ'e~. prestarem 
atenção, vão verificar sempre que há uma 
preocupação dizendo: o discurso foi feitO por 
mim. Aqui se dá mais valor à oratória d.e im
proviso do que à oratória pensàda do discurso 
esc::rito. Então evitou-se, não foi ace!ta a pro
posta para que os assessores do Senado, que 
são altamente capacitados nos diversos seto
res, tivessem o direito de inquirições. 

Os que acompanharam a questão dos Esta
dos Unidos, do lrãgate, por exemplo, viram 
claramente que os inquiridores, os advogados, 
eram contratados pelo Senado para fazerem 
as perguntas aos depoentes, às testemunhas 
que compareciam para depor, porC(ue eles são 
técnicos naquele assunto, como v. s~tarnbém 
é técnico nessa _qu~stão. E- riós, senadores, 
não somos os téc!licos da questão. 

Mas estou fazenda: esse pfeârribuJo s6 para 
mostrar que nos faz falta, realmente, ne-sses 
momentos, a possibilidade de o assessor po· 
der discutir com V. s~ a respeito de determi· 
nados assuntos. Mas fui buscar as luzes da 
assessoria e temos aqui a Dr"' Betânia, que 
está acompanhando os trabaJhos, e uma das 
coisas que logo chamou a,_ atenção, após V. 
s• fazer agora a sua exposição, é que há uma 
dúvida, porque V. s~ fé!lo!J a respeito dõ endivi~ 
damento das estatais. Ess~ queStão do endivi
damento das estatais está expressamente refe~ 
rida na parte final do inciso 7_ do art..52. Então, 
é um ponto de dlscordância quanto à expo
sição feita por V. St. Mas dentro do questiona

. menta, n6s estamos aqui buscando informa
ções, e a partir de agora não temos ffiais _qlie 
ouvir o EXecutivo para tomar essas decisões, 
que são finais, são decisões do Senaçlo, e 
quando forem tomadas ~ui serão definltivas, 
porque não será ma~ necessária a -ãi.id.iênda 
do ExecUtivo, como antigamente a Constitui
ção previa. 

Eu gostaria de perguntar a V. S• o segUinte: 
primeiro, em face do previsto no art. 49 do 
Decreto~lei ~ 3.312L de 1974, quais os crité
rios utilizados pela Seplan para determíriar o 
grau de prioridade do projeto ou programa 
a ser executado com JeCYJSOS resultantes de 
empréstimo externo, além da verifiCação de 
que esse se enquadra entre os relacionados 
no art. }9 do mesmo decreto-lei? Eu tenho 
várias perguntas. 

Senhor Presidente, eu gostaria de saber, 
acho que é melhor fazer pergunta a pergunta, 
porque como são várias e algumas um pouco 
mais extensas, acho que criaria uma difiCul
dade para serem dadas as respO-StaS -se eu 
fizesse todas as perguntas de uma s6 vez. En
tão, acho ·que é melhor fazer pergunta a per· 
gunta. Não sei se a comis~o ç:oncorda com 
isso. (Pausa.) ~ 

O SR. RICARDO LUIZ SAN11AGO - Dei
xem eu comentar: tambéi-n; i1.65 temos muitos 
aspectos em que precisamos de assessoria 
téç:nic_a. 

O SR. JCITAHY MAGAl.HAEs- Acho que 
é váJido, _Porque q~ _ ge_poenteS podem fazer 
coin que seus ~ssores faJem, mas nós não 
podemos: - ·" · 
·~ O SR: RICARDO LUlZ SANTIAGO - Mas, 
desde já, estamos à disposição para receber 
os ~sSQres na_Seplan, ou então virem aqui 
conversar Com eles independente_ d_a reunião 
de hoje. . -

O "asp·ecto da prioridade - e aí riós temos 
que remontar ao princípio geral de como ê 
feita a prioridade - d~ve ser feito _em_ dois 
níveis mais globais. Primeiro a isenção, dentro 
das prioridades do GoYemo. Segpndo é o as
pecto micro do projeto em si. Algumas carac
terlsticas. 

O que existe, hoje, é que nós estamos pas· 
sa.ndo à luz da nova Constituição unla mu. 
dança em relação. aos planos de desenvol
vimento.-Que't dizer, a Constituição nova resta
belece um tipo de forma de planejamento dife
rente do _que era o PND e íntroduz, também, 
uma novidade explicita, que é a Lei âas Dire
trizes Orçamentárias. Em princípio n6s esta
mos neste momento entre uma ordém ante
rior a esta-nOva- ofdem, mas a idéia funda
mental e·que o primeiro passo para a análise 
de priOlidade é inserção, dentro das priori
dades ele_ dese!lvolvimento, consubs_tanciada 
num plaÍlo qUe é aprovado p~lo Congresso. 
Então, ã luz da nova Cohstituição; no próximo 
ano, o ExecutiVQ que estiver obrigado a sub:
meter o Cong-i"esso a um plano plurianual, o 

-qUal, sendo aprovado pelo Congresso, define, 
claramenfê, as prioridades daquele governo 
e daqUele período. · 
~a é a_visão mais global, que é_uma visão, 

vamos dizer -assim, de médio prazo: A lei de 
Diretrizes Orçamentárfas, qüando cuidar de 
aSSi.lntos específicos da União - aí não se 
trata, esPeCificamente, de- Estados e Municí
pios, da ãnáliSe de projeto, porque são recur· 
sos da Gnião - a partir deste ano, estabe
leceria as prioridades que o Executivo vê. para 
as _yária_s áreas de projetes de investimentos, 
queAepois são referendados para o ConQres
so. Vamos supor, por exemplo, que na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias deste .ano tenha 
um prindpio gerai ao quaJ vai-se dar priori

dade à COntinuidade de projetas em _ çertas 
âreas e não se vai CÇlntemplar projetas novos. 
Isso se["I.Jjrá para a análise, por exemplo, de 
várioS-p"fujetos que são eilcãi'ninhados, dentro 
desse princípio máxin1o, caso venha a ser 
aprovados pelo Congresso. As Diretrlzes intra
setoriais também são estabelecidas dentro do 
congresso. -. _ . . __ 

Dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
infel~ente, essa é _lUTla realidade prática, os 
planos tendem a $Cf muito_genéri~os. Se anali
sarmos-as experências pretéritas do Brasil, os 
PND etc., eles tendem a ser muito genéricOs 
e praticamente quase toda prioridade- cabe, 
quase ·todo projeto cabe. EsSe .é llffi ponto 
qi..iéãpeiar de na teoria a gente dizer muito 

claramente, depende da prioridade; mas em 
ptincípio existe essa cara.c:terísticados planos. 

Nós temos, não necessariªmenete _como 
ExecutivO ou Legislativo, mas a sociedade, 
que é muito difkil o processo de priorização. 
Há uma tendênc;ia em sempre incluir algo 
mais, de tal maneira que a prioridade perca 
a sua validade. Aliás, esse comentário meu 
vale até comp sugestão para quando formos 
analisar o próximo plano, para ver se real
mente poderemos amarrar e defmir de uma 
forma mais fecha,da. 

Esse é_ Q primeiro aspecto. 
O segundo tem a ver com o projeto em 

si. Tenho uma cópia aqui, que nós fazemos, 
no início do processo de retificação do projeto, 
de uma c:arta~w_nSulta que cons~ de.4 pági
nas, ria quaJ pedimos várias informações. Na~ 
turalmente__~ _é--n?I \'~l_ha_ tr~di!ião, consulta 
que existem: em agencias fmanceiras, que Vãó 
de5de o mutuáriO; éxecutor, -os_ objetivos e me
tas, os beneficiários do projeto,-õ qüaâro com 
as· fontes de contrapartida desses recursos, 
o prazo de execução, os gastos de ciívísas, 
a análise eç:ónômico-financeir~ - dep_enden
do do tipo de projeto é uma taXa -d~ _retomo, 
uma relação cuSto/beneficio -, ·análiS-e -doi 
impactos ambientais, sedais e culJurais, a ~
periêrida daquele agente côm o$ banCos e, 
de forma objetiva, uma descrição swnáría de 
várias carãcteilStrcas· do projeto. 

No ciso de Estados e M.unic:fpios, são acres
centadas outras íiúormac;õeS-que fa-Cilitam a 
análise de capacidade de desenvolvimento, 
que vão desde O orçamento do ano, como 
balanço do último-ano e assim sucessiVamen
te. 

Então, essa carta-<::onsulta é-o prlriieiro pas
so para a idi:mtificação do projeto. Ele é distrl~ 
buído nas várias secretarias· da Seplan e da 
Fazenda e analisado pela ótica de cada Secre
taria. 

Por b<emplo, a Secretaria de Assuntos Ecq
nômicos da Seplan é que cuida da parte do 
endividamento. Então, ela pega aquele proje
to, emite um parecer, sob a ótica da capaci-
dade de pagamento. ~ 

A Secretaria de Planejamento ·da Seplan, 
que é uma secretaria de planejamento econô· 
mico e social, ela analisa o mérito do projeto 
em si, os seus benefícios, os seus 'retomas 
em re_lação aos seus custos, da mesma forma 
que- o IPE.J\, que também faz parte disso, faz 
'esse tipo de-análise. E aSSirifSucess~al!Lente. 

--A Secretaria do Tesouro analisa sot> a 6tica. 
t.affibém;- qO endividamento, porque eles fa
zem esse tipo de analise. E todos esses ·pare· 
cêres são objeto de uma_discussão na Coinis-.. 
são na qual são apresentadOs esses v~os ar
gumentOS; há uma síntese disso b.!do que é 
então, submetida ao Sr_. Ministro para depois 
ir a uma decisão final. -

Essas Comissões são de asseSsoria ao Mi
nistro para a sua 'decisãq_"fmal. Isso nós esta
m6slcilãrido no primeiro momento, no nasce~ 
douro dÇ>_prcijeto. 

Ao longo dessa via ~CiS da neg?Ciáçã_o, 
o projeto toma corpo e ele é constantemente 
analisado e reanalisado, para ver ·a fOrinã final 
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de como o projeto vai tomar corpo, até a sua 
etapa fmaJ, que é a negOciação formal e, 
partir daí ele é submetido ao CongresSo Na
cional. 

t:: um processo muito longo. 
Eu descl'eYi aqui, de uma forma muito su

cinta, só o primeiro momento, que _é o proble
ma de identificação do projeto. 

O SR JUfAHV MAGAU-IÃES- Eu estava 
aqui combinado com o Senador Qd Sabóia, 
para evitar que eu não fique prolongando de
mais, porque já tenho vá_rias perguntas para 
fazer e as respostas de V. ~poderiam depois 
ser deta1hadas por S._Ex' PJ.! por outrO Sena
dor. 

Em que casos a Seplan se pronuncia sobre 
a capacidade de pagamento do empréstimo 
pelo órgão interessado e que critério utiliza 
para isso? 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO - Bom 
temos que discutir duas áreas: primeiro, a dos 
Estados e Municípios. Quer dizer, nesse _caso, 
anaiisamos a capacidade de pagamento de 
Estados e Municípios. É uma análise que toma 
todas as informações pretéritas do desempe
nho financeiro do Estado e Município, assim 
como as projeções que são apresentadas pe
los Estados e Municípios. Baseado nisso, dis

. cutidas hipóteses e tudo o mais, é que emiti
mos um parecer sobre a capacidade de endivi
damento do Estado. Há também detalhes téc
nicos sobre que itens ou não, é basicamente 
uma aná1ise completa. 

Por exemplo estivemos, na semana passa
da, discutindo com determinados Estados e 
temos tido, com eles, longas discussões, por
que nós fazemos questão,. inclusive, de mos
trar ao Estado, nesse caso específico, ele não 
tem capacidade de endividamento de_ paga
mento. Então, estamos demonstrando todas 
as nossas hipóteses e eles estão trazendo mais 
informações. 

Quer dizer, esse é um processo interativo 
com o Estado. 

Bom, Isso faz nos Estados e MunicíPios e 
esse Processo é feito através da Secretária de 
Assuntos Económicos. O Dr. Antonio Augusto 
estaria à disposição, eventualmente para dar 
detalhes. • 

No caso das empresas estatais, é analisado 
pela Seest. É o mesmo tipo de análise, quer 
dizer é saber, primeiro, se está incluindo no 
orçamento segundo, todas as projeções da
quele projeto, a receita etc. 

No caso d:t União, também passa pela Seest 
quer dizer, são a= agências diretas do governo, 
mas a SOF também o analisa do ponto de 

vista 4tl orçamento. 
Vàle ressaltar que no Brasil, nós não temos 

o orçamento plurlanual essa é uma visão que 
realmente carecemos. 

Se, por exemplo, urna determinada agência, 
vamos imaginar até o órgão do qual faÇo pãife, -
IPEA, quer fazer um empréstimo internacional 
para um programa de estudos etc. Vamos su
por que seja o caso. 

Na verdade, não temos o orçamento pluria
nual dessa Instituição, IPEA, e não sabemos 

se ela pode pagar, do p-onto de vista·do Orça
mento, porque o processo será alocativo. 

Nesse caso, a discussão mai_or é do ponto 
de vista dO conjunto de crédito externo, ou 
seja, é dÔ montante de crédito externo, e não 
da agência especílica:, porque ela é uma agên
cia que está no Orçamento da União, como 
tod~a _ a_s demais agências, e a ~o~te ~elas, 
sendo excl_ysivamente de recursos da União, 
é analisada globalm~nte. Isso de uma forma 
sintética, como fazemos a análise. 

O SR,JUfAHV MAGAU-IÃES -' É um as
sunto, inclusive, muito bom para depois ter
mos detaJhamj!nto maior. 

c-o-sR. RICARDO LUIZ SANTIAGO- Esta
mos à disposição. 

Eu não queria era, talvez, aborrecer com 
detalhes, mas estamos à disposição. 

O SR. JUfAHY MAGAU-IÃES- Exato. Te
nho entendimento de que não é possível fazer 
tudc;> agora, mas que tipo de empresas podem 
contar com a garantia da União a empréstimos 
contratados no extedor? 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO - Bem. 
aí, já é urn,a pergunta mais de ordem jurídica, 
e votl até pedir ao Antônio Augusto, para ver 
se ele pode ... Tenho idéia, mas posso incorrer 
em erro, porque, aí, já é ... 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Com relação à. parte de avais- da 
Uníão, existe uma legislação específica, apro
vada pelo Congresso Nacional, que remonta 
lá muito temp-o. a partir de criação do BNDES, 
e que foi sendo atua_mª-ºª_ ao longo do tempo. 

Essa legislação estabelece um conjunto de 
regras, inclusive essa regra do exame prévio 
da Seplan, quanto à prioridade e quanto ao exa
me da capacidade de pagamento. 

Então, toda essa Iegislaç_ão específica está 
praticamente em vigor e não tem qualquer 
conflito com as novas disposições constitu
cionais, isto. é, do ponto de vista da obrigato~ 
riedade do Executivo, de cumprir aquela legis
lação_, ela continua em vigor. E ela estabel~ce 
também os setores, as condições de aval e 
tod~s as regras que serão seguidas pelo Exe
cutivo para a aprovação final de urna operação 
de aval do Tesouro Nacional. No âmbito do 
Executivo, Isto ocoire - do Ponto de vista 
da Seplan - quanto aos aspectos de prlori
®de e exame da capacidade de pagamento 
do mutuário. E toda a discussão do aval e 
das condiçõe;s_ de: aval, das condições fman
ceíras da operação, no âmbito do Ministério 
-da Fazenda, ai, com participação da STN e 
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

Além disso, existe todo o exame na esfera 
do Bancc Ceritral, dentro de uma lei espe
cífica, a própria lei de criação do Banco Central 
e uma lei específica com relação a capital es
trangeiro, registro das operações. 

Então, o Banco Central tem o seu ritual 
próprio de registro dessas operações de ava~ 
como o tem em relação a todas as operações 
de empréstimo externo. 

A própria lei estabelece essas condiÇõeS, 
os setores, e vai atualizando isso. 

lndepMdenternente da Lei de Aval, existe 
uma legislaçào, que foi a-da origem da mes
ma, e que o Congresso também determina 
os limites que são permanentemente atuali
zados para as concessões de aval do TesOUro 
Nacional. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES- As empre
sas estrangeiras também podem contar com 
essa garantia? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LÓSO - A Lei de Registro de Capitais, a lei 
espeédi.ca de capital estrangeiro, define, em 
dais ou três artigos, todo um ritual com relação 
a empresas que tenham maioria de _capital 
-estrangeiro. O acesso do crédito interno tam
bém está contemplado lá, e há restrições ne&
se sentido, como, por exemplo, o BNDES tem 
limitações para dar empréstimos para ernpreM 
sas que não tenham maioria de capital nado· 
nal. Nesse sentido, existe uma regulamenta
ção legal, transmitida pelo Congresso, para 
o Executivo, que é seguida na autorização ... 

O SR JUfAHV MAGAU-IÃES- Mas existe 
a possibüidade .. ~ 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Existe. dentro do ritual previsto na 
legislação. 

O~SR. JUfAHY MAGAU-IÃES- Quanto a 
um assunto sobre o qual fiz pronunciamento 
há alguns dias, eu queria ter umas informa
ções a respeito. 

As declarações atribuídas ao Banco- Mun· 
dial, · BIRD, dão conta de inúmeros emprés
timos para o Brasil, com desembolsos atrasa~ 
dos, sobre ~ujo saldo o Pafs deve pagar comis
são de compromisso, e ainda do cancelamen
to de inúmeros emPréstimos, sobre os quais 
também se pagou comissão de compromis
sos, por negligência das autoridades brasilei
ras, segundo eles dizem. 

Pergunta-se: O Banco _Munçlial finapçia o 
custo total dos projetas ou só urna parte des

- tes? 
Caso o BIRD não financie totalmente o pro

jeto, qual a área do Governo que assegura 
a existência dos recursos nacionais necessá
rios ao início_ dos desembolsos da chamada 
contrapartida nacional? 

Qual o órgão competente para acompanhar 
a elaboração de projetas a serem financiados 
pelo Banco Mundial? Qual o órgão compe
tente para acompanhar a execução de tais 
projetes? O Banco Mundial efetua desembol~ 
sos para pagamentos de fornecedores ou ~pe
nas reembolsa pagamentos feitos pelo execu
tor do projeto? Caso o BIRD apenas reembolse 
despesas já realizadas, quem assegura a exis
tência dos recursos naclonals necessários? A 
Seplan tem dados que permitam quantificar 
o montante gasto em 1988, com o pagamento 
de comissão de "compromissos sobre os sal
dos de empréstimos, cujos desembolsos es
@o atrasados? quantos empréstimos do BIRD 
foram cancelados em 88, por atraso dos pro
cedimentos de desembolsos? 



1972 Sexta-feir~ 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção 11) Maio de 1989 

O SR, RICARDO LUIZ SANTIAGP-Espero 
.tenha anotado tudo aqui, Deíxa eu fazer um· 
comentário geral sobre CQI)li~sã.Q de s:ornpro
misso, porque existe até nã própria divulgação 
disso alguns conceitos er@Qos. ~ Corni_ssãc;> 
de compromisso do Banco _Mundial, é exata
mente 0,75% sobre total, não desemboJSãdo. 
Isto significa dizer o seguinte: se nós temos 
um projeto que irá demorar 4 anos para ser 
realizado, vamos sup-or, só para radocinar, que 
seja um projeto de 1 bilhão c;le dolar.e.s, desem
bolsado em iguais partes de 250 milhõ~s de 
dólares. No primeiro ano, nós ,gastamos os 
duzentos e tinqüenta milhões de dólares, e 
neste primeiro ano nós também pagamos a 
taxa de compromisso sobre os outros 750, 
quer dizer, o saldo não desembolsada •. Mesmo 
que o projeto esteja correndo maravilhosa
mente bem, tudo de acordo com o crono
grama, porque a idéia é que ele é um recurso 
que foi compromlssado, de tal maneira que 
você _se compromete a pagar essa taxa sobre 
o sa1do não ç:ompromissado. llitã_o, $e urp. 
projeto acabou de ser assinado_. imediataJTl.en
te ele tem um saldo não desembolsãdo, pelO 
qual nós estamos pagando uma comfssãó de 
compromisso, mesmo tudo correndo perfeita
mente bem executado, perfeitamente correto. 
Essa é uma condição dQ ~"oanclamento. Nós 
podemos eventualmente n~o aceitar essa con
dição, mas é uma concUção parte substancial 
disso que se fala: o Bfi!lsU paga seus compro
missos, isso não tem nada a. ver com_ e\!!.7!0tu;;.lis 
atrasos, eventuais problemas .. NÓrmalmen~e. 
ele_ terá todo ano que pagar urna taxa de com-
promisso, mesmo que tudo _cprraJ>em, . 

Sobre quanto pagamos no ano passado, 
nós temos informação. Eu não a tenho aqui, 
mas basicamente ela é da __ responsabilidade 
do Banco Central. Acho, inclusive, que tem 
um requerimento de um Deputado recent!.7!, 
que nos enviou, sobre _isso, e nós_ estávamos 
até levantando o mqntante de quanto paga
mos no último ano, p_ara enviar a esse Depu· 
tado. É um.a informação sirpples, porque o 
Banco Central faz esse registrQ._ é quem detém 
no âmbito do ExecJJtivo. Mas nós temos- e 
podemos informar, ela~ basic_amente de re·s· 
ponsabilidade de registro do Banca: Central. 

O SR. JCITHAY MAGALHÃES- Então, V, 
Ex" poderia posteriormente enviar Para o Presi· 
dente? 

O SR. RICARDP J-UIZ SANTIAGO - Eu 
pediria, talvez, mals ao Banco Central, mas 
eu me encarrego. Nós estarlamos à disposição 
até de fazer o cantata_ com o Ban~;:o Central. 
Isso com relação a quantos rec:ursos pagamos 
no ano passado. Agor~. vou voltar e tentar 
responder ha ordem. 

Com relação ao custo total, u~ualmente o 
Banco Mundial só cobre uma parte do custo, 
eles usual_mente finanéiam um terço do custo 
total dos projetes podêndo chegar, di!Penden
do, a 40%, a 50% das operações, destinadas 
às áreas agrícolas; sedais e clesenvolvimento 
urbano e saneamento. Então, normalmente 
-existe uma contrapartida nac:lonal, o rec:wso 
do Banco Mundial é .uma parte. Essa é uma 
técnica comum de agência financeira, para 

qual_ o_ tomador Wnha que _entrar com uma 
parte dele. _ 
_ Com relação à contrapartida, nos órgãos 
da União, o recursos_vem via orçamento que 
é o recurso d;;l.. nossa contrapartida. Quando 
é Estado e Município, inc:lllsive a nossa análise 
que fazemos, nós eStamoS inquírindo os Esta
dos e Municípios, para ver se eles estão con
terriplando os recursos de contrapartida, nos 
seus orçamentos oU-na-J)rOgfãmcição, no caso 
de empresas estatais~ dos Governos estaduais. 
EntãO, essãs -~Õ ~§ ~spon_sabilidad~ dosEs
tados e MunicíPios, a· contrapartida é deles. 

Eventi.iaifne_nte- hã prójetós, até muito re
centemente, que muitas vezes a· contrapartida 
podia ser até do Governo Federal, para Esta
dQS _e Municípios. Quero crer que, no futuro, 
isso seiá uina coisa que dimiÕuirá, até porque 
Õs_reci..lf:&_~ _da União diminuíram bem, com 
a nova repartição de renda. O acompanha
mento, a ~ecução do projeto, é a nossa Se
cretaria de Assuntos Internacionais, na Seplan. 
Agora, a discussão do projeto, é aquele pro· 
cesso que eu desc::re\ri antes, nó-quàl, no início, 
apresentaram uma cartà CóhSuha, exãrT'I.inada 
por todas as seCretarias:--Durante todo o pro
cesso de negociação, é acompanhado pores· 
sas várias secretarias, mas o processo de ne
gociação é: responsabilidade nossa, da Secre
taria de Assuntos lntemadpnais da Sepl_an, e 
a execução também. 

Muito r~eotemente, ~não me engano·ou
tul>ro e nQvembro do ano passado, essa res
ponsabilidade _es_taya no Ministério da Fazenda 
e retornou .à Seplan, porque, nQ passado, já 
tinha sido da Seplan. 

Nós fizemoS um processo de avaliação, que 
foi atê anunciado pelos jornais nos últimos 
meses, e analisamos toda a carteira desses 
banCOs. Estamos ainda nesse processo, discu
tindo com todos os mutuários, para verificar 
com eles quais são a's possibilidades de anular 
um empréstimO, de reduzir os valores etc.l&so 
é_ um proc:esso em função _do desempenho 
desses projetas. -

É um processo, vamos dizer assim, normal 
que a Secretari_a Qe Assuntos Internacionais 
faz. Recentemente, corno esse assunto voltou 
à Seplan, nós estamos findandcr um Pro
cesso o qua1 estamos acompanhando tudo 
e pretendemos, eventualmente, cancelar al
guns projetas, porque julgamos que o desem
penho não está satisfatório ou, por exemplo, 
pedir uma prorrogação de prazo num deter
minado projeto, porque ele pode ter se atra
sado mas, de aJguma forma, o processo não 
está bem. Então, a execução e a decisão sobre 
o Pf0jet6; ó acompanhamento, é feito pela Se
plan, 

Reembolso do pagamento. O sistema do 
Banco Mundial é assim gastamos primeiro e 
depois ele reembolsa. Isso, inclusive, gerou 
umã:Situação paradoxal no último orçamento, 
até é u__rn projeto nosso, por exemplo, do IPEA. 

O Congresso hOuve, por bem, tirar recursos 
de contrapartida de um prOjeto, no qual nós 
tínhamos assinado. Então, ficamos com a 
pOSSibilidade do empréstimo·; mas n6s não 
tínhamos o recurso pi!lra tocar o projeto numa 
situação paradoxa] que, na úhima negoc:iação 

depois do veto .. ela foi sanada através de nego
ciação com a Comissão de .Qrça.rtlent() do 
Congresso. ~ 

O SR MANSUETO DE LAVOR- Nesse 
aspecto, quer dizer que não há retomo para 
o ~nco financiador externo, uma vez que ele 
só libera os recursos do financiamentO quan;. 
do se faz a despesa, é um reSsardamento, 
nunc:a um ~çiian_tamento? Quer. dfze_r que 
quando se fala em dinheiro qUe O GOVerno · 
deixé)_ de_ receber de entidades fmanc:eiras in
temacionals, principa1mente ·dõ BanCo Mun:. 
dial, por não realização d~ serviços, ~e_ di
nheiro não veio, ele apenas deixa de receb~. 
e não há devolução? 

O SR, RICARDO WZ SANTIAGO -É verda
de. Existe uma exceçáo que é chamada no 
Banco Central, de conta especial, um specíal 
acount, no qua1 eles colocam um r[iºntante. 
É como se fosse um rundo rOtativo lá, no 
qual os órgãos executores submetem todo o 
trâmite, todas as condições do banco em pro
var que efetuou aquela despesa e, a Partir da~ 
quele momento, daquele recurso, vamos di
zer, é intemaJizado e o Banco Mundia1 cobre 
aquele fundo. É como se tivesse um fundo 
rotativo mas, em princ::ípio, depois da existên
cia do fundo, a partir daí, é como se fosse 
wn ressarcimentO, porque se _ressal'ce, o fun
do diminui; vem o Banco Mundi~l e cobre 
o- fundo novamente. 

Então, existe uma conta espedaJ que pode 
ser até objetO de apresentação do Banco cen
tral, porque ele é que acompanha isso. Mas. 
em princípio, nós poderíamos dizer que é res-
sarcimento. __ . 

Existe uma_ noy~ modaliáade de projeto do 
Bahco Mundial e do BIRD, agora, que são 
chamados projetaS setoriais_. Ess~ é um -tipo 
de projeto mais complexo no qUal ela n_~o 
é __ como __ ym projeto espedfico; ela é basica· 
mente de ~uda de pagamento. EntãO. se nós 
tomarmos um projeto no qual se_n_egocia, ein 
termos de balanço de pagamento, existe uma 
série de condiÇões, uma vez es~s cumpridas, 
em que o recurso vem direto para as reservas 
brasileiras. Essa é urna pequem~ exceção no 

-·caso gera] de que estamos fa1ar;tdo, que _não 
envolve ressarcimento. É típico de emprés· 
timo de balança de pagamento como o Fundo 
Monetário lnternacionaJ raz. Ele independe da 
execução d_e uma despesa, de um ressarci
mento. No Brasil, nós nãO temOs atê_- entãO; 
isso é, vamos dizer assim, uma exceção do 
princípio mais geral. · · · .. · 

Com relação ao cancelamento, estamos 
analisando todos os projetas e vários n6s gos
taríamo_s de canCelar. No ano passado, quan~ 
do submetemos ao Consresso a proposta or
çamentária. nós já tínhamos feito uma pri
meira análise de vários desses projetes para 
Os quais julgávamos que eram projetas típicos 
de governos municipais ou governos esta
duais e que, portanto a União deveria se retirar 
dessa área Isso tem a ver com a nova parti1ha 
de renda. Então, vamos dar um ~mplo: é 
óbvio que não é muito claro na COiistituiçao 
quais foram as responsabilidades que passa
ram para os Estados e Municípios, isso ~~ 
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ser um processo que ao_ longo dos anos nós 
vamos saber muito daramente. 

Mas, vamos dar um exemplo de transportes 
urbano. Existe empréstinlo com relação ao 
transporte urbano. A União, à luz da nova parti
lha de rendas, achava que era uma área que 
ela não deveria dire<:ionar os seus recursos. 
Então, ela não estaria _alocando os recursos 
de contrapartida por esse projeto, e propondo 
ao Banco Mundial no caso, o cancelamento 
desse projeto. A não ser que os beneficiários 
finais daquele projeto viessem a se_ interessar 
e houvesse uma mudança do tomador, Um~ 
vez que os recursos passaram a fluir mais dire
tamente para os Municíp[os e os Estados eles 
passariam, então, a ser responsáveis por essa 
contrapartida. 

Agora, esse é um processo, que eu diria, 
ainda não terminou. O ponto fundamental que 
está por detrás dele é a nova partilha de rendas. 
Mas como não está muito claro que responsa
bilidade é de uma esfera ou de outra do Gover
no, esse -é um proceSSo que ao longo dos 
próximos anos, paulatinamente, através do 
Congresso e do ExecUtivo, vai se chegar a 
um termo com relação a isso. 

Quero crer que tenha respondido às várias 
perguntas com relação a_ esse tipo de emprés
timo do Banco Mundial. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Bom, a 
outra pergunta seria a respeito desses emprés
timos concedidos pelo BID, também têm pro
blema de desenbolso? v. s· praticamente já 
falou. 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO- Tam
bém! Praticamente é a mesma sistemática. 

O SR. JUTAHY MAGAL!:JÃ!;;S ~ Porque, 
abrindo um parêntese apenas, trata-se tam
bém da questão de aval do Governo Federal 
que, pelo menos, em um caso a Seplan pas
sou o "conto do vigário", pelo menos com 
a Bahia. Permita-me aqui esse termo. Não 
agora, mas fsso é do passado. É o famoso 
caso de "Pedra do Cavalo". 

O SR. RICARDO WIZ SANTIAGO - Esse 
é um caso antológico. 

O SR. JUTHAY MAGALHÃES- A Bahia pe
de que a União assuma as suas responsabl~ 
!idades, que foram prometidas, garantidas, até 
através ·de correspondência oficial. Foi feito 
um pedido ao Governo do Estado para fazer 
o aval provisório, que depOis passãria a ques
tão para a área da União, como era devido, 
o GoVerno Estadual fez o empréstimo, com 
aval estadual, e até hoje está sendo responsa
bilizado por esse aval. Então, aí é-0 "conto 
do vigário" da Seplan com a Bahia. 

O pronunciamento da Seplan sobre a 
prioridade- de programas a serem financiados 
por empréstimos internos, pievlstos na Lei n~ 
6263n5, é feito Com <toe critérios? · 

Há para os empréstimos internos relação 
legal de programas passíveis de s_erem execu
tados com recursq;; dele derivados, a exemplo 
do que ocorre com os empréstimos eXternos? 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO- Pediria 
ao Dr. Antônio Augusto, porque é uma área 

mais específica dele, que fizesse alguns co· 
mentários. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO - Bem, da 
mesma fonna que existe uma legislação toda 
especifica Que regulamenta e regula todas as 
ações na área de empréstimos externos, E: a 
partkipaçáo da União nesse mecanismo; seja 
para contratação direta da União, seja para 
a concessão de avfliS, há essa legislação espe
cifica, que foi de 1975, para os avais da União 
em operações internas, A_Le_i define claramen
te as áreas, define montantes que também 
foram sendo a.tualizados por novas leis. E o 
ritual de exame é muito assemelhado a.o ritual 
de exame de qualquer operação de emprés
timo externo. Há todo aquele exame da opera
ção específica em si, do grau de prioridade 
da operação, e sempre do nível de endivida
mento e capacidade de pagamento do mutuá
rio eventual. 

No caso dessa legislação específica de em
préstimo externo, tenho impressão, não tenho 
lembrança, havia a previsão sempre de agente 
financeiro. E baSiCamente na é"põca; na práti
_ca, pelo menos, estava sendo o BNDES, e 
o BNDES a:tUava conio agente financeiro da 
União nos avals que teriam que ser dados 
em operações internas. 

_Então, o ritual é muito assemelhado ao ritual 
das operações de aval e de empéstimos exter
nos, dentro dessa mesma preferência. Não 
tem, naturalmente, aquela participação do 
Banco Central com relação ÇJ.O registro da ope· 
ração. Mas terá, necessariamente, quando 
houver o aval do Tesouro, a participação do 
Ministério da Fazenda. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presi
dente, agradeço as informações prestadas, e 
essas indagações servirão para que o Relator, 
no final, apresente as suas propostas para urna 
nova legislação que teremos que fazer aqui 
-no Senado sObre essa questão de regulamen· 
tação do art. 52. Acho--que esse é o papel 
que teremos de desempenhar e temos que 
contar com a colaboraçªo do Executivo para 
que- tenhamos todas as informações neces
sárias para podermos fazer essas propostas. 
A -colaboraçáo do Executivo é feita como V. 
Ex" e~tá fazendo agora, portanto, os nossos 
agradecimentos e libero os meus companhei· 
ros e colegas que já estão aqui há muito tem
po, COm ás minhas perguntas. 

O SR. RfCARDO LUIZ SANIIAGO -Muito 
obrigado, Senador, talvez o Dr. Alderico Uma, 
da SeSfC::jUeira fazer um comentário sobre essa 
últirila pergunta de V. Ex' - -

O SR. ALDERICO LIMA - Sobre os em~ 
préstimos ~nternos, só estava lembrando que, 
comparativamente, têm sido bem mais raros, 
noS últimos anos, os avais da República para 
empréstimoS internos. Veja, não tem sido co
mum a República avalizar uma operação inter
na, e tem~se_ tentado evitar esse tipo de avaliza· 
ção. Ocor_re, mas são bem mel_")ores e há uma 
lei específica, a de n9 6263, que regulamenta 

· to_da __ a_ parte de avaliz.ação interna. 

c o SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha)- Com a palavra o Senador Alexandre 
Costa. 

O SR. AI..EXAriDRE COSTA - Sr. Presi
dente, Sr. Santiago, o Senador Juthay Maga
lhães, praticamente, exauriu várias indãgações 
que eu também desejava fazer. Mas me atrevo 
a complementar essas informações que lhe 
foram prestadas com alguns dados que julgo 
necessários para elaborar uma lei que regula
menta os pedidos de empréstimos internos 
e externos. V.~ diz que a Seplan, ao receber, 
faz uma análise profunda da capacidade de 
endividamento e das prioridades. Ora, a lei 
não fala bem em prioridade, se a lei não fala 
bem em prioridade se ref~re mais à capaci
dade de endividamento dos Estados e Municí
pios, por que a Seplan sempre dá toda essa 
ênfase à prioridade? 

O SR. RICARDO WIZ SANIIAGO - Pois 
não, Senador. O que existe, na realidade, é 
a demanda por créditos ou financiamentos 
é muito maior do que a capacidade. Por exem
plo, se nós fôssemos, nos empréstimos de 
créditos externos com o BancO Mundial, só 
olhar a capacidade de pagamento, nós iriam. os 
ter um conjunto de pedidos de empréstimos 
muito superior, várias vezes superior ao mon
tan~ que §eríamos capazes de assinar em ter· 
mos de projetas para os próximos anos. 

É fundamental para nós. Esse é o ofício 
maior, é o viés maior da nossa análise, muitas 
vezes, exatamente hierarquizar os projetas, 
<iuer dizer, aí vem a análise. de mérito. Então, 
basicamente, eu diria que, a grosso modo, 
para cada projeto que a gente conSegue negO:. 
ciar pelo Banco Mundial, há pelo meli.os cinco 
que não conseguimos. Então, nós temos por 
obrigação discutir o aspecto da alocação de 
recursos essa é a razão primeira. Eu diria até 
que pelo tipo de problema que agente se de
fronta, mesmo qué os recursos fossem supe
rabundantes, a experiência demonstra que 
existem vários, a realidade já mostra que nós 
somos, muitas vezes, pouco eficientes, pouco 
-eficazes nó gasto público. Isso é uma realidade 
concreta. Então, esse processo de discussão 
tenta minimizar possíveis dificuldades no gas
to público. Por isso é fundamental para nós 
esse processo de discussão. 
_ Mesmo fazendo esse processo de discus
são, muitas vezes, é natural, nós temos exem· 
pios aí, nós incorrennos em erros. em projetas 
que são mal alocados etc., mas a responsa
bilidade maior nossa é realmente tentar discu

-tir a alocação. 

O SR. ALEXANDRE COSTA-Mas fiz essa 
pergunta porque o Senado sempre se louva 
na aprovação desses empréstimos baseado 
nessas análises da Secretaria de Planejamen
to, principalmente visando a capacidade e en
dividamento. Se há, efetivamente, 1,1m estudo 
profundo dessa capacidade de endividamento 
dos estados e dos municípios, qual o motivo 
dessa inadimplênda quase geral? 

O SR. RICARDO WIZ SANIIAGO- O pro
blema é que esse processo nem sempre resul
tou do esbito cumpri"?ento da capaddade de 
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endividamento no passado. Houve momen
tos, no passado, em que _a capacidade de endi
vidamento provavelmente não foi tão __ bem 
analisada como deveria ser e isso é _!l_?~ral. 
Hoje, as discussões que .estarrios tenr;Io com 
alguns estados, inclusive estaâoS-_oom-·capàCi
dade maior dentro da FederaÇão, é de que 
e~ntualmente a demanda para o projeto de
les não está coerente som~-ca.@:~9ade_ dest~ 
~do. . · 

Estar'nos tendo até aJgun:tcis dificuldades 
práticas, que é natura] âté_ que o governante 
queira realizar obras e_tudo o mais. 

No passado, diria que talvez es_ta discussão 
não tenha sido tão centr~l como hoje posso 
dizer que ela é. É uma -preocupcíÇãO TnultO 
grande nossa, e pratiCamente poderia dizer 
que não temos nenhum sa_~-~ de _exceção c~':' 
relação à discussão da capacidade de endivt
damento. Talvez no passado fsso não tenha 
sido seguido tão fielmente. 

O SR. ALEXANDRE. COSTA--, E se o nú
mero de soii_Cttação {tã._o grande e os iecursos 
tão pequenos, ~ poÍ"tto da ,l?eplan se cingir 
muito profundamente as prioridades, pergun

. to, ela fiscaliza a aplicação d~s&cas prioridades? 
Fiscalizou quando no passado? 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO - Não, 
quando o ,gasto é de responsabiÍidacj.e do Esta~
do em si nós não vamos lá fiscalizar, _porque 
ele_ é o tomador, stricto sensl,l; ele é o re_spon
sável fmal, tem até o ·proble-ma 4e eventual 
choque de poder. à "único ponto é que quando 
é com empréstim()S externos com o_ Banç-o 
Mundial, como as in-sUtuições externas fazer:n 
este acompanhamento, nós também segui
mos este!i acompanhan:te!ltos. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- E quando 
há contra-partidas? 

O SR. RICARDO LUlZ SANTIAGO-Ai, nós 
aco~panhamos. Quando há PrOjetas nos 
quais há contrapartida do Governo Federal 
é responS;abilidade nossa acompanhar como 
todos os projetas do Governo Federal. (sso 

existe._ 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Mas o aval 
do Governo Federal já não e Uma· gra.tide con-
trapartida? - ---- ~ · _ . 

OSR. RICARDO LU!lSANTIAG0--,0 aval 
é analizado da 6tkã "ftnanc:elra, da 6tica da 
capacidade de pagarrlento. Ele não é an_ali
sado do ponto de vista_da_~xecução do projeto .. 

Sinto-me muito à vontade para_ responder 
esta pergunta, porque o viéis dos_ técnicos da 
Seplan seria acompanhar com multo cuida,
do esse. projeto, mas temQs_que tomar cuida· 
do pois há esferas de responsabilidades dife
rentes. O _aval é uma re-sponsabilidade do pon
to de vista da capacidade de pagamento, mas 
não do uso do recurso em si, Cjuer dizer, a 
posterlori. como se desempenha. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Quec dizec 
que o governo dá aval sein -garantia? Dá a 
aplicação de seu aval para um determinado 
fim, cujo estado determinou deve ser aquilo? 

O SR. RICARDO LUlZ SANTIAGO - Não. 
VamoS aizer, um projeto em educãção. Se 
ele_ foi maJ gasto na área de educação no Esta
_do é uma questão. Se o aval vai ser honrado 
eJn função das condiçõ_~s de pagamento do 
Estado esta é assegurada, tendó em vista a 

_an_ãlise.da Capãcidàde de pagaffiento. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- O papel 
de fiscalizar· a ·má aplicação do recurso decor
rente do empréstimo está certo, entendemos 
que é o Tnbunal de Contas. Agora, o que o 
Seniadbr está insistindo e não está obtendo 
resposta _clara é sobre o aval na origem do 
ernpréstinío, isto é, na liberação, e aí compete 
à- s-e__p(an e ao seu setor. E a sua. resposta 
não -está serido muito clara, permita-me dizer 
isso. 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO - Des
culpe-me Senador, nós analisamos com todo 
o cuidado o projeto na sua etapa inicial, que 
vai da ori9em até _a concessãq do aval é anali
sado corn_tod_o critério e com todo cuidado. 
E; muitas vezes, até em um prOjeto bom, por 
sugestões nossas e por um processo iterativo, 
existem mudanças no projeto. No transcorrer 
do processo. 

Estava respondendo, talvez eu não tenha 
entendido corretamente, depois na parte de 
eX"eCt.iÇ;ão çlo projeto. Eu estava me referindo 
a eSta pãrte: Agora, no primeiro momento até 
a entrada~ até á finalização dessa operação 
pa-ssa- por todo esse projeto. Há a carta-con
sUlta, identificada, discutida, longamente, e, 
n:tUítas vez~s, ·com várias_ redamações dos 
executantes. ' 

O SR._PRESID~NTE (Lourembecg Nunes 
Ro.cha) _-__ Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Qd Sabóia de Çarva1ho. 

O SR.· OD SABÔIA DE CARVALHO - Sr. 
Presidente, Srs. Sénadore.S, Sr. depoente, o 
que me Causou espécie foi exatamente a colo
cação -Ceita a respeito do aval. Sabemos que 
es_se processo é complexo. Primeiramente, há 
o estudo sobre a concessão e a conveniência 
do aval. Depots que à aval é oferta_do à opera
ção, quem o concedeu tem todas as r~_sponsa_
bilidades, todas __ as obrigações atinentes ao de
vedor. Não há nenhuma distinção entre o ava
li~ _ _g __ o _devedor. baí pOrqUe tenho a impres
são de que a reSPonsabilidade dO avalista, pOr 
ser idêntica, não pode permitir nenhum nega~ 
ceio, tergiversar ou facilitar no acompanha
mento d..a operação e:m qualquer fase. E exala
mente o meu en~ndimEmto. . 

Eu gostaria de indagar a V. S• qual é-0 Oi'gão 
existente na República que pode dar informa
ções exatas sobre o endividamento público 
brasileiro, quer o Sena<;lo saber exatamente 
deste endividamento. Quem o tem? 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO - É o 
Banco -Central e a STN - Secretaria dO Te
souro Nadonal. 

O SR: OD SABÓIA DE CARVALHO- Pec. 
gunto se v. s~ teria condições de dizer qUal 
o montante do endividamento público brasi
leiro nesta hora, visto globalmente? Neste exa-

to momento, sem predsar especificar, por 
exemplo, a divida E!xtema pública· etc. 

~ --· -
O SILRICARDO LUI1; SANTIAGO - Eu 

diria q seguinte, incluindO as _!;ldministrações 
e~ duais, munic:ipais, Governo i=éderal e "estaw 
tais, deve ser dÇ~_ ordem de ~-estou fãlanQo 
de cabeça, não é o _i-túméro exato - 59% do 
PIB. Este é o m_o_ntante geral_ do endividamen
ttl. 

O SR. CID SABÓIA ÇlE "CARVALHO - Ele 
está respondendo dentro da relatividade. In
clusive, já faria aí um critério de relatividade, 
porque o número é muito alterável. 

O SR. RICARDO LUlZ SANJIAGci - Eu 
pediria ressalva do número, ·porqUe -é- uma 
coisa muito de cabeça O Banco Central tem 
condições de fornecer a estÇI.tística corr<:ta
i-nenté. ·lsto é oi'dem de_ magnitwie que está-
ii-iaS fazen®. · · 

O SR. 0D SABÓIA DE:CARVALHO"-Qual 
é a divida externa da União por garantia? 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO -Infeliz
mente não sei. Ai teríamgs-de Ievanta_r ... _ 

O SR. OD SABÓIA DE CARVALHO- Não 
teria_nenhum número. 

Sr. Presidente, gostaria de pãSsar à mão 
do Relator uma cópia do meu parecer prévio 
sobre o Projeto de Resolução n1> 57, de 87, 
que dispõe sobre operação de crédito dos Es
tados e Municípios para que S. Ex' tenha prévio 
conhecimento. De minha parte estou satis
feito,_Sr, Presidente. , 

O SR. PRESIDENTE (Louremi)erg l'iunes 
Rocha) - Alguém quer fazer perguntas ao 
depoente? (Pausa.) 

Hão_ havendo quem mais queira ·fazer per
Qun~,_Concedo a palavra~ao Sr. Relator. --

n SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -
Sr. Presidente, Srs. -Senadores, Dr. Ricardo 
Luiz Santia-go, ·secretário-Ger<:~l da Seplan, 
Srs. Assessores: em primeiro lugar, eu gostaria 
de apoiar a proposta que foi feita pelo Senador 
Jutahy Magalhães, no sentido de que hou
vesse um pouCo mais de desburocratização. 
aqui, desS~s nossas audiências, visando a que 
também os nossos assessores, à maneira do 
expOsitor, pronunciassem-se, naturaJmente., 
sobre o pedido do Senador, os assessores le
vantassem questões, tivesiSem voz. Apóio _e 
acredito que esta proposta_ só virá contnbulr 
para o maior aprofundamento da questão. 
Considero até que isso não é um.a quebra 
dO Regimento, uma vez que o novo Regímei)
to, recentemente aprovado no art. 95, d, quan
do trata da-audiência pública, dizendo que ela 
é feita para instruir matéria sob sua apreciação, 
e no caso estamos aqui_ apreciando a matéria 
relativa à competência privativa do Senado, 
sobre o c:ontrole do enQividimento público, 
então é cJaro que nessa audiência, segundo 
o pióprio § 19 do artigo que citei, havendo 
defensores e opositores da tese expOsta, a pa
lavra deve ser dada a todos; está previsto no 
§ 1 ~ Então, é claro que grupos de assessores 
podem estar a favor ou contraditar a exposi
ção, e neste caso, naturalmente a pedido de 
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Senador, eles próprios podem, de viva voz, 
fazer os questionamentos. Era uma preliminar 
que eu gostaria de levantar e até pedindo ao 
Presidente que estudasse esta questão. 

Sobre as palavras do ilustre expositor, ele 
concluiu dizendo que em todo este processo 
do endividamento, agora, a palavra final será 
do Senado; e ri.65 acredi~rnos que se devida
mente municiados de informações pelo Poder 
Público Estadual, Municipal e, principalmente, 
Federal, pelo Banco Central, o Senaido terá 
condições de controlar de forma global o endi
vidamento dç setor público. Mas o problema 
é que aí tem um se, e a questão levantada 
pelo Senador Qd Sabóia de Carvalho tem <\ 
maior procedência. Como é que nós vamos 
conseguir essas informaçõeS? Sabemos com 
quantas dificuldades algumas infOrmações 
chegam aqui, e outras não chegam nunca 

Eu queria até que o ilustre expositor nos 
desse a1gumas informações ou sugestões so
bre instrumentos de se chegar a essas infor
mações, se possfvel. Eu diria que, na rea1idade, 
esses órgães não estão devidamente abertos, 
mas pode até ser que não estejamos desco
brindo o processo devido de conseguir estas 
informações, porque até pedidos formais de
moram tanto que perdem a oportunidade e, 
às vezes, não chegam nunca. 

Mas uma questão propriamente sobre a ex
posição é a seguinte: eu queria saber do ilustre 
expositor como é que se poderia, na atual 
situação de hoje, no ordenamento constitu
donal e, principa1mente, com a resolução que 
nós estamos aqui elaborando... _ 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Permita-me 
V. Ex' um aparte? 

O SR. RELATOR (Mansueto de ~vor) -
Com muito prazer. 

O SR. ALEXANDRE COSTA-O presiden
te do_Banco Cehtral vem depor amanhã, então 
quem sabe se o presidente da Comissão se 
comunicasse com ele e já trouxesse esses da
dos? 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -
Exatamente. Deixo, então, a sugestão, 

Mas termino a questão que eu poderia le
vantar e aproveito a ocasião para que o expo
sitor de hoje respondesse: Como evitar coisas 
do tipo da Resolução rt' 63, na atual ordem 
constltuciona1? 

A segunda pergunta seria a seguinte. Quan
do se tratou da questão do ressarcimento, peJo 
Banco Mundia1 ou o BID, de despesas públicas 
rea1izadas, com garantia de empréstimo, V. 
Sa. não se referiu à questão do desembolso, 
aliás, da comissão de compromisso pelo atra
so. E isso vai representar- essa comissão, essa 
espécie de multa, que não é multa, pois o 
Banco Mundial não fala em multa, fala em 
um compromisso pelo atraso. Isto é, a obra 
não foi feita no tempo devido, houve o atraso; 
o dinheiro não velo ainda, e não virá porque 
a obra não foi feíta. Mesmo assim, há uma 
parcela de endividamento, consubstanciada 

nesse compromisso pelo atraso. O que V. Sa., 
tem a esclarecer sobre isto? E a questão da 
Resolução n~ 63, como evitar que se_ proces-
sem coisa;s semelhantes? __ 

Eram estas as duas questões. basicamente 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO - Po;s 
não, Senador. 

O que tentei explicar, com -relação à taxa 
de compromisso, é que ela incide sobre. o 
saldo não de_sembolsado, Ent~o. tem dois 
componentes: o primeiro, que seria um com
ponente no qual, mesmo-o projeto transcor
rendo perfeitamente, em função do seu crono
grama de execução,_ existe um saldo compro· 
missado e_ não _ciesemb.olsado, e se paga a 
taxa de compromisso. __ 

E eXiste o segUndo_ componente - e esse 
é o preocupante - que é o que V. Ex' está 
mencionando, em função de que a execução 
do projeto atrasoU. 

O que etT ~irava chamando a atenção é 
que hós hâo podemos analisar todo o paga
mento de taxa de compromisso como sendo 
decorrente do fato de uma má utilização ou 
de um mau desempenho do projeto. Parte 
do total que é pago sobre isso decorre do 
cronograma. o que nos .interesSa eVttar.é aqui~ 
lo que decorra de um atraso no cronograma. 
AS. vou mais além. Interessa-nos evitar que, 
quando se faça um empréstimo com o banco, 
nós não tenhamos cronogramas muito longos 
de deseml;>olso, porque eles gerarão, neces
sária e obrigatoriamente, mesmo que o pro
jeto transqJrra bem, tmc:a,s elevadas de çom~ 
premissa. _ -

Então, s6 estava chamando a atenção pOr
que tem um componente que não é, vamqs 
dizer assim, decoiTente de mau desempenho, 
mas tem um que é. 

O sf;!::" REIATOR-(Mansueto de Lavor) _.:_ 
Mas o que consta é que é freqüente esse paga
mento de taxas de compromisso, e o volume 
não é muito baixo, relativo a isso. Até agora 
tem sido isso. 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO - É ver
dade. Então, por exemplo, vamos supor -
não tenho o númerO de cabeça, mas é desta 
ordem de grandeza- que tenhamo~ 4 bilhões 
de _d61ares de saldos não deseinbolsados em 
empréstimÕs com essas organizações. Sot?re 
eSses 4 bilhões de dólares, nós pagamos taxas 
de compromisso. 

Agora pode ser que nesses 4 bilhões de 
dólares tenha um projeto, que fof récem-as
sinado, de 1 bilhão de dólares, que vai ser 
desembolsado ao longo dos próximos anoS. 
Estamos iniciando o processo. Nem tudo que 
se paga sobre o total dos quatro decorre de 
uma má utiliZaÇão. Mas, nesses quatro, há pro
jetas que já deveriam ter terminado,_ que estão 
se arrastandO no tenlpõ e nós pagamos a taxa 
de compromisso. 

O SR. RELATOR (Mansuetô de Lavor)-
Então, no caso de um aval a 1,1ma entidade 
pública de qualquer esfera, isso não· fevaria 

a que ~sse aval fosse dado, tendo em vi_~ta 
não só ;;~. çapaddade fin~n~e_ira_ d_e_ recursn:s 
orçamentários dessa entida4e. no pagamento 
dessa divida, mas também da sua capacidade 
gerencial? Porqu-e, se -ela não tem es~a C<tpãci
dade gerencial, poderá levar a esses atrasos 
ou a esse não-cumprimento de cronogrãmas, 
portanto, aumentando o problema da dívida, 
sem que houvesse um investimento, não in· 
vestindo um centavo d,e dólar nessas obras 
públicas. · - - -- -

V~Sas. anãlís-arp. também essa capacidade 
gerencial? 

CSR. RICARDO LUIZ SANTIAGO- Perfe;
tamente. o item m dessa cartçl-consulta diz: 

"EXPeriências antériores com os Ban
cos: 

19-Facilidade corO os procedimentos 
operacionais _do Banco, porque, muitas 
vezes, o atraso decorre da extrema buro
cracia que essas organizações têm." 

. Qu~r dizer, nós temos-, ma~'~mbém e5sas 
organizações ínte_m.,cionais_ têm .. suas buro':' 
cracias. Muitas vezes, os processos de ressar
cimento ou a licitação não foram feitos de 
acordo com d sistema;"por causa disso de
corre atraso. 

Segurido item, empréstimos anteriormente 
contratados e respectivas avaliações, issq tudo 
dentro do item t{ês eXperiéilda daquele mu
tuário que está pretendendo com o Banco 
e o ter<:eiio item-, .;ndamento de projetas finan· 
~?s ein exe~ção fmanciado_s, p~lo Banco. 

Então, tem-se uma agência que está preten
dendo um novo empréstimo, nós analisamos 
o desempenho daquela agência com relação 
ao passado, isso é fundamental, e aquelas 
agências que têm um passado de mau desem
penho, natura1mente não têm uma avaliação 
boa e podem ter, inclusive, negado o Projeto, 
exatamente_ porque _o processo não transcor
reu bem, o empréstimo anterior. 

Esse é um item específico aqui da carta
COI'!Sulta. 

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)
A emissão dos titulas da dívida pública, o con~ 
trole é da sua Secretaria ou do Banco C~al 
exclusivamente? 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO - STN 
é Banco Central, quer dizei, recentemente no 
Congresso está aprovada a lei que decorre 
do Plano Verão, ·a Governo não pode se endi· 
vidar além do limite para o pagamento de 
encargos da dívida. 

tf SR.-R.El.ATO"R.fManSUefó de Lavor) -
MaS não é a Seplan -que cuida c:l_isso.? 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO - Não, 
não é a Seplan que cuida disso.? 



1976 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Maio de 1989 

Eu não tive oportunidade de esCutar- b"em 
as indagações feitas pelo Senador Cid Sabóia, 
pois fui chamado no momento em que S. 
Ex' falava, mas o Senador Cfd Sab6ia fez uma 
pergunta ao Ministro da Fazenda quando este· 
ve no plenário, a respeito da iniciativa do Presi
dente da Repóblica em atendimento ao item 
6<> do art. 52, de fixar, por proposta do Presi· 
dente da República, limites globais para o 
montante da dMda consolidada da União, dos 
Estados, do DistritO Federal e dos Municípios; 
quer dizer, tem que haver uma proposta do 
Presidente da República. 

Então, a minha indagação é no sentidO de 
saber se na Seplan existe, já existiu ou já foi 
feito, já foi encaminhado algum estudo para 
assessorar o Presidente da República na re
messa dessa proposta para atender a obriga
ção constante desse item 69 da Constituição? 

Isso foi cobrado do Ministro da Fazenda, 
que disse que seria remetido, mas até o rno· 
mente não foi, e o tempo vai passando e nós 
temos que estabelecer esses limites. Tem que 
haver uma proposta da Presidência da Repú· 
blica. Tem algum estudo na Seplan sobre is-
so? 

O SR. RICARDO WIZ SANTIAGO - Não, 
eu acho que não tem nenhum estudo pronto, 
para responder diretamente a V. Ex'; isso é 
parte de um estudo que está sendo feito, indu· 
sive, pela Secretaria de Orçamento e Fmanças. 
Mas não tenho um estudo terminado e isso 
nós fazemos junto com o Ministério da Fazen
da. Assim que terminarmos, a nossa contrl· 
buição será dada ao Ministério da Fazenda, 
que é o responsável final por esse processo. 

Respondendo diretamente, nós não temos 
um estudo terminado; nós discutimos e contri· 
buímos para o Ministério da Fazenda fechar 
essa questão. 

O SR, JUTAHY MAGALHÃES -Já passou 
~ fase da Sep1an? A Seplan já deu a sua contri· 
buição, já preparou os estudos iniciais para 
encaminhar ao MinistériO da Fazenda? 

O SR. RICARDO LUIZ SANTIAGO - Não, 
nós l)âO terminamos essa fase, quer dizer, nós 
estamos num processo em que nós traba1ha
mos junto com o Min{~érlo da Fazenda. 

O SR JUTAHY MAGALHÃES- O estudo 
está em fase de elaboração? 

O SR. RICARDO WIZ SANTIAGO -Está 
em fase de elaboração e a re_sponsabilidade 
final é do Ministério da Fazenda. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha)- Não havendo mais nenhuma ques
tão, eu gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo 
Luiz Santiago e, a sua assessoria, a contri
buição valiosa que está dando a este trabalho 
do Senado Federal, reafirmando a certeza de 
que daqui para frente nós estaremos em cons-
tante interação, na medida em que os interes-
ses do Brasil estão acima de todos nós. 

Agradeço ao Dr. Ricardo Luiz Santiago e 
a sua assessoria presente, aos demais Sena
dores presentes e convoco os Srs. Senadores 

pre-setifés para ouvirmos amanhã, aqui, o Pre
sidente do Banco Central. 

Está encerrada a presente reunião. 

(Levanfi!-se a reunião às 12 horas e 
25 minutos.) 

4• Reunião. reallzada 
em 27 de abrll de 1989 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do 
ano de mil novecentos e oitenta e nove, às 
dez horas e vinte minutos, na sala da Comissão 
de Economia, no Senado Federal, presentes 
os Senhores Senadores Louremberg _Nunes 
Rocha. Mansueto de Lavor, Jutahy Magalhães, 
Alexandre Costa e Alfredo Campos, reúne-se 
a Comissão Especial que "regula a compe
tência privativa do Senado, disposta no art. 
52, V, VII, VJn e IX da Constituição". 

Deixam de comparecer, por motivo justifi
cado, os Senhores Senadores Od Sabóia de 
Cmvalho, João Castelo e José Paulo Bisol. 

Comparecem, ainda. Os Senhores Senado· 
res Roberto Çampós, Afonso Sancho e Antô
nio Luiz Maya. 

-- __ Havendo número regimental, são abertos 
os trabalhos pelo Senhoi Presidente, Senador 
Louremberg Nunes Rocha, que, solicita,_ nos 
termos regimentais, a dispensa da léitura da 
ata da reunião anteder, que, logo após, é dada 
como aprovada. 

NecessitandO o Senhor SenadOr Mai15Lieto 
de Lavor, Relator da Comissão, se ausentar 
por alguns instantes, o Serihor Presidente de
signa o Senhor Senador Jutahy Magalhães pa
ra funcionar como Relator "ad hoc". 

Esclarece, ainda, o Senhor Presidente que 
a presente sessão destina-se ao depoimento 
do Doutor Elmo de Araújo Camões. Presiden
te do B~co Central do Brasil, convidando-o 
para tOrTiar aSsento à mesa. 

Em sua explanação, o Doutor Elmo de 
Araújo Camões analisa o endMdamento públi
co brasileiro, bem como a contratação dos 
empréstimos públicos. Enfatiza, também, a 
posição do Banco Central do Brasil em con
trolar os limites estabelecidos para o crédito 
ao setor público junto às instituições finan
ceiras. 

NÓ Perlodo das interpelações,-usam da pa
lavra os Senhores Senadores Jutahy Maga
lhães, Alexandre Costa e Antônio Luiz Maya _ 

Em algumas respostas, o Doutor Elmo de 
Araújo Camões é assessorado pelos Senhores 
Sílvio Rodrigues Alves, Chefe do Departamen
to Económico; Ary da Graça Lima, Chefe de 
Gabinete; Armim Lere e Elmo Cavalcante Go
mes, Diretores do Banco Central e Wadico 
Waldir Bucchl, Chefe do Departamento da Dí
vida Pública. 

Na_d_a __ mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião e, para constar, eu, Helena lsnard Ãc
cauhy Sarres dos SantOs, Assistente da Comis
são, lavrei a presente ata que, lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à 
publicação, juntamente com o apanhamento 
taquigráfico dos debates. -Senador Lourem
berg Nunes Rocha, Presidente. 

ANEXOÀATADA4•REUNIÃODAC0' 
MiSSÃO ESPECiAL DESTINADA A RE
GULARA COMPETeNCIAPR/VATIVADO 
SENADO, DISPOSTA NO ART. 52, V. VI!, 
11111 E !X DA CONSTITUIÇÃO, REALIZADA 
EM 27 DE ABRIL DE 1989, ÀS 1 O HORAS 
E 20 MINUTOS, DEPOIMENTO DO 
DOUTOR Eú\IODEARAÚJO 0\MÕES; 
PRESIDENTE DO BAI'{CO CENTRAL 
DO BRASIL. QUE SE PUBliCA COM A 
DEVIDA AUTORIZAÇÃO-DO SENHOR 
SENADOR WilREMBERG NCJNES RO
CHA, PRESIDENTE DA COMISS<ÍO. 

Presidente: Senador _Lo~mberg Nunes Ro
cha 
Vlce-Presidente: Senador Alexandre Costa 
Relator. S_e~ador Mansue[Q_ de Lavor:_ 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Declaro aberta a presente reunião 

- destinada a ouvir o Dr. Elmo Camões, a quem 
convido para assentar~se à ~Mesa. Convido, 
tambéin, o SeMdor Jutahy Magalhães para 
ser o Relator ad hoc. 

Com a palavra o Dr. Elmo Camões. 

O SR. ELMO CAMÕES- Bom dia a todos. 
Sr. Presidente, muito obrigado por esta opor
turudade de estar aqui, no Senado Federal, 
para prestar uma série de informações. Eu 
havia preparadO uma pequena nota para infor· 
mar a todos-os Srs, Senadofes alguns detalhes 
operacionais e trouxe, também, dois Diretores 
do Banco, assessores do Departamento Eco~ 
nõmlc-o, que têm manipulado constantemente 
esses nossos dados. 
Exm~ Sr. Presidente da Comissão Especial, 

'Senador Loureihberg Nunes Ro_cha. 
ExJn9 Sr. Vlce-Presidente, Senador Alexan-

dre Costa. 
Senhores parlalnentãreS presentes. 
Minhas senhoras e meus senhores: 
Inicialmente, eu quero agradecer aos Se

nhores Congressistas por mais esta oportu
nidade que oferecem ao Banco Central de 
poder discutir, nesta ilustre comissão, um dos 
problemas mais importantes com que nos de
frontamos atualmente. 

A história de nosso endividamento público 
nos ensina que nem sempre se soube aplicar 
adequadamente os empréstimos internos e 
externos, tampouco se teve uma visão orgâ
nica dos nossos problemas regionais e nacio
nais, advindo daí conseqüências até certo pon
to negativas sobre o conceito de crédito públi
co em nosso País. 

O crescimento populacional acelerado que 
se verificou no Brasil ao longo dos últimos 
anos aumentou substancia1mente a demanda 
por serviços públicos, legando ao estado, em 
seus três níveis de administração_~ Federal, 
estadua1 e municipal - número ilimitado de 
problemas de infra-estrutura, os quais, pela 
magnitude de investimentos exigidos, nem 
sempre podem ser solucionados com recur
sos obtidos unicarnehte através da arrec:ada
ção da receita tributária. 

Embora a preocupação do Governo seja, 
no momento. precipuamente, no sentido de 
adotar maior austeridade na política fiscal, 
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com vistas a aumentar a arrecadação líquida 
de recursos e, concomitamente, reduzir des-
pesas; é justificável que novas disponibilidades 
geradas pelo crédito público sejam almejadas. 
Visto que esta complementação dos r_ecursos 
orçamentários, desde que aplicadas em obras 
reprodutivas, representam um melo sadio de 
repartição dos encargos daí decorrentes com 
as gerações futuras que delas também se be
neficiarão. 

Ressalte-se que o crédito público tem o 
mesmo fundamento que o privado - a con
fiança. As pessoas só emprestam dinheiro ao 
poder público quando sentem que eJe pode 
e quer cumprir seus compromissos. 

A necessidade do desenvolvimento, como 
forma de procurar corrigir acentuados dese
quilfurios sócio-econômicos evidentes no 
País, ronduziu os governos a se valerem do 
endividamento público. 

É assi(n que, entre outras ações governa
mentais ilp,POrtahtes, podemos considerar a 
transf~~ncia dã -?Jdmini_s.l:r. ação dos .. seryi~s 
da díVida. do _Setor Público, _da antiga caiXa 
de amortização para o Banco Cc;litrardp Bras~. 
ocorrida em 1967, um passo primordial de 
sua mo·derrUzação e raciorlalização. ': 

' ' - ',_\,' ' 
Já as operações de merca,do"- .abeito, de 

competência privativa do Bancó_ central, con
solidaram, no nosso entender, a interdepen
dência entre o endividamento público e o mer
cado financeiro. É indubitável que_ a função 
do Governo Federal de- regular ãs reservas 
do sistema, controlar as taxas de juros e captar 
recursos de poupança tem se constituído num 
forte elo de ligação para o acompanhamento 
e controle das dívidas estaduais e municipais, 
uma vez que, além de ordenar o lançamento 
dos títulos do endividamento mobiliário, as
sessora a administração das finanças nacio
nais e regionais. 

Não podíamos ainda deixar de comentar 
que a fase que antecedeu as operações de 
mercado aberto foi marcada por· descrença 
nos vários tipos de endividamento contraído 
pelos Governos, uma vez que a falta de um 
mercado secundário de títulos públicos não 
propiciava o que chamamos de "colchão de 
liquidez" para os portadoreS de títulos. A cria· 
ção do .mercado abe_rt_o_no Banco Central pos
sibilitou melhor condução do endividamento 
público nos seus três aspectos volume, prazo 
e custo. 

É anterior ao início das operações do mer
cado aberto o alerta do Dr, Ta11cfedo Neves, 
quando estagiário da Escola Superior de 
Guerra, em 1957, assim afinnou em aspectos 
e considerações sobre o l;lanc.o Central do 
Brasil"' 

"O empréstimo aos GOVernos há ele 
ter limites certos e inflexíveis. O seu teta 
fiXado em lei, não pode ser ultrapassado, 
porque do contrário não resistiria o Banco 
Central ao jogo das influências e à pres
são dos interesses polfticos." 

O corre_to e adequado uso do crédito públi
co é portanto fundamental. Consciente disto, 
este legislativo elaborou régia disciplina a ser 

obseNada na cqntratação dos empréstimos 
públicos. 

Assim é que_ a Carta Constitucional de 88 
apresenta os seguintes dispositivos relevantes 
relativamente ao regime juridico do crédito 
no Brasil: 

a) fiscalização das operações de crédito; 
b) possibilidade de intervenção federal/es

tadual em estados/munidpios que não paga
rem· a-dívida fundada; 

c) Normas sobre fixação de limites e sobre 
a tributação dos rendimentos oriundos de Tí
tulos da Dívida Pública; 

d) Competência do Senado Federal para 
aUtóiizar operações externas; -
-e) ComPetência do SenadO Federal para 

editar resoluções, disciplinando e limitando 
operações de crédito; 

_f) P~lbmdade de realiza~_ão de operações 
ae ·cr'êaikí para antecipação -da receita orça
mentária e seu regime; 

g) Previsão de Lei Coffiplementar discipli
nadora de emissão e resgate de Títulos da 
Dívida Pública, e · 

h) Norma disciplinadora dos Titules com 
que a União pode indenizar desapropriações 

. pai'll ffris de reforma agrária. 
Podemos verificar assim que, nesse con

junto de normas constitucionais voltadas ao 
disciplinamento da atividade financeira públi
ca. A preocupação que norteou este Legis
lativo foi a busca de criar condições para que 
dispuséssemos de um saudável crédito pú
blico. 

De outra parte, a política de acompanha
mento e controle dos endividamentos internos 
e externos do setor público estadual e muni
cipal vem sendo desenvolvida pelo Banco 
Central desde a sua criação. Esta atuação está 
respaldada nas resoluções do Senado Federal 
n~ 62, de 28-10-75 e 93, de 11-10-76, que 
estabeleceram princípios básicos sobre limi· 
tes, forma e condições a serem observadas 
pelas administrações póblicas estaduais e mu
nicipais. 

No endividamento interno, verificamos que 
a relação entre o setor público e o Banco Cen
tral está baseada, principalmente, nos dispo
sitivos da Resolução n9 62n5. 

No plano externo, as duas referências bási
cas são, a Lei n9 4.131, norma maior que orien
ta. a relação com o capital estrangeiro, e a 
segunda, o Decreto n9 65.071, de 27-8-69, 
que criou a comissão de empréstimos exter
nos,encarregada, basicamente, de coordenar 
a ohtenção d~ créditos internacionais pela 
administração direta e as empresas estatais. 

Posteriormente, o Decreto n9 84.128, de 
29- I 0-79, desJocou as atribuições da comis
são para 6- Banco Central, cuja atuação está 
centrada na: 

-·coordenação da ida dos diferentes toma
dores nacionais ao mercado internacional de 
crédito; 

-aprovação das condições financeiras em 
que as operações _externas deverão ocorrer; 
e 

-----controle das remessas ao exterior decor
rentes das operações autorizadas. 

É importante destacar que estão atnbuldas_ 
a.áreas do Governo, que não o -Banco central, 
o estabelecimento de prioridades e a avaliaç:âo 
.d9 _mérito quanto a destinação dos recursos 
e _a capacidade financeira (programação orça
mentária), bem como quanto ao contr.ole da 
sua adequada aplicação. 

[sto posto, é oportuno ressaltar que o Banco 
Central sempre tem procurado propiciar me· 
lhores condições de assistência e de atendi
mento às autoridades do setor público e, con
seqüentemente, agüizar o processo decisório. 

A outra faceta que se poderia destacar na 
administração monetária, tendo como escopo 
q. -crédito público, é a possibilidade de através 
do sistema financeiro regular a expansão inde· 
vida da moeda. 

Tanto é assim que por dispositivos norma· 
tivos Junto ao sistema fmanceiro pode-se con
tfiiQendã:t a concessão de- crédito ao setor Pú
blico. Neste sentido, por determinação do 
Conselho Monetário Nacional através da Reso
lução n9 1.469, de 21-3-=-as. o Banco Central 
veM exercendo severo controle sobre os limi
tes estabelecidos para o crédito ao setor públi
co junto às instituições financeiras. 

Mas, parã melhor discorrerem sobre as ope· 
rações_ dos diversos empréstimos do setor pú
blico que transitam pelo Banco Central, aqui 
estão preserltes os diretores Armim Lore e 
Wadico Waldir Bucchi e _o chefe de departa
mento Elmo Cavalcante Gomes, respectiva
·mente da área externa, da área bancária e 
da dfvida públiCa, que a seguir falarão sobre 
o assunto. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESTQENTE (Louremberg Nune;s 
Rocha) - _Concedo a palavra ao Sr. Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAQAlliÃES .~Sr .. Pmi
cJente, Sr. Elmo _Camões, estou substituindo 
aqui momentaneamente o relator, Senador 
Mansueto de lavor, que está preso em outra 
missão parlamentar no Congresso Nacional, 

- -M-:15, sr. Presidente- do Banco Central; -e-sta
mos tratando aqui, em linhas gerais, da autori
zação do Senado Federal às solici_ta_ções da 
União, dos Estados e Municípios, bem CO!l)O 

das suas aUtarquias, fundações, empresas pú
blicas, também as mistas, sob o controle de 
caçla um deles, para contrair empréstimos, 
emitir títulos de qualquer natureza e conces
são de garantia da União sobre operações de 
crédito. A questão ·polêmica reside em saber 
se o Senado Federal também autorizará a 
emissão de CDB por parte dos bancos esta
duais ou se o· Banco Central estará doravante 
obrigado a pedir autorização do Senado para 
tolerar níveis de individamento dos bancos es~ 
taduais acima do compulsório devido e não 
recolhido. 

Outro ponto importante é o de definir, c_om 
precisão, o que s~ entende como dívida públi
ca da União. Estados e Municípios, porque 

_ ~stem pontos de vista diferentes a respeito 
dessa questão e acho que isso é muito impor
tante. Do ponto de vista de V. S', qual a defini· 
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ção exata pelo que se entende como dívida 
pública da União, Estados e Municípios? 
Quanto à_Onião cabe indagar: todos·os titules 
mobiliários_ emitidos constituem dívida ou 
apenas aqueles em poder do público? Os títu
los da dívida agrária, os TOA, também estão 
inscritos na dívida? Importa também saber se 
o valor inscrito dos tftu1os como dívida é o 
seu valor normal ou real, isto .é, sem juros 
e correção estão registrados na dívida? Quan- · 
to aos Estados cabe. indagar se a dívida dos 
bancos _estaduais junto ao Banco Central está 
ou poderá inscrever-se como dívida? Além 
desses pontos, convém aproveitar a oportu
nidade para se discutir, com mais profundi
dade, a questão da informação. E isso eu deixo 
para a segunda etapa. 

O SR. ELMO CAMÕES - Em- prímeírO lu
gar, eu gostaria de avisar que trouxe um dado 
aqui do total da dívida interna do setor público, 
numa postção de dezembro, que está repre
sentado, nós dividimos os nos-sos registras de 
duas formas: a dívida mobiliária e a dívida 
bancária bruta. A dívida mobiltáría eStava ·re
presentada nessa ocasião por 78 bilhões, 693 
mil e 293; dos quais 74 bilhões, 859 milhões 
114 era dívida mobiliária Federal: E as díVida 
mobiliária estadual e municipal estavam repre
sentadas por 3.834. A sOrria dos dois itens 
nós-dá 78.693.Jsso effi 31 dedezemOrO; OCor
re- que ao chegar aqui solicitei ao chefe- do 
Departamento, s6 para dar uma visão de nú-. 
mero, a quanto andávamos, no dia de hoje, 
ele me tnformou que no dia 21 de abril tínha.
mos, nesse total de 78 bilhões, posição de 
dezembro, 129 bilhões. Quer dizer, quase do
brou de dezembro até agora. A dívida Dan cá ria 
bruta está repre_sentada em .31-12-88 por 22 
bilhões 654.052 rioS quais dividimos em Go
verno Federal, Governos estaduais e muni
cipais, empresas estatais, agências descentra-
lizadas e Previdência Social -

Desses 22 bilhões Governo Federal 
6.fi6~006 milhões; 8,092 bilhões para o Gover
nos estaduais e municipais. Isso estamos fa
lando sobre a dívida interna do Setor Público, 
porque tem a dívida externa também. Empre
sas estatais, 11.652230 bilhões, agêricias aes
centralizadas, 2.210.708, Previdência Social, 
12.833. A somá desses_ Cinco itens nos lev_a 
a um total de 22 bilhões 654 milhões em 
31-12-88. 

Cabe ressaltar que nesses 2.2 e nesses 78 
não se inclui débito junto ao Banco do Brasil, 
concedidos com recursos do Tesouro Nacio
nal. 

A dívida interna total, como informei, de 21 
de abril, que era o dado que ele possuía, está, 
dentro do Banco Centrcl,_63 bil)'l.ões para esse 
total de 129. E fora do Banco Central 66 bi-
lhões. __ . 

mentando, uns 112 bilhões, que é o total da 
díVida exteni.a, mas ainda sem confirmação. 
.Quer_dker, dados confirmados, já conferidos, 
são os de junho de 88,- sem a inclusão da~ 
operações -de curto prazo. Isso está represen
tado por 101 bilhões, 698 milhões e 800 mil 
dólares - -af está em dólar - no qual dividi
mos essa díVida total de 101 bilhões em priva-
da e- pública: a privada representada por 12 
bilhões, 765 milhões de dólares e a pública 
por 88.933.5. Então, a soma de 12 bilhões 
e 700 _ffi_ilhôt:;s com as bilhõeS e 900 milhQes 
nos levafn a um total, em 30 de junho, sem 
·as operações de curto prazo, a 101 bilhões 
e· 600 inilliões. -

Dessa_dívida pública- procurei desmem
brar um pouco mais para dar um pouc.o de 
idéia - temos, contratada diretamente pelo 
Governo Federal, 21 bilhões e SOO; "estados 
e municípios, 195 milhões; autarquias, empre
sas públicas, sociedades de e<:oriornia mista. 
6 bilhões e 20Q~ seta~; privado com aval, 745 
milhões; estados e _municípios com aval, 4 
bilhões e 700 milhões, e aí entram autarquias, 
ernpresaspúblicas e sociedades de economia 
iilista c_Qffi_aval, 55 bilhões e .l OOJ o COJ,e vem 
a dar üin __ total, dentro desse desm~mbramen
to, de 88.f03, que-sãO as dívidas contratadas 
d.ireta~ente pelo Governo Federal. Estados 
e· Municipios, empresas públicas e sociedades 
de economia mista, e- os avais todos conce
dido~.-Qão só pelo setor- privado com av.al, 
que também representa dívida nossa, corno 
os Est.aâos _e Municípios e as autarquiaS,_que 
representam um valor expressivo que vaí a 
55_ bilhões._ E dessa parte muita coisa está 
paga e depositada no Banco Central, que é 
aqUilo que nós não remetemos ao exterior. 

Estes _dados nos mostram bem a situação 
que estamos vivendo. 

Num papel inicial mostrei que se não tivés
semos a 1469, o endividamento, tanto dos 
Estados_ e Municípios, c_omo era de fato ante
riormente, não diria à vontade, mas de uma 
forma mais flexível e de acordo com algumas 
necessidades de prioridades que os Estados 
e o Governo conjuntarhehte,_através de certos 
programas procuravam agilizar, foi através 
deste pro_cesso de controle, que conseguimos, 
eu não diria um totaf controle - mas um 
eficiente controle sobre todas estas operações 
dos Estados e Municípios. 

Uma das grandes preocupações que sinto, 
-quando ·converso com os Deputados, Senado
res, é saber como funcionam bem estas ope
rações de antecipação de receitas, porque 
elas, de modo geral, _se prestam para apre
sentar _assim de uma forma bancária e, às 
vezes, até __ como pressão política de alguma 
prefeitura, de algum Estado cOntra aJgum ban
co 

Essas- operações são corriqueiras no siste· 
ma, São ri0rm2lis, as Prefeituras, os Estados, 
prõc"üram os bancos que desejarri operar, e 
elas são realizadas dentro de Um processo 
de orçamento anual, e dentro __ daquele orça
mento_ elas estão autorizadas a fazer sua ante
Cipação, se houver conveniência. 

Preparei junto, também, para poder dar wna 
idéia e _responder às perguntas depois, um 
outro dado, que é o da dívida externa, que 
está registrada no Banco-Central. Mas-a-posi
ção correta que temos é de junho çie 88, ~em 
o curto prazo, embora tenhamos estimado pa
ra esse 3_Lde dezembro, que já vínhamos co-

- - -Evidentemente, qUe -os bancOs cobram so
br~ essas operações, as suas taxas de juros, 

e, em alguns casos, dependendo dos (iCertos 
entre os interesSados. essas taxas são.maiores 
ou m~nores. Às vezes isso gera álgumas r&la· 
mações que têm vindo ao Banco ·central. pór
que determinados_ bancos são mais ativos do 
que outros,_eles têm um pouco mais de flexibi
lidade, agilidade, relacionamento e canse~ 
guem executar essas_ operações. O Banco 
Central acompanha a operação dentro da nor
ma de fixação dos seus limites. Se aquela em
presa, aquele EstadO. está com o seU orça._
mento _em ordem ele pode tranqüilamente 
procurar. 

Então, temos rece!:;tido muitçJ;s reclamações 
de que determinados bancos a, b, ç, são rnais 
ativos, e realizam ~is_ operações do que ou
liaS. -

V. Ex" fez uma pergUnta se o Congresso 
ou o Senado estariam em condições de 'fo<ar 
os limites de CDB não só para o setor público 
como o privado. No nosso entender, o Banco 
Central tem duas mecânicas de trabalho; para 
o sistema privado ele tem um processo de 
alavancagem em função dos_ patrimônlos lí
quidos de cada banc.o, eles pode_m operar até 
um determinado limite, nos diversos segmen
tos de produtos que lhes são oferecidos. Nes
ses totais de alavancagem estão incluídos os 
Valores de todos os produtos, 

Não tenho nenhuma indicação de como 
ainda se poderia fazer esta limitação. Acho 
que para os bancos estaduais é muito impor
-tante, que eles_tenham uma alavancagem defi
nida, porque o que temos visto, ao longo da 
história, princiPãlffiehte para õs -bancos esta~ 
duais, é que os bancas fazem suas oPerações 
normalmente junto, e quase sempre através 
da força do GoVerno do Estado~ _ 

NO -Passado, ainda qUe tivessem os limites 
fixados pelo Banco Central, eles ultrapassa
vam esses limites, e através de um elevado 
excesso, eles vinham ao redesconto do Banco 
Central, para redescontar essas opei"ações. 
Era, nada mais, nada menos do que emissão_ 
de moeda por parte desses estados, porque, 
depois de criada a situação, O GoVemo.atr.avés 
do Banco Central, se via quase na obrigação 
de atender àquelas operações, uma vez que 
o Banco já estava com o .seu património líqui
do negativo em muitos e muitos milhões. 
- Nessas _condições, o Banco Central se via 

obrigado a fazer operaçóes de redesconto, 
operações essas que nada mais eram do que 
forçar o Governo a emitir moeda através desse 
projeto. Hoje em dia tsso acabou e ai entra 
a sua pergunta: como eles fazem? 

Os bancos estaduais, prindpalmente, não 
têm mais o poder de alavancagem. Na capta
ção direta eles usam a alavancagem que po
dem para lançar os seus CDB no mercado. 
Com_ esses-.eles- retiram dinheiro do público 
e, ao mesmo tempo, fazem um outro tipo de 
_operação que é o COI, que é: entre bancos. 
_ tio fundo, isso nos deiXa quase na situação 
anteriOr: Só que na situação-anteriOr eles fa
ziam esses aumentos d_os seus limites, dessas 
operaçõ~s. através de um processo que força
va Q GOverno a dar o recurso dire~ente'. _ 
HOje effi -dia, ao fazer o CDI eles forçam o_ 
sistema bancário que, atraído por uma taxa 
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melhor. por uma situação mais privilegiada, 
de um Estado faz essa operação por entender 
que o Estado está em boa situação. Às vezes, 
as operações realizadas através desses em~ 
préstimos nem sempre tomam bons cami
nhos e aí passamos a ter um outro problema, 
como recentemente, com o Banco de Rorai
ma, o Banco Produbam, o BRB, quando tive
mos_que tomar medidas mais drásticas e, pela 
primeira vez, fechamos três estabelecimentos, 
sendo um federal e dois esmduais. Desde ou

. tubro/novembro estamos às voltas com o pro
blema do Banco Produbam e, ontem no Con
selho Monetário, aprovamos uma composi
ção, porque, para dar uma idéia de como isso 
funciona o Banco colocou nas mãos de deter
minados grupos de atividades - que eram 
os usinekos -cerca de 98% do seu patrimó
nio, das suas operações, dos seus recursos .. 

Ocorreu que eles se desentenderam, não 
pagaram, e o Banco não tinha sequer comô 
pagar o funcionalismo; não teve outra ~ltema
tiva senão sofrer a· inteJVenção. Foi feito um 
apanhado desde o início histórico dessa dívida 
que o laanco dizia que era de um valor e os 
usineiros de outro, e acabamos chegando a 
wn vaJor correto de setenta e seis e meio mi-
lhões de dólares. _ _ 

Ontem, aprovamos um programa de acor~ 
do. de composição; em que_ eles terão que 
pagar quinze milhões de dólares à vista e mais 
três anos de pagamento. Enfun, uma forma 
adequada para levantar a liquidação do Banco, 
mas ainda ficará sob a intervenção do_B~co 
Central por 2 anos, até que_ a ·situaÇão se re
compbnha. Para evitar aqueles problemas so
ciais todos que estão ocorrendo na cidade. 
e até um problema quase que inédito no Brasil. 
Nós, do Banco _Central, com força policial, 
com o Ministério da Justiça, com tudo que 
pedimos, não conseguimos fazer a liquidação 
do Banco. Chegamos à conclusão que era 
mais fácil, mais económico fazer um acordo 
com os interessados do que liquidá-lo propria
mente. Ocorreu que isso foi depois de muitas, 
inúmeras, discussõ~ onde as classes empre
sariais, sociais, toda parte política da cidade, 
da região, têm comparecido, e iss_o criou um 
problema terrivel; então arranjamos essa fór
mula para ver, até fazendo com que o Estado 
aumente o capital do Banco, que o Estado 
mensalmente pague uma parcela para am
pliação, para melhoria da sua capitalização; 
e fizemos também com que os funcionários 
que estão com três meses de salários atrasa· 
dos entrassem na participação do capital do 
Banco, e eles mesmos é que soUcitaram, pre
feriam participar com um mês de salário da 
entidade do que perder o emprego. 

Então, é um 'assunto melo triste, mas tive
mos que aceitar; a Fundação entrou cem um 
pouco, enfim, filemos uma composição -que 
me parece razoável. Por quê? Porque o Banco 
foi levado a uma situação e aí entra outra vez 
a minha resposta à sua pergunta: acho que 
esses_ bancos pr~sam, realmente', ter uma 
limitação na sua massa de manobra, ~~~és 
do COI e do CDB; porque eles já estão hmlta
dos por essas nonnas. talvez possam até ser 
mais reduzidas, mas que tenham, porque o 

importante não é só sacar no sistema, o impor
tante é a apUcação bem feita do que sacou; 
porque se sacasse no sistema e aplicasse bem, 
não terfamos problema algum, s6 que eles 
sacam no sistema e aplicam mal, e aí é que 
surgem os problemas e problemas de outra 
magnitude. Porque se amanhã o Banco Cen
tral vier a intervir, num desses bancos, como 
fizemos a_interven~o. cr_!_a,_pa~lelamen_te, no 
sistema, em outras entidades, um problema 
seriíssirno. Outros bancos tiveram problemas . 
O problerila do BRDE, por exemplo, foi agu
çado por esse processo, no Produban, porque 
o BRDE tinha empréstimos no Produban. En
tão, era urri banco que naquela aJtura não 
devia ter essa assistência, e tinha. Então é mui~ 
tO importante. acho eu, que esSa limitação 
seja feita. -

Fiquei lhe devendo ainda os TOA. que o 
senhor me perQunta'Se estao inCluídOs no total 
daS dMdas estaduais? Não tenho certeza: Va· 
dicO, o TDA está incluído no endividamento 
global? Não? Está excluído, pois é. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)
Gostaria também de sabec, a respeito-daquela 
indagação que fiz, se o valor inscrito dos títu
los, como dívida. é o seu_ va1or nominal ou 
real, isto é, se juros e correção estão registra
dos na dívida? É o valor corrigido. 

O SR ELMO CÃMÕES- Com a -correç-ão 
monetári_a etc. 

OSR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Te
nho a(Jui mais algumas indagações. O Banco 
Central, por determinação legal, art. ,3? da Lei 
n9 4.131/62, 'éónbinado Com o art. 10, inciso 
VI, da Lei n9 4.595, de I9Õ4, inantém registro 
das operações financeiras realizadas com o 
exterior. Do ponto de vista do endividamento 
público; a quanto monta a dívid;:t externa, V. 
St já deu aí esse dado, desse .total quanto foi 
contratado por instituições ffnáncelras priva
das? Quanto representam as dívídas com go.: 
vemos estrangeiros·e-qUã.rlto é devido a orga
nismos internacionais de financiamento? As 
dívidas do setor privado brasileiro, jurito a cre
dores externos, transferidas para a União em 
virtude de dificuldades debalanço de paga
mento, quando não satisfeitas pelo mutuário 
original, mecliante depósito junto ao Banco 
Central no valor em cruzados a elas correspon
dentes sãó' honradas pelo T escuro Nacional? 
O que oçgrr~ll com as dívidas dessa natureza 
de instituiçõeS financeiras que sofreram inter
venção do Banco Central, ou entraram em 
processo de liquidação extrajudicial, as dívidas 
do Comind, Auxiliar, etc? 

O SR. ELMO CAMÕES - De fato, toda 
dívida bras-ileira, todo o empréstimo, tanto do 
setor público como do setor privado, eStão 
rigorosamente registrados na f""trSe. Aliás to
dos os contratos s6 têm valor após esse regis
tro. Muita gente não tem idéia de como é feito 
um tfpo de operação externa. O Gov_erno defi
ne - e no passado também era assim -
as prioridades; defmida aquela prioridade é 
acertado um determinado empréstimo, que 
era feito à empresa, Ministérlos do Planeja
mento e Fazenda e um conjunto de bancos 

do quaJ era destacado um líder que seria o 
banco agente para aquela operãção. O ba0c6 
estrangeiro era o escolhido porque se ofereda 
a fazer aquele empréstimo, digamos, de 300 
milhões de dólares. Nesse empréstimo, ele 
era o agente, e fazia um convite_ a outros ban
cos para participarerri-COmo cc-agentes. Fé-íta 
essa regrinha, eles lançavam no mercado de 
banqueiros ·externos aquela operação; (Juem 
quisesse via as condições de operação, 300 
milhões, prazo de "tanto", taxa de juros de 
"tanto", taxas que muita gente pensava que 
eram focadas de acOrdo com alguma conve
niência particular, mas não, eram taXas de 
mércado, seinpre foram, como !J'bor e mais 
um spread do momento, naquelas horas. ou 
na ocasião em que a operação estivesse sendo 
feita, e chegou a 2%, 2,5% e até 0,5%, porque 
ao longo da história foram variando. 

Feito isso, os bancos no exterior aceitavam, 
cada um colocava o valor que querfa, 2, 3, 
4 ou 5 milhões, formavam um contrato e com 
aquela participação vinham ao -~nco Central 
e registravam. Esses pagamentos _s6 passa
vam a tef -Valor depois de o ~anco __ Ce_ntral 
ter feito esse registro na Frrse~Até 1982 -
segundo me lembro - o Governo brasileiro 
ni..mca deixou de efetuar um pagamento no 
exterior,- estou falando de 1964 a 1982-
tQCIQs os p~gam~_ri_tO.s foram honrados. De 
f9~-para cá véio a crise, a situação brasileira 
piOrou e passamos a ter dificuJdades no. sen
tido d~ remessa e de pagamentos. Tanto as_ 
empresas privadas quanto as públicas. duran~ 
te muito tempo, passaram a entregar os Cruza
dos ao Banco Central ou ao sistema que, por 
sua vez, repassava ao Banco Central, valores 
esses que ficaram depositados no Baôco Cen
tral. São esses valores que hoje representam 
36 a 40 bilhões de dólares depositados no 
Banco Central, dívida já vendda, porque isso 
altera muito de acordo_ com as liquidações. 
Na medida que vamos negociando esses títu~ 
los, no ano passado, filemos um grande volu~ 
me de conversão, estou com Uryl dado que 
me foi fornecido recentemente, estávamos 
com 114 de _clivida e são 112, o dado preli~ 
minar. 

O SR. SILVIO RODRIGUES ALVES (AsSe~ 
ser) ~ Na posição de dezembro de 1988, 
o total de depósitos no Banco Central, incluin~ 
do o projeto do Clube de Paris estava em 41 
bilhões de dólares, 41.094, a posição mais 
recente que ternos em mãos é do dia 14 de 
abril último e representava 41.1 1 1, quarenta 
e um bilhões, cento e onze milhões de_dólares, 
depositados no Banco Central, abrangendo 
depósitos de projetes, amortiurções do setor 
público e privado depositadas no Banco Cen
tral e mais Cube de Paris que dá quaSe 10 
bilhões de dólares, nove e novecentos do Cu
be de Paris. Na posição do dia 14 repetinc+o, 
esse número é de 41.111._ 

o SR. ELMO CAMÕES -Só Corriplemen-
tando a informação, gostaria de d.iier que nor
malmente o Governo tem honrado. Oltima
mente tem havido uma certa dificuldade den
tro do orçamento e aqueles compromissos 
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do Governo que devem vir ao Banco Cetitral 
têm demonstrado wn pouco mais, mas nor· 
ma1mente isso era mecânico, vencia, pagava 
e recolhia, ultimamente é que está wn pouco 
mais apertada. Como-qão estamos pagando 
no exterior, o problema fica mais movimen· 
tação interna de cruzados. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES-Eupergun
taria a V. 5' como são estabelecidas as condi
ções financeiras dos empréstimos obtidos jun
to a organismos internacionais de financia
mento. O Banco Central paiticipa da negocia
ção das condições gerais aplicáveis a todos 
os financiamentos desse organismo? É possí
vel discutir todos ou a1gurnas dessas condi
ções casufsticamente, ou seja, caso a caSõ? 

O SR. ELMO CAMÕES - O que oC'orre 
é o seguinte: Rea1mente o Banco Centra1 parti
dpa dessas negociações quase como um 
6rgão de assessoria, porque é o Ministério da 
Fazenda o órgão responsável pelas negoCia
ções e tem um representante do Ministério 
que é o negociador de todos esses projetes 
junto ao Banco Mundial, junto ao BIRD, junto 
ao Oube de paris e o Banco Central participa 
ativamente, porque o Governo quando são 
operações antigas em que o Banco Central 
é parte, ele geralmente é o avalista. Então, 
o próprio Ministério da Fazenda representa o 
Tesouro, participando como avalista, como 

. garantidor da operação. Nesses acordos o goM 
vemo é o g~tidor. 

Então, o Banco Central e estamos aqui com-
o :or. L.oré qUe está ali e tem viajado muito 

, l;lltimarn~nte; gostaria que ele desse algwnas 
informações sobre o terna, mas ele ft.mciona 
no geral como um asssessor da delegação. 
O nosso advogado o acompanha e discutem 
em tennos iguais dentro do processo, mas 
não vejo, para responder claramente a sua 
pergunta, nessas negociações nenhum ca
suísino, não há possibilidade de que isso ocorM m: . 

O que pode ocorrer são as Prioridades co
mo ·os vários projetes que existem e que de
vem ser apresentados a ele, esses projetas 
são pinçados 'de acordo com a melhor feitura, 
porque eles tambêm têm regras nos órgãos 
deles e aqueles projetas são examinados com 
outro tipo de visão. A nossa, atende a uma 
prioridade brasileira, algwna conveniência po
lítica de que tal e determinado projeto seja 
executado em determinadas condições e em 
certos lugares. Mas, pode ocorrer que _nem 
sempre os ·organismos internacionais com 
aquele tipo-de projeto _encontrem amparo na 
sua legislação. Então, como são inúmeros os 
projetos apresentados, eles também têm o di
reito de dizer: esses, na nossa norma vemos 
que há mais_ conveniência de serem aprova
dos por tais e tais razões. J:: evidente que aí 
deve haver wn componente político também, 
apesar das nonnas dos Bancos Mundial, Bird, 
etc, tem que ter um ppuco de componente 
pot.ítico. Tanto lá, quantO aqui, mas já na parte 
da prioridade_ da escolha do projeto. 

Depois de escolhida esse tipo de transaçáo, 
ela é negociada praticamente normal, dentro 
de regras já previamente _estabelecidas. Só 

nesses acordos de negociaçã-o de dívida, que 
realmente condições são criadas, condições 
de acordO com o momento, em que_ cada 
um puxa, na discussão, aquilo que mais lhe 
convéln. Mas, af, já é c;fe parte a parte, quer 
dizer, o Pafs discutindo as suas conveniências, 
num contexto globa1, contra os credores que 
querem evidentemente, receber a maior quan
tidade de dínheiro. E_ não e!:!tão multo confor· 
mados de que a nossa dívida esteja valendo 
menos. 

Noutro dia fui à Câmara dos Deputados e 
soube que tinha um projeto em que se pensa 
fiXar o pagamento dos juros só sobre o valor 
da d"rvida, mas de mercado. Evidentemente,__ 
que não pode, porque o acordo está assinado 
e nós temos de_ cumprir as normas contra
tuais, etc. MaS até gost.iríamos de pagai- tam
bém juros pela menor quantidade. 

Se pudéssemos, não temos dúvida nenhu
ma, que s_eria Jxlm, isto me lembra u_ma estória_ 
que contam, que havia um jogador de futebol 
e que o técnico dizia para ele: "O Sr._ faz assim: 
o Sr. pega a bola, dribla. e tal e tal, centra 
faz o gol". E ele perguntava para o técnico: 
"Mas, o Sr. combinou com o adversário? Tem 
que combinaL com o adversá_flo." 

Então, s_e náo combinar, as coisas não 
acontecem como queremos. É, realmente, 
uma negociação muito difícil, acompanhei e 
ainda expliquei a um Deputado a quem assis
tir; embora eu não tenha participado desde 
o início, desse processo, porque estou há pou
co tempo no Banco Central. Conheço um 
pouco de todo esse expediente, porque traba
lhei em vários bancos e_ contraí também para 
o País, através dos interesses de São Paulo, 
-eu êra do Banco do Estado - alguns em
préstimos. Mas, essa experiência eu tenho; in
clusive contraí o empréstimo depois dele defi
nido. Apenas, eu acompanhava a operação. 

Então, o Banco do Estado era também um 
agente. Nós conhecemos a estória que vem 
de longa data. Mas somos uns otimistas: acre
ditamos que o Brasil cresceu, porque existem, 
em nosso entender, duas formas do País Cres
cer: com a poupanÇa externa e com a pou
pança interna A externa e a interna. 

lia ocasião foi utilizada a poupança externa; 
talvez. não tenha sido muito bem utilizada, em 
alguns projetas mal feitos, mas é_ a única forM 
ma. 

OSR. RELATOR (JutahyMagalhães)-Per
mita-me utilizar o que V. S• acaba de dizer 
V. 8' falou no_ técnico que ensinou a driblar, 
driblar, driblar e, depois, não chutava em gol. 
Então, eu gostaria de pedir a V. 8' que chutasse 
em gol nas respostas, porque V. S• me driblou 
muito. 9 seu gol fica nesse tom. Então,_ eu 
gostaria de fiXar bem essa questão. 

V. S•, diz que tem representantes do Banco 
Central que viajam para o exterior, acompa
nhando as missões internacionais brasileiras. 

O SR. SfLVIO RODRIGUES ALVES- Per-
feito. 

O sR: RELATOR (Jutahy Magalhães) -
Mas, há a participaçãO real do Banco CentraL 
nessas negociações, nas condições gerais 

dessas negociações? Porque nós temos repre· 
sentantes brasileiros nesses bancos interna
cionais. Então, há realmente, uma participa
ção do Banco Central de grande influênda 
nas decisões? 

O SR SILVIO RODRIGUES ALVES-Tem 
sjm. Qllef dizer, o Dr. Arrnin Lore está há pou
co tempo aqui, porque ele está desde a_minha 
"entrada; porque nós tínhamos um outro nego
ciador do Banco Central, que saiu, e ele está 
õcUpando temporariamente o SéU lugar. Dá
me, Lore, o testemunho, por favor, da sua 
correta participação - nas óltimas vezes em 
que você tem ido - sua influência nos neg6-
dos. 

O SR. ARMIN LQRE_~Sr. Senador, entendo 
que essa pêrgunta-diz respeito à tOITnalização 
juridica dos contratos, que são celebrados 
com outros países, na renegociação e nas 
tr-ansaçóes normais. Duas transações separa
das. Vamos começar com os financiamentos 
fora da renegqciação ~ re!J,egodação -~ umo 
capitulo à parte. Toda transação que ocorre 
c:om uma entidade_ brasileira e uma entidade 
do exterior tem que levar em conta dois aspec
to& rnu_itos importantes: o aspecto financeiro, 
que é comandado e orientado_ pelo Banco 
Central, dentro daS SuaS atribuições legais. 

Em cada momento da economia brasileira, 
o Banco Central estabelece as condições má
ximas que são aceitáveis para determinado 
tipo de transação. Então, temos desde transa

- ções _de importação de matéria-prima de cwto 
prazo, até importações que vão a quinze ou 
vinte anos, quando se trata desses_ grandes 
equipamentos de geração de energia elébica 
e outras industriais. Para essas transações, o 
Banco Central estabelece as condições, neg~
cia em conjunto ou separadamente do interes
sado. 

Acho que isto responde um pouco à sua 
pergunta, que esclarece de que forma são, 
no finaJ, elaboradas as condições contratuais, 
no que diz respeito à parte financeira, aos cus
tos financeiros que·se enVOlvem riuma transa
ção de importação. 

Depçis, tem a parte jurídica de cada transa~ 
ção. Para ela, também existe toda uma legisla~ 
ção nacional qué estabelece a forma com que 
um contrato deve ser feito. A maior parte das 
empresas brasileiras, com algum trânsito no 
mercado internacional, nunca deiXa de inch,Jir, 
nos seus -contratos, que todo aquele contrato 
é válido e sempre de acordo com a regula~ 
mentação estabelecida pelo Banco Centra], aà 
amparo da lei. 

Todos os contratos a que temos tido @Cesso 
fazem referência à lei que estabelece a fonna 
com que o Brasil assume obrigações no exte
rior e sempre se referem ao poder que o Banco 
Central tem de interf~ri~ nesse r:elacionam~nto 
internacional. 

Quanto à renegociação, ela é uina conti
gência em que o País s_e_ ~ncontra_ d_esde o 
infclo do problema da liquidez, em 1982. Des
de então, o Governo, dentro do seu amplo 
poder, estabeleceu uma- forma de negociar 
com os seus credores, que é atrayés. de_ um 
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grupo formado por representantes do Banco 
Central e do Ministério da Fazenda, que é o 
braço financeiro do Governo. Desde aquela 
ocasião, isto já teve diversos fo[Tllatos, mas 
sempre, no final, há um grupo de pessoas 
do Governo brasileiro que se entende com 
o grupo representativo dos credores. 

Para que essa transação, que é a renegó· 
ciaç~o da dívida extrena brasileira, tambetn 
seja legítima, é :necessário que, em primeiro 
lugar, sejam obedecidos os preceitos legais, 
e que haja também o cantata correto no que 
diz respeito às atribWções do Ministério da Fa~ 
zenda e do Banco Central. Em cada periodo 
desses, são obedecidas, na formação do coh· 
trato, tudo o que mencionei no que se refere 
à atividade da iniciativa privada. 

O último· contrato de-reilegociação da dívida 
e}CI:ema, com todas os detalhes que cabem 
na formação de uma transação desse tama
nho, é a maior transação que existe no Brasll, 
a quantidade de contratos que são ungidos 
passa de mil páginas. Esses-contratos s6 não, 
finalment~. aceitos, pela parte contratante do 
outro lado, mediante a apresentação de de 
uma opinião legal dos advogados do Governo, 
tanto do Ministédo da Fazenda quanto do Ban
co Central. Do outro Ieida, os advogados, tam· 
bém no exercício das suas abibuições de as
. sessores legais, certificam que a(Juela-docu
mentação foi assinada e elaborada de acordo 
com a lei de cada um dos lados. 

Acho que Isto responde à sua pergunta. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -
Responde. O ReJator, na época oportuna, fará 
a análise dessas questões, para dar o seu pa
recer. 

Sr. Presidente, lamento estar fazendo esta 
reunião se prolongar muito, mas, cama soli
citei a criação desta Comissão, por achar que 
a missão do Senado de estabelecer esas normas ê da maior importância e urgência, procu
ro aqui rião manifestar a minha opinião, não 
apresentar opiniões pré-discutidas e não criar 
polêmicas. A nossa obrigaçao maior é a de 
colher as informações. Na nossa teoria aque
les que aqui vêm, devem dar as informações, 
e não nós darmos, agora, as nossas infor
mações. 

Acho que, no momento oportuno, cada um 
de nós irá expor suas opiniões, discutir todas 
as questões, todas as informações que foram 
colhidas, aqui, durante o nosso trabalho. En
tão, o meu papel é apenas o de indagar e 
o de V. S" e de seus assessores, o de respon· 
der. 

Ontem, eu fiz uma indagaçãO e remeteram 
a pergunta para V. S•, dizendo que o Banco 
Central é que pode responder a essa pergunta. 
Vou repetir: o pagamento de comissCM;s de 
compromisso sobre as parcelas não desem
bolsadas dos empréstimos concedidos por O i"' 

ganismos internacionais faz parte das condi
ções gerais não passíveis de negocia_ções ca· 
suística? _O que justifica ta] cobrança? De que 
fonnas poder-se-iam evitar pagamentos de
correntes de atrasos de desembolsos atrlbuí
dos à parte brasileira? Quais seriam as princi· 
pais causas desses atrasos? Poderia explicar 

- os- procedim~_ntos que devem ser seguidos 
para desembolsar as empréstimos concedi
dos por-organismos intemacioanis? 

O mecanismo da conta especial adotado 
pelo Banco Mundial facilita os desembolsos? 

Pode ocorrer que parte das comissões de 
compromisso pagas sobre o saldo de emprés
timo não desembolsado seja devido á desvalo
i'azização do cruzado ocorrida entre o momen
to em-que efetuada a despesa e o seu reem
bolso? 

F'inalrriStte, nesta questão: é passivei quan
tificar o que foi gasto, em 1988, com paga
mento de comissão de compromissos devi
dos em virtude de atrasos no cronograma de 
desembolso dos empréstimos? 

Então_, esta é a razão_ da existê_ncia da taxa 
de compromisso, estabelecida e:m çontrato. 
na forma com que o desembolso é esperado. 

Se uma· das partes não cumpre com a sua 
obrigação, por diversas razões, a outra parte 
não pode ser punida, porque ela providenciou, 
dentro da sua organização de _caixa, a existên
cia daquele re_curso para um eventual desem
bolso futuro. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)- V. 
· Ex' rrie permite? Porque no Senado n6s esta· 

mos, agora, com a preocupação de transfor
mar tudo em questões muito transparentes 
e até os nossos funcionários são transparen· 
teS. (Risos.) 

o SR. ELMO CAMÕES _ Eu vou pedir Então, esta comissão é, obviamente, motivo 
de um acréscimo de custo e é um acréscimo 

ao Dr. Lore que responda. antes, vou fazer de cust m 't ·
0 

to 1 d 
um pequeno adenda. o u1 o ma1 r quan menor or o e-

Eu quero informar que 0 Banco Central- sembolso,já obtido no contrato, e quanto mais 
loriQo foi o Período e as condições de desem· 

é a primeEra vez que estou vindo aqui e acho bolso efetivo que venham a decorrer. 
esta Comissão muito importante - não tem 
e nunca teve nenhum incoveniente em trazer Acho que isso respondeu à primeira per-
todas as informações. não só à Câmara dos gunta. 
Deputados como aqui, ao Senado. Os Srs. - A segunda V. Ex' fez referência se os valores 

d fi . gastos com comissão de compromisso são 
man amo I CIO, temos recebido inúmeras car- içlentificadoS e verfficad~s?_Sâo. O Banco Cen-
tas pedindo informações e a todas temos aten- trai te esses d dos d d d m a eca awn ospaga-
dido. Acho que é a nossa obrigação; não te- mentes que são feitos a título de uma remune· 

~~~:::~~~1=~~:~i::~E:~~~ E ~~od~~~::g~r~~~~~ecti:O~~~: 
·dessa pergUnta de V. EX', mas para cada um 

qUer conhecer todos os aspectos-tudo bem, d 
~~os com todos os nossos livros à dispo- d:S::~lu~:~:: d~!~~=~~-~:~~:=~~~ 

-.-tos c:;fe -príridp"ai e todo tipo de _remuneração. 
Sobre essas comissões de compromisso, Então, essa informação está disporúvel para 

o Dr. Lorejá está aflito, ali, porque ele é quem cada um dos contratos, hoje em vigor, com 
acompanha esses assUntos. Pode fal~r, Lore. 0 Banco Mundial. 

O DR.ARMIN LORE-OSr.fez umas cinco 0 SR. REALTOR (Jutahy Magalhães) -En· 
ou seis perguntas e vou tentar respondê-las tão, Sr. Presidente, S. s• poderia niandar PDste-
por _pa_rt~~- _ . 

Então: se a comissão· de compromisso é riorrn~te essas informações. 
uma condição negcx::íáveJ. O Banco Mundial, O SR. ELMO CAMÕES-Existerri uns· ma-
onde nós somos sócjos, estabelece as condi- pas muito grandes de toda a história do flllan-
ções para a realização das suas operações ciamento. · · 
de uma maneira uniforme, senão, cada um 
dos países teria um grupo enorme de negocia- O SR RELATOR (Jutahy Magalhães)-De-
dores, cada um tentando tirar do custo de pois vamos fazer uma solicitação aqui mais 
suas operações 0,0; alguma coisa, ao longo importante. 
dos anos, e haveria uma redução ou não, de
p~dendo da política que o banco tomaria. 

O banco não mexe nas suas condições. Ele 
lem condições muito fortes e mutto estáveis. 
E a comisSão de compromisso, que tem sido 
motivo de alguma discussão, é uma condição 
indispensável para a realização de um con
tr~o. E ela se refere a uma obrigação das 
partes de cumprir coro o plano que foi estabe
lecido para o desembolso de cada contrato. 

Se um plano é estabelecido entre os contra
tantes de uma transação financeira, significa 
que a parte financiadora tem a obrigação de 
obter os fundos para fazer frente ao desem
bolso a que_ ela é obrigada, nos tennos do 
contrato. 

Se a parte recebedora dO fmanciaffiento não 
cumpre com as condições para obter o de
sembolso, a parte financiadora passa a dispor, 
em seus livros, de um fundo, sobre o qual, 
ela paga wn custo que não obtém receita. 

O SR. EIJ>\0 CAMÕES - Depois V. Ex' 
ainda perguntou se aquela conta única que 
existe no Banco <:entnil para o controle, acom
panha.mento e relacionamento do Banco 

. Mundial é útil e aproveitável? Sem dÚVid~ a 
razão da existência dessa conta era que, no 
passado, diversos órgãos da administração 
pública brasileira tinham conta no banco Mun-

- dial e havia situações em que tínhamos_ uma 
instituiçao com crédito e outra com débito, 
a instituição com crédito não tinha remune
ração, o País não dispunha da reserva e a 
instituição com débito pagava juros. Então, 

. foi exatamente uma medida de racionalização 
- e meJhor aproveitamento do recurso que cau

sou a existência dessa oonta. 

O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães)-Per
guntaria a V. s•; objetivamente, que aí é o chute 
em gol, saber se_ essa idéia de pagar 0,75%,_ 
tudo isso n6S -Compreendemos. 

------·--~--
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O que gostartamos de ter aqui como infor
mação, qURis as responsabilidades n~sse tra~ 
tado? Por que o Brasil está desperdiçando os 
seus poucos recursos. pagand'! juros so_bre 
empréstimos que não toma na realidade? Por
que em contrapartida o Brasil é obrigado a 
fazer a contrapartida desse empréstimo e não 
faz, não faz porque talvez não esteja tendo 
uma prioridade bem preparada para solicitar 
os empréstimos. Ou então solidtpr emprés
timos em que não pode aplicar os recursos. 
Ou será que a gestão _da desvalorizé,lç:áo do 
cruzado influencia nisso? 

O SR. ElMO CAMÕES- O Banco Central, 
nonnalmente, nesse relacionamento financei-. 
ro internacional que diz respeito aos _órgãos 
do Governo com o Banco Çentral é um regis
trador de saque e um orientador. A responsa
bilidade do andamento do contrato,_ no que 
diz respeito a desembolsQ e CUJTWrimento de 
dáusu1as, não cabe ao B_ançp_ Central, tioje, 
a atribuição é da Sec~etaria de Planejamento, 
onde há um grupo de pessoas ... 

OSR RElATOR (Jutahy Magalhães)- O 
titular da Secretaria de Planejamento ~teve 
aqui ontem e disse para perguntarmos ao ban~ 
co Central. Vamos ver, então, a quem tenho 
que perguntar. 

O SR. ELMO CAMÕES - Podemos con~ 

O ~R. RELATOR (Juthay Magalhães)
Não eStão diz_eodo que seja do Banco Central. 
Dentro da visão do Banco Central quem é 
o responsável s6 para isso? 

O SR. ELMO CAMÔES - EU gostaria de 
conversar corri o fUncionário que esteve on~ 
tem aqui para saber onde é que estamos nos 
desentendendo e volto para dar a V. Ex' essa 
resposta.~Porque posso dizer a V. Ex" alguma 
coisa hoje que pode contrariar a informação 
que ele deu ontem, e não é essa a_ intenção 
qi.Je temos de nos desentendermos com uma 
autoridade do Governo: 

O SR RELATOR (Juthay Magalhães)- Ele 
disse que o Banco- Central poderia nos dar 
os qua;ntitativos, poderia nos dar as informa~ 
ções. 

O SR. El..Jv\0 CAMÕES - Os quantitativos 
e informações poderia. Agora, nós não temos 
nunhum poder sobre as empresas contratan~ 
tes. · - -

O SR. RELATOR (Juthay Magalhães) -Isso 
ele nãO falou. - --

0 SR. ELMO C:AMõES --O Banco poderá 
lhe dar as informações que o Sr. quiser depois 

_delas ocorrerem. Antes nós não terrios nenhu
ma condição de informar. 

versar com eles. Mas não é uma atribuição OSR.RELATOR(JuthayMagalhães)~Es· 
dobancoCeritrãlagera.çãodefundos,aorien· se problema de informaçõ_es Sr. Presidente_ 
tação de empresas estatais e o estabelecimen~ Elmo CamõeS, eu gostaria até de fazer aqui 
to de prioridades. Então, afirmo-lhe isso como um parênteses. Nós no Senado sempre nos 
uma atribuição do Banco Ceriiial conhecida que~mos das dificu1dades que temos tido 
e aceita pelo Banco Central. Se tivéssemos para complementar o trabalho do Prodasen; 
a obrigação de orientar as empresas, teríamos informar e preparar o acompanhamento do 
que ser uma organização diferente; tanto que Senado, principalmente com essas nossas no
o nome do Departamento que cuida dessa vas prerrogativas. Uma grande dificuldade é 
área chama~se Fiscalização e Registro de Ca~ na-área econômica e um dos giandes cu1pa~ 
pita! Estrangeiro e não Fiscaliza$ão e Registro ·dos por não colocarmos no nosso sistema 
de Op~ao:;ê)es Externas. · . ·esses dados, segundo aS infoi'maçõe_s aqui 

da assessoria dQ Seni!!,do, no Prodasen, é o 
O SR. REIJ\TOR (Juthay Magalhães)- Per~ -Banco Central que não fez esse _convênio para 

mita~me interromper. Aí é algo bem objetivo. a troca dessas infonnações. 
O que quero alegar é que o Banco Central 
acompanha todos os problemas, as negocia- Então .eu pediria a v. Ex" que, como seus 
ções e tudo isso. Diretores, examinass_e com todo o interess~. 

a possibilidade de fazer esse convênio com 
O SR. EIJY\0 CAMÕES - A negociação 0 prodasen daqui do Sen~do, para nós termos 

não. Com o Banco Mundial não. Sabemos condições de receber todas essas informa· 
que um contrato foi reaJi~do... -ç_ões, esses _ _dados numéricos, o acompanha-
----0-SR-REI..ft.roR-(Jut..,ay j\'l..a:gaJhães)_:-_59 _ mentok;tados_esses_pr_o_c..c:s_sos~_pM~_po_çl~r-~ 
toma conhecimento. Mas, dentro daqueles co- -mOs exerc~r_a_atividade ftsealizadora e, a ativi~ 
nhecimentos que tenha, sejam eles quais fo- dade normativa do Senado de acordo com 
rem, o Banco Centrar tem condiç"ões de me as normas constitucionais. Isso eu pedida, 
informar, informar à CóhliSsão se lemos res~ porqUe é- um as.sunto .da matar urgência e 
ponsabilidade, por que estamos pagando es~ da maior necessidade para nós no Senado, 
ses juros indevidos, que chegaram a declarar, e precisa totalmente de um colaboração de 
houve declaração do próprio Banc_o Mundial, V.~. que estou certo que será dada. 
dequeestamospagandojurossobre5bühões Porque' eu sei que o Banco Central est~ 
de dólares quando não temos recursos prati- com alguma dificuldade - eu reclamei até 
camente, aqu~ estamos querendo recursos que estava tendo dificuldade de leitura dos 
novos e estamos pagando dólar por aquilo papéis que chegavam do Banco Central -
que não utilizamos. Então, quero saber de estão lá com falta de recursos, acho que não 
quem é a responsabilidade. têm uma boa máquina xerox. Mas, de pronto, 

O SR. ELMO 0\MÕES - É do órgão con~ foi logo providenciado aqui esta questão. En
trolador das operações com o Banco Mundial. tão eu peço que 'isto V. Ex' tQm~ como um 
O Banco Central é um órgão registrador. pedido do Senado. - ------ --

O SR. ELMO CAMÓES -Já está ano~do. 

O SR. RELATOR (Juthay Mªgalhães) -
Agora_complementando as minhas perguntas. 
Quero dizer, que o Banco Central do Brasil, 
na renegociação da dívida externa brasileira, 
firma os instrumentos contratUais em seu pró
prio nome, comprometendo recursos pró· 
prios ou age na qualidade de representante 
do Tesouro Nacional? Caso participe na quali
dade de agente do T esouro,_como se justifica 
que o Banco Central tenha admitido subme~ 
ter~se._à jurisdição de t.tibunais estrangeiros, 
abdicando da soberania nacional? E a última 
pergunta seria; a cláusula contratual que ad·_ 
rnite seja realizada a compensação dos débi~ 
tos vencidos e_ não pagos com créditos por~ 
ventu~a. existentes junto à instituição credora, 
o chamado direito set o{f pOde ser aceito por 
órgãos da administração direta e por autar~ 
quias? A sua aceitação não contraria as regras 
estabelecidas pela legislação_ brasileira, para 
as cobranças contra a Fãzenda Pública? 

O SR. ELMO CAMÕES - Duas perguntas. 
A primeira se refere à jurisdição. O Oeparta~ 
menta Jurídico do Banco _Central que é quem 
efetivamente, estaria habilitado a dar eSfa res=
posta, fez na _última hegociação uma grande 
conquista, quando conseguiu a alteração das 
condições de set of/. Eu_ não sei se o Sr .. 
têm conhedmento, mas na negociação pas
sada. houve uma alteraÇão rundall')e!ltal pa 
condição da vinculação prejulgamento~Então, 
foi produto de um trabalho específico do ad~o
gado do Banco Central a alteração dessa con
dição. A jurisQiçãQ a que_ V. ~ se refere à 
soberania nacional eu não tenho condições, 
tecnicamente, de responder mas o que_ eu 
posso lhe responder é que o advogado do 
Banco C~tral entende que foi cumprida a 
Constituição em vigor, no momento da aSsina
tura daquele contrato. Eu não posso respon~ 
der tecnicamente, porque eu não tenho_a ror~ 
mação adequada, para isso. 

QuantO a sua segUnda pergunta, V. f:xl' po
d.eria repetir? 

O SR. RELATOR (Juthay l'lagalhães) ,----A 
-cláusula contratual que admite seja r®l~a.da 
a compensação dos débitos vencidos v.~s· 
já ratou. A aceitação não contraria as regras 
estabelecidas pela legislação brasileira com 
as cobranças contra a Fazenda Pública? 

- bSR. E'LMó CAMÕEs -=:c Eu descoriheÇo 
essa cláusula. Teríamos que ter _o aUXJ1io dos 
nossos advogados para lhe dar uma resposta 
correta. Eu _afirmo _que não houve situação 
de set off, em nenhum momento da ·nossa 
renegociação da dívida externa. 

O SR. RELATOR (Juthay Magalhães)- Sr. 
Presidente, de minha parte eu estou satisfeito 
c:om as íli.dagações que fiZ e analisaremos. 
Agora, posteriormente às indagações feitas 
pelos Srs. Senadores aqui presentes, eu gosta~ 
ria de também encaminhar e fazer as indaga· 
ções que o Senador Cid Sabóta de Cmvalho 
solicitou que eu encaminhasse ao Presidente. 
En'@ó, depois da participação dos Srs~ Sena:~ 
dores aqui presentes. se quiserem fazer afgu~ 
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mas indagações, faria posteriormente às do 
Senador Od Sab6ia de Carvalho que, como 
Presidente da Comissão de Coostituição e 
Justiça está presente lá na Comissão, e não 
pode estar aqui. 

O SR. EI...JI.1.0 CAMÕE:~;-:_ Anotei aquelas 
duas solicitaÇões suas na relação das Comis
sões, aquela e a do convênio com o Prodasen. 

O SR. PRESIDENTE (Lorernberg Nunes da 
Rocha} - Com a palavra o nobre Senador 
Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presi
dente, Sr. Presidente do Banco Central, che
guei um pouco atrasado e por isso peço des
culpa.:;. Mas quando eu chegava V. S• oferecia 
uns dados, quando dizia que aUtarquias e so
ciedades de economia mista eram rép-õrlsá
vels quase que por 50% da dívida. Queria con
flnnar se esse meu dado é verdadeiro. 

O SR. ELMO CAMÕES - É verdade. Os 
dados que tenho sobre a dívida pública, ou 
seja, a contratada diretamente, aquela que é 
o empréstimo. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Pergullfo; 
todos inadimplentes? 

O SR. ELMO 0\MÕES - Não diria todos 
inadimplentes. O Dr. Silva que faz o acompa
nhamento dos inadimplentes e dos que calam 
tem tudo ali na mão, Sílvio. 

O SR. SfLVIO RODRIGUES ALVES -Pois 
não, Senador. Porque nessa informaçáo que 
o presidente deu de autarquias, empresas pú
blicas e sociedades de economia mista, está 
incluído o Banco Centra.l como autarquia. E 
desses 55 milhões que foi informado de dívida, 
desse grupamento, 41 milhões refere-se, exa
tamente, aos depósitos que foram efetuados 
no Banco Cenfral. Ou seja, aquela divida que 
foi renegociada com os bancos estrangeíros, 
que venceu e foi depositado no Banco Central -
Agora, esse depósito no Banco Centrai ou foi 
feito pelo setor prtvado, que o fez com seus 
próprios recursos, ou foi feito pelas empresas 
estatais. 

No caso das empresas estatais, a maior par
te desses depósitos de empresas estatais ou 
os governos estaduais-municipais, foram efe
tuados com empréstimos pontes concedidos 
pelo_Tesouro Nacional, que é chamado de 
MF30. Correto? Mas não significa que é ina
dimplente. Significa que em decorrência da 
dificuldade da rolagem direta da dívida pelo 
devedor com o credor externo estabeleceu-se 
esse sistema de empréstimo ponte que, na 
verdade, para o devedor interno ê Uma tiansfe
rênci~ Se dívida externa, ele transfere do seu 
passivo uma -dívida externa junto ao exterior 
com uma divida interna junto ao T esourb Na
cional.lsso não modifica o total de dívida, mas 
acaba centralizando ou conc-entrando bastan
te a dívida, junto ao Banco CentraL E desse 
total de dívida registrada de 101 bilhões de 
dólares, ao final de junho de as. praticamente 
41% ou 42% estavam depositados no Banco 
Central na fofma de Depósitos Projetes ou 
Depósitos do Clube de PariS. Então, daí a expU-

cação para essa grande concentração em au
tarquias. , 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Agora, no 
setor privado há ou não há inadimplência? 

O SR: SILVIO RODRIGUES ALVES -Do 
setor privado? 

Q-SR. ALEXANDRE COSTA- O Sr. tem 
dados? 

O SR. SfL VIO RODRIGUES ALVES - As 
dívidas do setor privado, dentro do esquema 
brãsileiro de renegociação, têm um procedi
mento de, a ·partir da data do fechamento de 
câmbio, tomarem-se uma dívida da Nação. 
Então, temOs duas parcelas. Enquanto a ope
ração está víva, isto significa que o recurso 
se encoritrã em poder da empresa tomadora 
dõ empré-stimo inicial, ela é um empréstimo 
do setor privado, sob esta subdivisão, que hoje 
representa ainda um total de 12 bilhões de _ 
dólares, temos diversas situações. Algumas 
empresas, num--percentual muito pequeno, 
não pagam as suas dívidas; ~o empreSas que 
estão em concordata, empresas que não con
seguem pagar pontualmente suas dívidas. 
Mas não significati\'O, para o crédito da Nação, 
a inadimplênda da empresa privada. Tanto 
que algumas empresas fazem novas opera
ções, têm novos créditos de importação, ape
sar de o País se encontrar num momento de 
renegociação da sua dívida externa. A inadim
plência, que normalmente nós vemos referên
cias, diz respeito ao não pagamento das em
presas do Governo. As empresas privadas têm 
tido uma performance de pontualidade de pa
gamento perfeitamente aceitável. 

O SR. ALExANDRE COSTA- E as empre
sas públicas? 

O SR. ELMO CAMÕES - ESse é o pro
blema. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -A inadim
plência da empresa pública, ela é num único 
contrato ou em vários contratos? 

O SR. El.M.O CAMÕES- V. EX' quer- qUe 
eu responda quanto à empresa pública, Sr. 
Presidente?_ 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA 
{Presidente) - ·aom. · - -

O SR. ELMO CAMÕES '--- v: Ex' ·sabe que 
esse endividamento, que representa, hoje, o 
passivo brasileiro no exterior, foi se formando· 
ao longo dos anos e cada operação era de 
um valor. No infdo dos anos 70 era um valor 
muito grande, por exemplo, 5 milhões de dóla
res e, ao longo dos primeiros anos da década 
de 80, esse mesm_o valor era considerado pe
queno. Nós, de 5;3 milhões de dólares, no~ 
anos 70, passamos a ter transações que se 
aproximavam de 1 bilhão de dólares. 

Então, c,q longo desta formação de créditos 
externos, verificamos que se formou o passivo 
bras_ileiro. Cadª empresa brasileira pública te
ve perform_anc_e difer~?nciada. Então, _nÇ!s te
mos emptesas que, hoje, não existem mais, 
portanto, 56 pagam a sua dívida quando o 
Governo usa de seus recursos para pagar, há 

emPresas que nem r·ec-oQhecem o seu p·assi~ 
_vo, há municipalidades que tomaram emprés
timos externos no passado que não consi· 
deram aquilo como uma divida delas, uma 
vez que aquela operação contou com a j;Iaran~ 
tia da Onião. 

Assim, para lhe dar uma explícação- clara 
da inadimplência das empresas públicas, na 
grande exceção, nós tínhamos que fazer uma 
conversa bastante longa, porque nós temos 
o setor póblico numa dificuldade financeira 
conhecida pela Nação, algumas empresas ab
solutamente sem condições de fazer qualquer 
pagamento, elas não consideram que aquilo 
é um passivo delas, outras em situação fali
mentar de fato e algumas cumprindo com 
as suas obrigações. Então, a grande inadim~ 
plência que existe é no âmbito do setor póbli
co, e para lhe dar essa informaçáo correta, 
nós teríamos, realmente, que tomar muito do 
seu tempo. 

O SR. ALEXANDRE COSTA ~. Bom; fiz 
essa pergunta justamente para fJXar a respon
sabilidade. 

O SR. ELMO CAMÕES - Está certo. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -O Banco 
Central, pelo que eu compreendi, é mais um 
operador. Ele não fixa prioridàde, ele não faz 
projetes, ele (!áo fisçaliza,.é·operador. 

O SR. ELMO .CAMÕES-Isso. 

OSR.ALEXANf:>RECOSTA-Mas, na hora 
em que há inadimplência e que ele faz outro 
contrato com a empresa já inadimplente, cres~ 
cendo a dívida, para ele não exíste uma res
ponsabilidade? 

O SR. ELMO CAMÕES-V. Ex' me permfte 
vohar. _ 

Hoje, digamos, há uma empresa "x" e ''y", 
não vamos dizer_ o nome .de ninguém, que 
não está pagando um vencimento que ocor
reu ontem, se o Banco Central dispusesse de 
uma quantidade de_computadores bem maior 
do que a que existe, nós poderíamos ter um 
·progama que saísse... · 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu quero 
dizer que estou fazendo essas perguntas, mas 
não é incriminando o Banco. 

O SR. ELMO 0\MÕES - Não. V. EX' teiTI 
todo o direito. Nós estamos entendendo e eu 
tanlbém faço essas perguntas. 

Então, se nós dispuséssemos de uma quan
tidade de computadores e funcionários maior 
do que nós temos, com certeza, teríamos essa 
informação, porque armaríamos um progra
ma, e este programa na data, verificaria quais 
eram os vencimentos do dia e nos informaria 
aqueles que fóram pagos _ou não pagos. 

Digamos que nós tivéssemos, ontem, do_is 
vencimentos, de uma empresa que pagou, e 
de outra empresa que não pagou: está inadim
plente, simplesméllte ignorou·a existência da~ 
quele vencimento, porque assim o decidiu fa
zer. As duas informações nós não teríamos, 
porqUe não é nosso objetivo ter essa informa
ção. Daqui uns !Jleses, a área do Olímpia, 
que é o chefe do Departamento de F!Scali· 
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zação e Registro de Capital Estrangeiro, pode 
processar um programa que existe para saber 
se há inadimplências novas ou não. Agora, 
a empresa devedora, hoje, sabe, e se ela fizer 
um acordo com o seu credoi- e disser: "Olha, 
aquele vencimento que não lhe paguei ontem, 
gostaria que você me renovasse isso e que 
nós estendêssemos por um prazo maior e que, 
para que façamos essa renovação, uma c.om
posição, uma renegociação, nós vamos cum
prir com as taxas _que o Banco Central aceita 
para essa transação". Eie vem ao B_anco Cen
tral novamente e informa que vai fazer isso 
e nos diz que para fazer essa nova transação 
ele vai _cumprir com as taxas que nós estamos 
aceitando, naquele momento, para aquele tipo 
de transaçáo e nós, novamente, vamos dizer: 
"Olha, voc_ê pode_ fazer isso, existe um docu
mento inicial para essa transação" - é uma 
carta que ele nos encaminha- de posse des
sa carta, ele se entende com a sua árvore 
hierárquica e se entende, posteríomiente, com 
o seu <::redor; cumpre com as condições juridi
cas dessa transação. Se for o caso de ter uma 
garantia da República, ele tem toda- uma série 
de obrigações a cumprir junto ao Ministério 
da Fazenda, para que essa garantia Seja dada 
e, fmalmente, essa transação é novamente in~ 
formada ao Banco Centrãl, que mais uma Vez 
registra a transação. . . _ 

Agora, não temos nemhuma- possibilidade 
de dizer: "Olha, empresa, você que teve ontem 
o vencimento, por que você não pagou?" Não 
é nossa atribuição. 

O SR. SILVÍO RODRIGUES ALVES- Gos
taria de deixar bem claro que há 3 tipos de 
empresas. Aquelas que pagam realmente, 
porque são responsáveis; e que têm recursos, 
aquelas que não pagam, porque não têm re~ 
cursos - não têm mesmo - estão numa 
sibJaç.iio de penúria total; e aquelas que têm 
condições e não pagam porque os s_eus res
ponsáveis os seus estados, etc. são irrespon
sáveis os seus estados, etc., são irresponsáveis 
também. Há muitos que se_ negam. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presi
dente, conheço tudo is_so.Acho que o assessor 
compreendeu muito bem a minha pergunta. 
O que pergunto é por que se repetem opera
ções com essas mesma~ empresas. 

O SR. ElMO CAMÕES - Não cabe ao 
Banco Central um julgamento_ e uma· açáo. 
Então, pensei, e tenho a impressão que V. 
Ex' imaginava que o Banco_Central até ligava: 
"Olha, por que você não pagou ontem?" Não 
é o caso, não é a nossa atriQu!ção~ não temos 
esse poder, não nos foi atribuído esse poder, 
e se ligarmos para uma empresa que não pa
gou uma obrigação, simplesmente vão dizer 
que ela não pôde. E fica por isso mesmo. 
Então, nem ligamos, porque não ê uma obri
gação nossa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois é per
guntando que sabemos d_as coisas. ~ muito 
mais complexo do que imaginei, com essa 
informação de V. S•, de que há os que podem 
pagar e não pagam porque não querem. 

O SR. ELMO CAMÕES --Isso é verdade. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Natural
mente há os que devem e não pagam, porque 
não têm como pagar. 

O SR. ELMO CAI.l>IÕES -Realmente não 
podem. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Então, isso 
é multo complexo. 

O SR. ELMO CAMÕES -E é muito grave. 

O SR. ALEXANDRE COSTA-Esses dados 
vão sei' excelentes para quem pretende legislar 
sobre empréstimos internos e externos do 
Pais. Pois bem, Sr. PresJdente, estou satisfeito. 
Eu s6 faria agora um-a perguilta C{ue nada 
tem a ver, absolutamente, com empréstimo 
externo. Quando Cheguei, V. S• estava falando 
sobre IDAs, que não eram considerados co
mo dívidas. 

· · Ma.s reputo o Banco .Ceiltral um dos órgãos 
mais bem informados deste País. O que repre
senta hoje ·o TOA para a sociedade brasileira? 

O SR. ~O CAMÕES-OTDArealmente 
é um trtWo que no nosso "entender devia ter~ 
muito mais importância do que tem. Emitidos 
os "(DAs, seus prazos e vencimentos deviam 
ter sido cumpridos rigorosamente. Qualquer 
título do Governo que seja emitido, no meu 
conceito, deve ter o seu resgate naquele venci~ 
menta que fOi acordado, religiosamente curO~ 
prido. 

Mas ele, ao longo do tempo, foi se desgas
tando, foi se desmoralizando e foi perdendo 
o_seu valor real, e foi~se .d~preciando. E foi 
jogado por aí. E mesmo assim, ele não tem 
tido, às vezes, o pagamento por parte do Go
verno, em terilpos adequados. As vezes, há 
certa dificuldade. O Dr. Wadico talvez tenha 
alguma informação sobre eSses blulos. 

O SR. WADICOWALDIR BUICCHI-OTDA 
serve de alavancagem até para operações de 
bolsa, operações nos bancos. Há bancos que 
o aceitam como garantia. É daro que quando 
o recebem como garantia, dizem: ''Vou aceitar 
esse título, mas não pelo valor de face. Vou 
botar aí metade do valor, 30 por cento, 40." 

· Mas serve de garantia para outro tipo de ope
ração. 

Mas esse título é obtido fora do nosso con
trole. O órgão que o emite, na sitUação em 
que criou, entrega-o, e não temos acompa
nhamento disso. 

O SR..-LUTAHY MAGALHÃES -V. S• está 
no problema dos TOAs. Considero que isso 
daí- e-aa ·maior importância e não entendo, 

· frãileã"mehte, como é que eles estão fora da 
dívida, e como é que se faz com tanta_ faclli· 
daae, na questão, hoje, do IDA. de_ debêntures 
de_einpreSas na área agócola, tudo isso, não 
enf€riã0 como é tão fácil se fazer isso indevida
mente. Mas há uma notícia que saiu na coluna 
social - pois agora as colunas sociais têm 
muitas notfcias, mUitas fofocas colocadas, im
plantadas nelas para lermos, e passei a ler 
coluna social por causa disso. "Por sugestão 
do Banco Central", vejam bem, por sugestão 
do Banco Central, "foi aprovada uma linha 

especial de empréstimo equivalente a 187 mi
lhões de dólares para a empreiteira Mendes 
J(Jnjor", Foi sugestão do Banco Central. Por 
que foi sugestão? Por que foi sugerido isso? 
Por que foi feito isso? 

b SR. ELMO CAMÕES - Eu vou esclare~ 
- cer. Como V. Ex'!' lê, nós estamos lendo tam

bém. Ac::ontece que ao Banco Central tem sido 
imputado também, hoje em dia, é muito tácil, 
"é sugestão do Banco Central, etc"., e tudo 
é sugestão do Banco Central, o Banco Central 
é o responsável por tudo. Eu tenho lido por 
aí que o Banco Central ... o Senador Afonso 
Sancho que está mais em contato c;o"m ~ gen
te, que é do sistema banc:ário. Então vê-se 
que o Banco Central sofre muito· cor:n essas 
informações, mas nem sempre é assim. No 
caso concreto da Mendes Júnior, para lhe dar 
uma explicação, cabem alguns detalhes para 
expUcar. A Mendes Júnior é uma empresa 
muito grande que está, realmente,_atrav6san~ 
do uma fase de difiçu_ldad.es., Ocorre que essa 
empresa assumiu compromissos no Brasil e 
no exterior. Os compromissos por ela assu~ 
midos no exterior montam, por força de con
tratos, etc., em que o Banco do Brasil teria 
assinado contratos e avalisado operações que 
ela contratou, e, por efeito da guerra, ela teve 
uma paralisação nos seus negócios e não teve 
paralisação no seu contrato. Então, se ela não 
pudesse prosseguir as suas obras, ela teria 
que honrar o seu contrato e em prejuízo do 
País em torno de 400 milhões de dólares, que 
era quanto o- aval do Banco do Brasil teria 
alcançado. Então, ela pleiteou ... ademais ela 
tem outros compromissos no exterior com 
dez, dOle bancos. 

Então, o que ela fez não foi nem um emprés
timo, o que ela fez foi solicitar autorização para 
pagar no exterior dfvidas que ela _contraiu para 
pagar conseqüentemente c:om recursos pró- -
prios, comprar a divisa e remeter, rolando a 
dívida que ela tem no exterior, de curtíssimo 
prazo, para poder alongar o seu portfoJio e 
jogar esse débito de 186 milhões, que V. Ex' 
falou, para dez, quinze anos, dentro de um 
acordo que vai fazer com dez credores. E um 
só credor faria a operação com ela. Então, 
ela transfonna 186, digamos, com dez credo
res em um só credor, pelo mesmo valor, e 
ganha um prazo grande. O que ê que ela está 
fazendo? Uma renegociação. Por que ela ga· 
nhou o privilégio, segundo outros, por que 
ganhou o direito, segundo outros, de remeter? 
Porque ela ingr~~u no País, ao_ longo do 
tempo dessa construção, um bilhão e duzen
tos milhões de dólares, do qual o Banco Cen
tral conseguiu comprovar cerca de 700 mi
lhões, porque parou af, não quis comprovar 
o resto, porque era uma ces_ta imensa de pa~ 
péis, e deu a ela um percentual de 25% para 
remeter a divisa que ela vai pagar. Então, não_ 
houwe empréstimo, não houve nada, o que 
houve roi o reconhecimento de que ela, tendo 
ingressado ao longo do tempo um bilhão e 
duzentos milhões de dólares no País, recursos 
esses que ela podia ter pago os compromissos 
lá fora, por ocasião da guerra{ ela, -evidente
mente, ficou com problemas lá e aqui, ela 
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preferiu talvet antecipar os recursos para cá 
para atender outros compromissos, sendo ela 
ainda hoje credora do Governo n.c Es_tado de 
Minas Gerais, enfun, em vários Estados por 
operações que ela rem a receber. 

Então, não houve privilégio nenhum; não 
houve favoritismo nenhum. O que houve, te
nho a impressão de que está bem claro, está 
bem explicado. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Então, o 
Banco Central, pelo qt.ievejo, nãO suQeriU, mas 
aceitou. compreendeu.-

O SR. EU40 CAMÓES -- Compreendeu 
e outra empresa brasileira ... 

mente do mercado paraJelo, porque evitamos 
liberar divisas, não pelo cfireito que essas emM 
presas tel"':ham, mas -pela dificuldade que te
mos que, a cada momento, precisar cada vez 
mais de reservas para atendermos os nossos 
compromissos. 

Então, não podemos ser tão liberais para 
todo o processo brasileiro, de qualquer_ coisa 
no exterior. Mas, empreendimentos que ve~ 
nham trazer possif>ilidades grandes como 
construir uma ponte, iristalar uma indústria:. 
enfim, grandes projetes que essas empresas 
têm no exterior, que comprovadamente ve~ 
nham a trazer divisas, não vejo por que deixar 
de se dar esses recursos. _ 

O SR. JCIT AHY MAGALHÃES - Mas não 
houve, não digo, nenhum favorecimento, não O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)-Eri.-
houve nenhuma espécie de privllégio, de aten- tão, está aí para constar dos Anais essa infor-
dimento especia1 a uma empresa, para com- mação do Presidente do Banco Central ... 
prar 187 milhões de dólares ao câmbio oficia] O SR. ALEXANDRE COSTA --Bem dife-
para remeter esse dinheiro a todas as outras rente daqueles que deixam os dólares na Suí-
empresas? ,- - --- ça, nos Estados UrUdos ... 

O SR. SiLVIO RODRIGUES ALvES-'- Não, O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- É 
porque ela ingress_ou... bem diferente, não tem nem comparação. O 

O SR. RELATOR (Jutcihy Magéllhães)- Z6ZimoaqUi,porexemplo,dizque"quemtem 
EI_es coffipram no Pafalelo, compram no tuiis- padrinho não morre pagão". Mas. por coind
mo, seja lá como for? dência, existem empresas também que ven

O SR. SÍLVIO RODRIGdES ALVES_ Não, dem todas as suas máquinas do exterior ao 
Governo e o Governo pega essas máquirÍas 

Senador, porque eJa ingressou no País 1 bilhão e-as coloca como Jeasíng para a própria em
e 200 milhões de dólafes, cinco veZes mais, presa. Também existe isso, mas há urna expU
praticamente, do que ela está remetendo. cação. Sempre as explicações existem, embcr 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - ra nem toâas tenham os mesmos direitos, as 
Qualquer empresa brasileira, então, que faça mesmas possibilidades. Não sei se é padrinho 
obra no exterior, que traga recurso para o País ou se é potência. 
pode solicitar o mesmo? Há mai_s alguma pergunta dos Srs. Sena-

O SR. SiLVIO RODRIGUES ALVES -Pode dores? 
solicitar o mesmo... b.SJi PRESiDENTE {I-ouremberg Nune::. 

Rocha) -Concedo a palavra ao Senador An
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - tonliiLuiz Maya. 

Qua]quer uma? · 
OSR.SiiLVIORODRJGOESALVES-Qual· O SR. ANTÓNIO LOIZ MAYA- Sr. Presi-

quer uma. Não há problema, desde que elas dente, acompanhei com a maior atenção a 
exposição de V. Ex' e fiquei com algumas 

tenham... preocupações. Antecipo, porém, a minha falta 
OSR.REI..ATOR(JutahyMagalhães)-To- de conhecimento específico com referência 

das têm direito a isso? Olhe, que há muita à matéria, porque não sou expert em econo
gente aqui da imprensa que vai soltar isso mia- em educação, sim; er:n eConomü:., não. 
e vai ser um taJ de _empresa procurar o Canse- Entretanto, se não houvesse interesse pela 
lho Monetái.o para receber o mesmo bene- causa, não estaria aqui presente hoje. Gostaria, 
fi cio,... - --- - então, que V. Ex' me relevasse se as perguntas 

OSR.SÍLVlORODRrGUESPJ..VES-Não, não se enqiladrassern perfeitamente dentro 
pode desde que tenha comprovadarnente fei- do quadro geral. Porém, são preocupações 
to 0 seu ingresso, não vejo por que 0 Governo que acho, pelo menos a título de informação, 
não prestigiar esse tipo de investimento. Se que eu gostaria de obter, pertinentes. 
uma empresa1 qualquer que seja, vai para o A primeira delas é a seguinte: se as regras 
exterior, e através- de projetas que ela consiga nas negociações externas, como foi dito há 
-agora mesmo, por causa do Mercado Co- dez minutos pelo Sr. assessor, são defrriidas 
rnum Europeu que vai abrir em 92, via Portu- e rígidas, no que consiste propriamente o nos
gal, inúmeras empresas e.st4o Se instalando -- soposicionarpentonessanegociação,comre
lá. Ora, é evidente que essas empresas preci- -ferêncía a créditos externos ou a endividamen
sam ter um certo apoio nosso para poderem to externo, se o empréstimo é feito com tanta 
iniciar suas atividades, desde que elas assu- rUtidez? Qual seria, então, o nosso poskiona
mam o compromisso com o Pais de na me- menta, a parte nossa nessa negociação? Não 
elida em que o terw>o transcorrer, através de estaria comprometendo, no caso, a nossa au
wn termo de responsabilidade, elas nos tra- tonomia? 
gam divisas, porque o que buscamos são divi~ Essa é a primeira das perguntas: não _seria 
sas. É evidente que temos o processo de cláu- apenas uma aceitação puramente pacífica 
suJa-ouro, de dar os recurs_os na taxa pratica- dessas regras do jogo ditadas pelos credores? .. 

A segunda, em parte, coincide com ~ preo
cupação do nobre Sena. dor_ Alt:t~odr_~ Costa: 
se há liberalidade, se_.existe a liberalidade
ficou mais ou menos provado isso aqui, na 
exposição de V. Ex'-_na concessão de crédi
tos internos para Estados, municípios e em
presas estatais, no caso de inadimplência des
sas mesmas empresas, o Banco Central não 
teria a ccr:responsabilidade? 

São essas duas perguntas, apenas para in
formações. 

O SR. ELMO CAMÕES - Quanto a parte 
externa que V. EJr coloca bem, se foi uma 
aceitação pacífica, eu lhe diria que pacífica 
não foi. Como eu expliquei no iníciO - lião 
participei dessas _negocíaç~s. mas as infoç~ 
mações que eu tive e O que -eu pude acompa
nhar posteriormente - foi uma luta muito 
dura. Por que foi dura? Porque foram coloca
das na mesa de discussão diversos temas e, 
em alguns deles, o Governo brasileiro, o-B_an
tb Cefitfãl, o Ministério da Fazenda, enfim, 
nossos advogados não podiam aceitar de for
ma alguma. Evidentemente que sempre nes
sas negociações, pela minha experiência, se 
coloca o mais para se chegar a um denomi
nador. Do nosso conhecimento, nós cremos 
que_ foi talvez em forma de negoCiação, aquela 
que melhor atendeu aos interesses nacionais 
naquele momento, porque temos que, em 
uma negociação, sempre sentir o momento 

_ que estamos atrav_essando.~É possível até que 
nós possamos fazer uma negociação futura 
pior oti melhor na hora em que vencer esse 
contrato. 

MaS, naqUele momento: com relação-às ta
xas que foram ap1icadas e os itens todos que 
fOCam negoCiados e suprimidos, n6s tentamos 
fazer o melhor. É evidente que surgiram, no 
transcurso das negociações que demoraram 
quase 1 O meses para serem concluídaS-, inú
meros problemas jurídicos, problemas contá
heis, problemas jurídicos no lado de Já proble
mas técnicos, enfim, as condições globais, co
mo prazo, taxas, etc., eu acho e entendo pela 
experiência que tenho, que naquele momento 
foi o nielhor. N6s, aqui no Brasil, temos o 
hábito de comparar as nossas negõciações, 
os nossos negócios com outros países mas, 
pela experiência que eu tenho, pois vivi muito 
tempo no exterior, não entendo assim. Acho 
que os países são completamente diferentes 
uns dos outros, as situações são totalmente 
diferentes. COritp-afado assim, foi melhor ain

_da, PÇ>r@e a çlp _erasil foi mviio:_aquém, muito 
abaixo daquelas outras. Mas eles outros tam
bém, quando negociaram, tiveram o seu mo
mento e a sua posição. Então, eles também 
devem ter obtido algo razoável naquele mo
mento. Como o nosso rnorriento foi diferen
ciado, nós tivemos um -pouco maiS, não de 
vantagens, como d1zem aí, não as tivemos, 
mas negociamos melhor em condiçóes me
lhores. Por quê? Porque dispúnhamos de re
servas maiores. Então, há uma série de outros 
fatores que contribuem para uma melhoria 
na negodação. O que pesou apenas Foi que 
no acerto, nós tivemos que pagar os juros 
atrasados, por que estava tudo suspenso _com 



1986 sexta-feira 12 DIÁRIO DO-CONGRESSO NAOONAL (Seção H) Maio de 1989 

a moratória e, conseqüentemente, pagamos 
os juros atrasados com as_ multas do atraso 
já reduzidas, mas sempre com multas e os 
juros do exercido de 88, e alguns pagamentos 
do principal de algumas agências internacio
nais. 

Isso tudo somado, representou realmente 
um esforço muito grande que acho que nunca 
foi feito no Brasil. E o que melhorou isso foi 
que, em contrapartida a esse esforço, nós con
seguimos pela primeira vez na história do Bra
sil, reduzir a dívida em sete bilhões .de dólares 
- pela primeira Vez, no ano de 1988, redyzi_
mos a dívida em sete bilhões de dólares, atra
vés de todos os tipos de conversão de todos 
os problemas que esse tipo gera de conversão, 
expansão de base, que não é_a1go significativo 
- mUita gente conversa sobre isso mas não 
tem muita noção. Eu tenho visto, inclusive, 
economistas de alto nivel - _descu1pem-me 
eu estar me alongando, mas acho que a fina1i
dade é de esclarecer e, portanto, vou aprovei
tando os momentinhos e a paciência de V. 
Ex" pafa esclarecer. Acho que esse foi um 
grande momento, em que recebendo essas 
informações desses economistas que até nos 
assustam, porque diziam o seguinte! "Haven
do a conversão, não há possibilidade alguma 
de entrar dinheiro novo nQ_Brasil."_ Com con
versão ou sem conversão, nesse mom~nto, 
com esse clima todo que nós temos, cfificiJ
mente se conseguiria novos empJéstimos. Pri
meiro, precisamos acertar a Casa internamen
te, para, depois VÇ)ltarmos à comunidad_e inter
nacional. Agora estamos bem, estamos com 
todos os contratos assinados, estamos com 
a reserva razoável e estamos com .,__ dívjda 
mais ou menos em dia, o que ajuda muito 
numa posição de futuras negociações. 

O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Quer d~er, 
no-caso, que negociamos mesmo_e não acei
tamos simplesmente. 

O SR. ELMO CAMÓES -AcP-o que nego
ciamos mesmo, não é verda~~e~ Amiil? 

O SR. AMIN LORE- O processo de forma
ção da dívida é longo ~ o custo d{l n9~sa 
dívida é composto sempre de .uma margem 
de risco e uma_ taxa de referência. Então, .i 
taxa de referênc~ é aquele pela qual nós tam
bém aplicamos o nosso din@iro, ê urpa taxa 
corrente no mercado. A ~ de risco é a que 
efetivamente representa um custo do risco 
que representamoS. S6 para lhe dar um daé:io, 
além de uma sêrie_de outros que seria possível 
lhe dar se tivéssemos mais tempo, ao iniciar
mos o processo de renegociação, a taxa media 
de risco do Brasil era em tomo de um e setenta 
e cinco- ela chegou a sef-~;!liOJ:'- ~- c!J.eQq.!J 
a ser menor, mas era de um e setenta ~ cinço 
acima do hõor. _ -· _ 

Nesse útlimo ç:ootrª~ que ass_inamos no 
dia 22-de setembro, a taxa de risco do BrasD 
foi reduzida para 0,875%. Então, dentre oUtroS 
pontos importantes na renegociação, acho 
que esse é _o mais visível. _ __ _ 

O Senador Jutohy Magalhãe~ falou dessa 
parte jurídica toda.:: lam~nto que o nosSo-cõli
ga do Departamento Jur'(dico_não esteja pre; 

Serlte,p-õrqueeie poaena"Jne· dar uma exp][ca
ção muito grande. Mas, especía1mente do 
ponto de vista de conquistas na área jwidicá, 
os que negociàm, as pessoas qUe nessas áreas 
fizeram o processo de participar da negocia
ção entendem que foi uma das maiores con
quistas. Além de haver essa conquista impor
tante na taxa, tivemos uma formulação jurídica 
dos nossos contratos e_ um grande aumento 
na qualidade. Então;- essa sua preocupação 
conta ccim ap'óiõ de todos nós, especialmente 
do pessoal do Banco Central; qLJe anda passo 
a passo- nesse ProCesso, -e entendemos que, 
no momento, houve um grande progresso nas 
condições de fortaleza do País em relação aos 
seus credores. 

O SR._-Ei.MQ CAMÓES -Sr. Senador, éu 
gostaria que V, Ex'" desse a palavra ao meu 
assessor, porque acho que ele tem alguma 
coisa a acrescentar. 

O SR. ASSESSOR DO BANCO CENTRAL 
(Sílvio Rodrigues Alves) - Eu queri apenas 
trazer uma informação aos Senadores sobre 
a preocupação da inadimplência de a1gumas 
empresas estatais. Complementando o que 
o Presidente falou, e também o Dr. Amim Lore, 
não obstante não seja obrigação nem prerro
gativa lega] do Banco Central, tenho assistido 
ultimamente, nesses períodos de penúria de 
recursos orçamentários, a interferência direta 
do Presidente do Banco Central, porqUe eXiste 
um decreto em que quando uma entidade 
não honra o seu compromisso, o Banco do 
Brasil nos informa e fazemos um comunicado 
à rede bancária- há um decreto--lei que obri
ga o Banco Central a fazer isso- bloqueando 
as contas dessa.entidade, até que os recursos 
ne.céSSários sejam transferidos para o Banco 
do Brasil, para cobrir aquela inadimplência 
que a União foi obrigada. 

EntãO:, o Presidente-dõ-Bãnco Central; aPe
sãr de não_ tereSsq. obrig~ção, antes de fazer 
isso, para não constranger" a empresa estatal, 
telefona para a empresa ou para o OóVerrlo, 
dizendo que vai soltar um comunicado blo
queando as suas contas na rede bancária. E, 
muitas das_vezes, eles se antecipam e regula
rizam o débito. 

-Apesar de não haver essa obrigação legal, 
hoje em-dia, dada a penúria de recursos orça
mentáríos, eu_ assisti inúmeras Oportunidades 
em- ·que o Presidente se nega a bloquear e 
criar uma-situação de fato. E1e mesmo pega 
o telefone, negocia e cobra uma colaboração 
para evitar_o constrangimento. 

o SR. ELMO CAMÕES -Isso porque são 
realmente empresas às vezes muito grandes 
e o GovernO não está muito eril cima do deta- _ 
ihe. ~s no momento --em que ele seilte que 
vai ter_ outro, tipo de problema,_ ele ten~ se 
mexer_ e se moVimentar côm os Srs._- Secre
tá_rios do Planejamento e da Fazen_da e tenho, 
pelo menos uns 6Q,Ç~70%, Conseguindd-que 
ele se mexa. Ganbó -um pouco de tempo, ·por
que no mo.mento em que fechamos a conta, 
não feCha só no Banco do Brasil nem num 
lugar maS fudo o SiStema fica paralisado. Acho 
que resporicfi. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Passo a palavra ao Senador Man
Sueto de Lavor. 

O SR. MAtiSUETO DE lAVOR - Eu não 
tenho, especificamente,- nenhuma questão a 
fazer a cerca da_exposição do ilustre Presidente 
do Banco CentraL O Senador Jutahy Maga
lhães me substituiu. 'Eu tinha compromisso 
de ord~m de convocação d_a_ Uçl~anç@ para 

""fa1ar na sessão do CongressO Nacional, mas 
eu espero que o Sr. Presidente do Banco Cen
tral e sua equipe nos atenda em -pleitos futuros, 
•relativos a todas as informações necessárias 
para elaboração deste ra1atório e a proposta 
de r~olução que vamos apresentar ao Sena
do Federal, sobre essa competência exclusiVf! 
do Senado, no que s_e relaciona ao controle 
e à fiscaliza-çãO i:la dívida e os limites _do endivi
damento público. Quero apenas me antecipar 
'n95 agrad~imentos a todas as atenções que 
o Presidente do Banco Central e sua equípe 
possam hoje, _e para o futuro. dedicar a esse 
nosso trabalho. Acredito até que o trabalho 
é do interesse comum esse_ entedimento para 
que _as coisas ocorram de uma maneira mais 
diferente, visando o interesse público para 
frente. Muito obrigado. 

O SR. RELATOR (Jutohy Magalhães) -
Agora vou trazer aqui a voz do nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, falando por S. Ex!', 
e são prguntas feitas por S. EJcl' Que medidas 
o Banco Central tem tomªdo contra as inolr 
seiVâncias relativas ao fornecimento das info_r
mações sobre a díviçla? 

Existe outro órgão PúblicO que detenha as 
informações sobre_ a ~íyida pública? 

-Os dados do Banco Central sob_re a dívida 
pública são os aceitos pelo Planejamento e 
Fazenda para as análises ministeriais, ou estes 
Ministérios também possuem dados sobre o 
assunto? 

No seu entendimento, qual seria o órgão 
menlOFaparelhado para analisar a capacidade 
para pagamento das entidades públicas? 

Cõmo são_ contabilizad_as aí- há uma com
plementação de uma resposta que já foi dada 
-, como são_contabilizadas, na dívjda pública,. 
oS-títulos imobiliários e a dMda bancária? A 
atuaiizàção é feita -soment.e sobre o principal 
oll entra tambêffi sobre os juros. 

O SR. ELMO CAMÕES- Temos que divi· 
dir. Se o objetivo da pergunta ê_a divida_ interna 
e externa, p·orque são_ dois tipos de acompa
nhamento que temos, talvez aí, diga mais res
peito à dívida_i_ntema. Acredito que a intenção 
dele foi indagar sobre a dívida interna. Dr, Wa
dico, o Sr. que ainda mais do ... _ 

O SR. WADICOWALDIR BUCCHI-Posso 
dividir: na realidade, em duas parteS: díVida 
mobiliária e dívida bancária. A dívida mobiliária 
tem a responSabilidade de uma oUtrã Diretorta 
do Banco, cuJo chefe Qa_ unidade _está comigo 
e também· poderá -fa]ar-dePOis. Na parte ban
Cária hoje, o Banco Central exerCe o controle 
sobre o eildiviQamento bancário do setor pú- __ 
blico através da Resolução n9 1.499,- famosa 
resolução, que consensiou os va_!9res de ein
préstimos do setor público em dezembro de 



Maio de 1989 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Sexta-feira 12 1987 

87. Essa resolução vem sendo aplicada e foi 
renovada também para o ano de 1989, e, basi
camente, controla todo o endividamento, não 
pelo lado da procura de empréstimos, por par
te dos Estados, porque, por esse lado, todo 
e qualquer controle que se tentou no passado 
se mostrou ineficiente, ou seja, não se conse
gue controlar demanda dos Estados e Municí
pios e estatais por recursos no mercado.lpver
teu-se o controle. Passou-se a controlar pelo 
lado da oferta do crédito, _ou seja, pelo lado 
das instituições fin"anceiras, e éÚ o Banco Cen
b'al tem um grande poder, porque ele controla 
individualmente as contas das instituições fi
nanceiras, controla os balanço~, o~- demops
trativos financeiros, e assim por diante. 

Então, foi introduzidO um _controle especí
fico, que faZ com que- C:8da banco ãpfeSente 
um mapa mensal ao Banco Central, que de
pois é _auditado pela Diretorla de Fiscalização 
do Banco Central, para checar a veracidade 
dele, informando cada processamento de 
operação com Estados, Municípios e estatais, 
e assim 'por diante, feito pela rede bancária. 
Controla-se em cima dos bancos. Esse con
trole, eu diria que sob o ponto de vista do 
controle do déficit,. obviamente __ bancário, por 
parte do Governo Federal, é que se mostrou 
extremamente atuante e positivo naquilo que 
se pretendia, qual seja, ele não expandir mals 
o déficit via crédito. Para o Sr. ter ui-na idéia 
de um controle atualizado, de valores atuais, 
trazido de dezembro de 87 para hoje, é 1 00,5, 
ou seja, meio por cento, a expansão do déficit 
público via crédito bancário apenas. Se consi
derarmos o perfodo de dezembro de 1987 
até hoje e, ainda assim, se eliminássemos al
gumas expansões, que foram localizadas em 
bancos estaduais e na Caixa Econômica Fede
ral, todos os demaJs conjuntos do sistema fi
nanceiro estariam perfeitamente enquadrados 
no controle. Esse controle do setor bancário 
é da nossa competência e, mais aJnda, temos 
um cadastro, que foi criado, recentemente, 
por decisão do Conselho Monetário Nacional, 
das empresas estatais inadimplentes do slste
ma financeiro. EsSe cadastro, por enquanto, 
tem um único uso, já que o Banco central 
não atua sobre as estatais - ele atua sobre 
o sistema financeiro. ESse cadastro é produ
zido periodicamente e é enviado ao Tesouro 
Nacional para as providências que o Tesouro 
Nacional tem que providenciar junto a essas 
empresas estatais. EsSe cadastro visa, em últi
ma instância, pelo que conheço, evitar que 
outras instituições financeiras emprestem re~ 
çUrSOS a estatais já devedoras dentro do pró
prio sistema financeiro, aumentando, ainda 
mais, o rombo que_ elas têm dentro do sistema 
financeiro. Nessa parte bancária, eu diria que 
era muito bem controlada, porque era d<,: nos
sa total competência, Sobre ela, atuamos e 
temos condições de influenciá-los. As penali
dades sobre as instituições fmanceíras, que 
não acompanhem e não observem esse con
dicionamento, são niuito severas, e elas não 
correm o risco de não cumprimento._ Nessa 
parte, n6s estamos perfeitos. Quanto à parte 
mobiliária, eu gostaria que o Sr. Elmo Camões 

fizes_se as observações que fossem perl:i_!len_-_ 
tes. 

O SR. ELMO CAMÕES :._ Sr. Senãaor, a 
parte da dúvida pública mais o acompanha
mento da dívida consolidada ~ a dívida Ou~_ 
tuante- flcã. por parte da área bancária. Com 
relação a isto, a participação do Departamento 
da Dívida Públic~ o qual chefio, ela nasceu 
desde a criação~ Resolução tr' 62-pelo Sena
do. O nosso acompanhamento tem que ser 
obediente àqueles limites preestabelecidos 
pela própria Resolução n9 62, porqlle tange 
ao montante global, ao crescimento real anual, 
ao dispêndio anual máximo, responsabilidade 
pelas emissões dos títulos. O que estabeJeceu 
a Resolução n\' 62 é que fossem mantidos 
,o_s princípios consagrados já em regulamen
tações anteriores- a obrigatodedade_de re
gistres no Banco Central das emissões dos 
títulos da divida pública estadual e municipal, 
desde que não tivessem prazo inferior a 12 
meses e que fossem, PreViamente, à Seplan 
para exame de respectivos planos de aplica
ção e utilização pretendida, pela emissão de 
recursos advindes de tais emissões. 

Outra obrigatoriedade, que nos deu a Reso
lução rf 62, diz respeito às remessas de infof
mações por Parte dos Estados- e Municípios 
sobre as suas dividas. É n(ltural_ que, _a _seguir 
essa Resolução nç 62, o Coriselho MOnetário 
Nacional fiXOu no âmbfto de sua competência, 
através das Resoluções nça 345 e 346, ambas 
de 13 de novembro de 1975, e a 397, de 
17 de novembro de 1976 -todas do Banco 
Central do Brasil -, as normas necessárias 
ao cumprimento das resoluções do Senado 
Federal. 

Ao Banco Central, no que se refere ao endi
vidamento interno estadual e munidpal, com
pete - cabe a ele acompanhar as posições 
mensais das dívidas fundadas e fiutuantes dos 
Estados e Municípios e suas respectivas autar
quias. Quero dizer aos Srs. que os SrS. têm 
os dados das informações - elas vêm para 
o Banco Central. Lá, são montados os proces
sos, são examinados esses processos e eles 
são encaminhados, após essas resoluções de 
competência do Conselho Monetário, às res
pectivas áreas da Seplan. Anterionnente, ia 
ate -a STN, mas deixou de sê-lo dentro de 
pouco terripo. Nesses anos dessas informa

. ções, o 68nco Central acompanha as exposi
ções e,_ al~m de acompanhar as exposições 
mensais, ele coordena, também, a tramitação_ 
desses processos relativos aos diversos pleitos 
dos Estados e dos Municípios, examina os 
pedidos de registras de títulos, e isto cabe 
à nossa área, muito ligada à parte de mercado 
aberto; acompanhando outras dívidas, seja ela 
da-parte do Governo-como, também, da área 
privada. Então, essa parte desse registro, auto
rização da colocação desses títulos, o registro 
de colocação; inclusive no mercado. Há uma 
peifeita sintonia entre a nossa área- e os pró
prios Estados e Municípios que têm dívida mo
biliá.da no mercado,. nos mantém informados 
a respeito dessas colocaçõ~s. _ 

Eu aqi.if comp~eci! ontem, e verifiquei que, 
entre outros interesses dos Srs. havia o proble-

ma das proposições. Eu queria colocar aqui, 
pelo menos no que tange a nossa área de 
lá, que é _a área da divida pública, alguma 
coisa que nos cria uma certa dificuldade. Ele, 
inclusive, esteve aqui e gostaria de transmitir 
aoSr. · 

A exPeiiêi1Cfa nos tem inOstrãdo.--ao lonQo 
do tempo, que os parâmetros mais precisos 
para análise do endividamento estaduaJ e mu
nidpal têm sido o moritante globaJ, inciso I, 
e~ principalmente, o dispêndio anual máximo, 
que é o inciso ID, do arl 2~ da 62. Cor'n iSso, 
queremos fazer uma referência aos incisos II 
e IV da mesma Resolução n'1 62. 

Há uma existência de um limitador para os 
títulos estaduais e municipais, e isso mostrou. 
em alguns casos, prejudiçial aos interesses 
de seus emissores, no caso dos Estãdos e 
dos Municípios, haja vista que em_ algumas 
ocasiões, o endividamento por titulo, em ter
mos de custo, tem se mostrado menos _one
roso do que as demais linhas de crédito de 
que podem ser valer os Estados e Munidpios. 

Outro fato é a fixação dos parâmetros de 
endividamento, com base na margem de pou
pança tealj apresentados pelos Estados, Muni
cípios e por suas respectivas autarquias, ao 
invés de se_ considerar somente a receita líqui
da realizada. 

Ter-se-ia como margem de poupança real 
o resultado da seguinte_ operação: receita total 
arrecadada no exercido financeiro imediata
mente anteriõr - ou seja, menos __;ope-ra~ 
ções de _crédito realizadas no exercíçio finan
ceiro imediatamente anterior, despesaS cor
rentes realizadas no exercício financeiro ante
rior, mais juros e demais encargos da dívida 
consolidada, pagos no exercício financeiro 
imediatamente, também, anterior. 

EntãO; isso daqui seria mais os resultados 
da experiência do departamento, que há vinte 
anos vem cuidando _dessa parte. 

Outra sugestão nossa_ seria a-de ciue, a -fim 
de que se pudesse vir ã ter um perfeito acom
panham~nto do endividamento estadual e 
municipal, poder-se-ia exigir que os pedidos 
de contratação de operações de crédito, de 
qualquer natureza, feitas pelos Estados, pelos 
Municípios, por suas respectivas autarquias, 
as instituições deveriam se fazer acompanhar 
de um certificado, a ser fornecido pelo próprio 
Banco Central, atestando estar a entidade rnu
tuária em dia com o fornecimento dessas in
formações, previstas no artigo da 62. Então, 
há_ um atraso muito grande. 

Eu estava, inclusive, hoje, comentando com 
o nosso Presidente que existem dispositivos 
dos Estados e dos Municípios que dão a eles 
poderes para que nos enviem, por exemplo, 
os balanços. No fmal do ano, no caso, de 88, 
nós não recebemos todos, ainda Essas infor
mações, delas necessitamos, realmente, para 
fazer todos os exames e tal. Nós_ encaminha
mos tanto para a Seplan, como para o Minis
tério da Fazenda, como solicitado, mas com 
nossos exames, com todas as nossas obser
vações. 

Então,_ é inuito rnais para explicar ao Sr. 
aquela pergunta que o Sr. fez sobre os dados 
do Banco Central 
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Eles entram, realmente, pelo Banco Central, 
pelo dispositivo da própria Resolução n" 62, 
que foi 'promulgada por esta Casa e que-noS 
deJegou essa competência. 

Isto era o que ~ha para colocar aos Srs. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)-' Ha
veria._então, possibilidade de dar wna opinião 
dos técnicos do Presidente do Banco Central: 
qual seria o órgão melhor aparelhado para 
ana1isar a capacidade de pagamento das enti-
dades públicas? -

O SR. ELMO CAMóES - Eu acho que, 
com todas sinceridade, seria o Ministério da 
Fazenda, (X>rque ele lida com uma série de 
outras informações sobre as entidades públi· 
cas, que nós náo temos. 

O Banco Central tem procurado, ao longo 
do tempo, uma participação nesse processo, 
mas mais como um órgão de acompanha
mento e cumpridor das normas que lhes são 
oferecidas. , 

Então, por exemplo: ele participa, ajuda, co
labora na feitura da Resolução n~ 1.469, feita 
e gerada por inspiração do Ministério da Fa
zenda, que é onde encontra o maior -celeiro 
de informações e, dentro da sua programação 
orçamentária, o ac-ompanhamento mais de 
perto. - -

Mas o Ministério do Planejamento também 
deve participar para poder acompanhar as 
prioridades daqueles Estados e que tipo de 
endividamento será. Não basta, às vezes, no 
nosso entender, que se permita a um Estado 
contrair dívidas; tern que saber as finaJidades. 
Entao, essas normas poderiam e devem vir 
desse conjunto dos três órgãos: Fazéridã, em 
primeíró lugar, com o Plan~:ja_mento; e o Ban~ 
co Central assessorando, contribuindo, cola
borando, como tem sido feito, e, depois, é 
feita uma resolução, quase sempre, dadas as 
normas do processo e enviada pelo Banco 
Central. Então, dá a impressão que é por su~ 
gestão do Banco Central que se está fazendo 
aquele expediente. Mas não foi. É levado ao 
Conselho Monetário Nacional, depois desse 
estudo preliminar que foi feito no Ministério 
da-Fazenda e no Ministério do Planejamento 
e o Banco Ceritral. E, aí, a-Diretmia- do Banco 
Central reexamina outra vez aquilo e propõe 
aquilo que coube determinar. E aí ·sãi uma 
resolução, porque a legislação nos obriga. Fa
zemos a noiTila, acompanhamos e fornece-
mos a ele todo o assessoramento que é obtido 
sobre aquele assunto. É difi~il. porque não 
temos hoje condições de fornecer recursos. 
Então, há Estados que criam até operações 
novas, que não estão previstas para ver se 
furam essas normas. Temo~;- que; através da 
nossa fiscaJização, mostrar que eles não po
dem fazer isso, têm que ater aquilo que a 1.469 
diz e determina. Então, ·o Banco o que está 
fazendo nessa hora? Ele está acompanhando 
simplesmente. Apenas expliquei que,às vezes, 
não pagam, então, há uma série de outras 
dificuldades que aparecem. Mas, nonnalmen .. 
te, é este o processo. Entendo que melhor 
seria na Fazenda- e o Planejamento eviden
temente participa, porque as duas áreas são 
interligada - e com a colaboração sempre 

de todas essas norrnas_ que são feitas, o Banco 
Centra] sempre pàrticipa com Suas técnicas,· 
com suas opiniões, com suas infonnações. 

O SR. AI:EXt\NDRE COSTA - Sr.~ Presi
dente, não seria mais hmc;ionaJ, mais prático 
que tivesse um órgão com essa competência 
exclusiva? 

O SR. ELMO CAMÓES - Diria, poderia 
ser até" o Banco Central. Acho -que o Banco 
Central_tem capacidade e tem condições para 
fazê-lo. Mas eu diria que, por hierarquia, por
que hoje há o processo hierárquico, o Banco 
Central não tem essa autonomia toda que to
dos pensam que tem. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Presidente, 
não seria hoje a Secretaria do Tesouro Nacio
nal ter essa competência? 

O SR. ELMO CAM.ÕES ___,., No fundO é isso. 
Quando falo na Fazenda, falo a Secretaria do 
T esQYrO, que é o órgão mais diretamente en
volvido no processo, porque ela acompanha 
uma série de problemas e, através desse 
acompahharriento, ela faz a- effiissão maior 
ou menor de valores. Então, a Seâetarla do 
Tesouro terri_urria -irigerência direta e aprova 
essas operações. Mas quando digo o Miryis- _ 
tério da Fazenda, estou faJando .da Secretaria 
do TeSouro. · 

O SR. RELATOR (Julahy Magalhães) -Sr. 
Presidente, gostaria agora de aproveitar a pre
sença do Presidente do Banco Central para 
satisfazer uma curiosidade aguçada que foi 
levantada por um comentário, assim, muito 
rápido do Senador Alexandre Costa, falando 
a respeito dos depósitos de dólares na Suiça. 

Temos-ouvido muito falar, temos lido, te
mos acompanhado comentários a respeito da 
evasão de dólares que o Brasil, no decorrer 
desses úlf;imo~ anos._ chega a falar em núme
ros astronômicos da ordem de vinte bilhões 
de dólares. U também comentários de que 
o segredo das tais contas suíças não é um 
segredo tão bem guardado, tão intransigen
temente_ guardado. Parece-me que, havendo 
o interesse de um governo estrangeiro para 
apurar certas situaçãoes, há possJbilidade de 
entendimento para colher-se as informações 
necessárias a respeito dessas contas. Falo Suí
'ça, porque é sempre o pafs que é logo lem
brado quando se fala nessas contas secretas. 
Eu perguntaria a V. S•, que tem a experiência 
e a competência como Presidente do Banco 
Central, se esse assunto já foi tratado, se o 
GovernO brasileiro tem realmente condiÇões 
e tem interesse de buscar no exterior essa 
relação de depositantes brasileiros na área ex
tema. para saberm()S re~mente_ quem tem re~ 
cursoS Já depositados ilegalmente, porque 
existem: os depósitos legais, que transferem 
os recursos daqui para lá sem ter esse direito. 
Há alguma possibilidade disso, há algum inte
resse nisso? 

O SR. SILVIO RODRIGUES At:VES -Vou 
tentar responder. Foi muito sutil o Dr. Alexan
dre, mas o Sr. aproveitou o gancho e é isso 
mesmo. Primeiro, o Sr. falou pessa evasão 
de divisas, n~se montante de 20, 30, 40 bi· 

Jhões, com-o se fala. Não corno se possa che
gar_ a esses números; não conheço, o Banco 
Central não tem nenhum acompanhamento 
sobre esses valores. Acho muito difLCil que 
eles atinjam esses valores, porque o processo 
de evasão de divisas é muito controvertido, 
porque exatamente faJta a possibilidade de se 
chegar a esse tipo de infonnação, porque nin· 
guém tem _e entã<:t ~~os opinam al~atoria
mente. Por outro lado, o Sr. fala sobre contas 
que poderiam existir fora do País. É evidente 
que existem, em todos os países existem pes· 
soas que mantêm contas em todo~~ países, 
não só na Suíça como essas contas nume
radas, mas conta em qualquer banco que 
quaJquer cidadão queira manter. Acho muito 
dificil conseguir desses bancos esse tipo- de 
informação, porque se _o sigilo bancário, aqui 
no Brasil, na Améric:~ do Sul e na Europa 
é muito forte; nessaS praças tradicionais, co· 
mo a Suíça e outras, ele é muito mais fc:iite 
ainda; há um conceito de sigilo muito impor
tante. Acho difícil que sê consiga obter infor
mações desse tipo. É possível que se c_onsiga 
obter iofo(Olaçõe~ sobre determinados fatos 
ou sobre determinadas pessoas. Talvez se 
cririsíQã, riutnã frcica de informação entre os 
governos, obter alguns dados sobre essas pes
soas, mas qJ>ter dados genéricos sobre um 
proceSso, acredito que não seria viável a ob
tenção dessas informações porque eles mes
mos não dariam, pelo que _conheço, não só 
os bancos suíços, mas qúaJquer banco ewo
peu. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -
Desculpe-me interromper, mas é lógico que 
não é para se saber de todas as contas, mas 
as que o Governo tem interesse. Se o Governo 
tem interesse em tomar certas medidas, tem 
informações, o Qóvetno tem as suas áreas 
de informações, tem os· seus serviços de infor
mações, deve ter uma idéia de o que procurar. 
V. S' tem idéia de que haja algum trabalho 
nesse sentido, alguma ação nesse sentido? 
Não há interesse de se saber o está aconte
cendo? 

O SR. SILVIO RODRIGUES ALVES- E:u 
não conheço. Interesse e curiosidade nós 
sempre temos de saber tudo, principalmente 
eü que sou homem de mercado, tenho inte
resse_ ego~ de sa.L?er, mas t:"JáO tenho comp 
atendei- o Jneu intereSse e a- minha curiosi· 
dade. Seria interessànte s_e pudéssemos saber. 
Mas não tenho como, não posso me dirigir, 
nem tenho poder para isso, a um banco quaJ
quer solicitando informação. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -
Não é esse o caminho. É se o Banco Central, 
por exemplo, tivesse idéia de que aJguém esta
ria fazendo isso, que alguém estaria fazendo, 
possivelmente, esses depósitos; Jogicam~nte 
que o Banco Central teria de se dirigir ao Go
verno Federal- e o Governo, através do seu 
Ministério das Relações Exteriores, dos- seUs 
órgãos governamentais, moveria uma ação 
governamental junto ao outro país, que iria 
interferir junto aos bancos para colher essas 
informaÇões. 
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Por isso estou perguntando se não existe 
nada no meio do Governo a respeito disso. 
Porque nós ouvimos falar muito nessa evasão 
de divisas, está ocorrendo em larga escala. 

Outro dia mesmo, nos jornaiS e na televisão, 
falava-se a respeito de um cidadão que ia 
transportando I 06 mü dólares, indevidamen
te, para os Estados Unidos e foi preso no aero
porto. 

E dizem, não posso afirmar porque não sei, 
mas dizem que isso está ocorrendo em larga 
escala e o Governo tem o seu serviço de infor
mações para saber se está ou se não está; 
se existem dúvidas a respeito ou não. 

Mas, então, não existe da parte do Governo, 
no conhecimento de V. 5', qualquer ação a 
esse respeito? 

O SR. ELMO CAMÕES - Não existe ne
nhuma ação a esse respeito e sobre esse fato 
que o Sr. comentou, existem outros parecidos 
com- ele. Mas isso não acontece porque vão 
fazer um depósito na conta "X" ou "A". É 
que são pessoas, sejam quãis forem, que têm 
certos compromissos fora do País, por atendi
mento a qualquer outro assunto, até o aspecto 
de saúde, etc., e que viajam inadvertidamente 
sem conhecer. 

Existem no País duas leis que são muito 
importantes. Uma delas é a que diz - e é 
por isso que existe, às vezes, a1guma incom
preensão- que a saída e a entrada de divisas 
é livre. Essa lei nunca foi revogada. Então é 
livre a saída e a entrada de divisas. 

Mais recentemente, o Presidente José Sar
ney assinou, em 86 se não me engario, uma 
lei que foi apelidada de "a lei do colarinho 
branco" que num dos seus Itens diz que a 
pessoa s6 pode se ausentar do País Com uma 
quantidade de divisas devidamente autorizada 
pela autoridade competente. 

Ora, qual é a autorização que a autoridade 
competente dá hoje? 4 mil dólares por passa
geiro. Então, qualquer passageiro turista pode 
procurar qualquer banco privado e' comprar 
no mercado de dólar flutuante os seus 4 mil 
dólares, para ele, para a mulher, para os filhos, 
etc.-

Há um choque entre as duaS legislações: 
a lei anterior que fala que a entrada e a safda 
de dMsas são livres e essa outra lei que diz 
que só pode sair do País com a quantidade 
de recursos fixados pela autoridade compe
tente que, no fundo, ele quis se referir ao tu
rista. 

Na época em que se dava mil dólares por 
passageiro- ev:id_entemente esse recurso não 
era suficiente - o Banco Central - aí, sim, 
foi sugestão do Banco Central - quis fazer 
com qlde o povo brasileiro, a sociedade de 
um modo geral pudesse se locomover, embo
ra um pouco mais caro, mas dentro de uma 
situação mais tranqüila. 

Eü diria, aproveitando a oportunidade que 
o Sr. está me oferecendo~-eu diria que de janei
ro até agora nós compramos e vendemos nes
se mercado cerca de 550 milhões de dólares, 
dos quais o Banco Central tem no sistema, 
à sua disposição, para vender, 20 milhões de 
dólares. Ou seja, ele comprou, digamos, 250 

e vendeu 230, elE!: tem 20. E fiZemos uma 
economia de mais de 300 milhões de dólares 
deixando de dar os mll dólares. 

É certo que encarecemos wn pouquinho 
mais para o turista, mas acabamos com uma 
série de constrangimentos. Esse era um passo 
para começarmos lentamente a estudar a pos
sibilidade de diminuir o controle de câmbio 
e atingirmos wn mercado livre. 

É evidente que o Pais precisa passar por 
uma fase de amadurecimento para que che
guemos lá, para que não ocorra o que ocorreu 
na Argentina quando eles perderam o controle 
porque abriram demais. 

Então, penso que temos que ter as nossas 
etapas e fazer tudo paulatinamente. 

Tentei responder a sua pergunta, mas não 
sei se o satisfiz. 

Senador, o nosso diretor gostaria de dar 
um aparte, pois é ele quem mexe com essas 
divisas. 

O SR. ARMIN LORE ~ Gostaria de dar um 
pequeno esclarecimento. Eu Ii essa noticia 
que o Sr. também leu desse cidadão que foi ... 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Eu. 
não estou acusando o· cidadão, não. Depois 
eu li a explicação de que ele teria levado esses 
recursos para liatamento de saúde. 

Se temos capaddade de produzir. ao invés 
de produtos exportáveis,· 35 como a gente 
acha, 45, alguma coisa está errada no nosso 
Pais. 

Então, estamos atrás desse número, como 
o Sr:-também está, mas por razões diferentes. 

Quer dizer, se é verdade que· o Pais- prOduz 
tanto a mais, todos os nossos cálculos estão 
errados, quer dizer, temos um erro no cáJculo 
do nosso produto bruto da ordem de 1 O bi
lhões de dólares, foram os erros internos, de 
que temos conhecimento, da economia para
lelaL 

Então, nós, além de termos as curiosidades 
que o Sr. tem, temos essas adicionais. Quer 
dizer, se de fato conseguirmos exportar 35 
e ficamos admirados, deveriamos ficar muito 
mais admirados ao exportar 45. 

De sorte que os nossos controles estariam 
totalmente furados em todos os aspectos. Dei
xa de haver utilidade na Cacex. deixa de haver 
utilidade no contrato de Câmbio e por aí afora. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Fi· 
co satisfeito em saber dessas informações. 

Fala-se também no corredor de exportação 
paraguaio, que é um pouco diferente. O pes
soal que estava interessado na legislação do 
ouro falou muito aqui que precisávamos votar 
apressadamente a questão da nova lei do ou-

- - ro, porqUe havia muito contrabando de ouro; 
O SR. ARMIN LORE- Se é verdade 0 que a produção brasileira era muito maior do que 

consta do jornal, primeiro ele deixou de utilizar aquela que aparecia. O Uruguai, que não tinha 
wna regra aberta do Banco Central, uma regra ouro, produzia muito. 
do Governo, que ele pode ir em qualquer ban
co, explicar que _está fazendo tratamento de , 
saúde, -apresenta wn ou do!s atestados, faz 
a sua compra de divisas regularmente, tem 
direito de, ao fazer essa compra e comprovar 
a despesa, reduzir da sua carga tributária aque-
la importância e, especialmente, não come-
teria a imprudência de carregar 100 mil dóla
res, que, como se pode ver, causou problema. 

Então, esse é um dos esclarecimentos que 
gostaria de dar. 

O segundo é que temos acompanhado as 
notícias que falam dessas fortunas que são 
subfaturadas do Pafs e que são levadas para 
o exterior. Estamos tentando buscar, de algu
ma maneira, por onde é que saem esses nú
meros - deve existir a1guém que saiba para 
se colocar no jornal- e chegamos a diversos 
pontos: o primeiro é que uma boa parte desses 
cálculos são feitos por diferenças de cálculos 
macroeconôinicos. 

Então, se a gente lida com um monstro 
feito o Brasil e acha que houve evasão de 
divisas por diferetlças de cálculos macroeco
n6micos, nós estamos, realmente, muito mal 
arranjados. 

Depois, se uma parcela só desse valor fosse 
verdade, se subfaturamento ou sobrefatura
mento, nós, com certeza, estaóamos lidando 
com -um País diferente do que o que temos; 
porque se há a possibilidade no ano em que 
o PaíS -teve o Sucesso de comércio interna
cional, como foi o do ano passado, nós expor
tamos quase 35 bilhões de dólares e ainda 
assirrftenhamos subfaturado 1 O, nós estamos 
lidando com um pais diferente daquele que 
a gente acha. · 

O SR. ~ARMIN LORE ~ EXiste-a inclusão 
do ouro como ativo financeiro .....; não sei se 
o Sr. obseiVou os númerOs.::.... como milagre 
acabou a exportação de_ ouro do Uruguai, 
Realmente foi uma queda vertical. 

O SR RELATOR (Jutahy Magalhães) -
Mas, Sr. Presidente,_ eu queria apenas pedir 
a V. Ex" que solicitasse da nossa assessoria, 
que é tão eficiente, que examinasse os dois 
depoimentos, os de ontem e os de hoje, para 
preparar indagações complementares a se
rem remetidas aos dois depoentes através de 
perguntas por escrito, caso se julgue neces
sário isso da parte da Comissão. 

Teremos esse intervalo, parece-me, para 
quarta-feira; então, nesse periodo, que a asses
soria fiZesse esse levantamento junto com 6 
relator para termos uma idéia se teriamos ou 

_não necessidade de informações complemen-
tare~. . 

O SR. El.JY\0 CAMÕES - EU Qostaria -
interrompendo, antes de o Sr. faier a sua Soli
citação- de dizer que estou IIlteirãmente dis
ponível para fornecer todos os dados que se 
fJZerem necessários. S6 pediria um pouquinho 
de paciência, .nesse momento, porque esta
mos com o Banco totalmente em greve. Esta
mos com alguns chefes_ de departamentos. 
alguns abnegados que estão aqui conosco 
nos acompanhando, mas o Banco está para
do. Os que estão ãqui estão furando a greve. 

De maneira que, como o feriado é segun
da-feira, espero que no mais tardar na terça
feira se encontre o caminho da solução, pois 
estamos conversando. Acredito que na próxi.-
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ma semana estejamos com tudo em ordem, 
quando então estarei pronto a fornecer todas 
as informações. 

Aquelas suas solicitações foram anotadas, 
já vou despachar o pedido e, tão logo eu as 
tenha, mandarei, independente de qualquer 
outra informação adicional que a Comissão 
solicite. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) - Gostaria de agradecer a preSença 
do Presidente do Banco Central, Dr. Elmo Ca
mões, bem como a de toda sua ,assessoria, 
pelas valiosas informações que vieram prestar 
ao Senado Federal. 

A todos, deixo os nossos agradecimentos 
e a informação à Comissão de que, na próxima 
quarta-feira, estará aqui o Dr. Luiz Antonio, 
Secretário do Tesouro Nacional, e quintawfeira 
o Dr. Osias Monteiro, que é o coordenador 
dos Secretários de Fazenda, do Confaz de todo 
o Brasil. 

Muito obrigado a todos. 
Está encerrada a presente reunião. 

5• Reunião, realizada 
em 3 de maio de 1989 

Aos três dias do mês de maio do ano de 
mil novecentos e oitenta e nove, às dez .boras 
e trinta minutos, na SaJa da ComissãO de Eco
nomia, no Senado Federal, presentes os Se
nhores Senadores Louremberg Nunes Rocha, 
Jutahy Magalhães, Alexandre CoSta, José Pau
lo Biso! e Od Sabóia de CaNalha, l'éúne-se 
a Comissão Especial que "regula a compe· 
tência privativa do Senado, disposta no art 
52, V, VII, VIII e IX da Constituição". 

Deixam de comparecer, por motivo justifi
cado, os Senhores Senadores Mansueto de 
Lavor e João Castelo. 

Havendo número regimental, são abertos 
os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador 
Louremberg Nunes Rocha, que soUdta, nos 
termos regimentais, a dispensa. da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada 
como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente escla
rece que a presente sessão destina-se ao de
poimento do doutor Lulz Antônio Andrade 
Gonçalves, Secretário do Tesouro Nacional, 
convidando-o para tomar assento à Mesa. 

Em sua explanação, o Doutor Luiz Antônio 
Andrade Gonçalves aborda os aspectos que 
cercam a dívida externa do setor público e 
a concessão do aval da_União_nestes casos. 
Erifoca, também, a questão do endividamento 
interno, mais precisamente o que diz repeito 
à ãrvida mobiliária interna da União. 

No periodo das interpelações, usam da pa
lavra os Senhores Senadores Alexandre Costa. 
Cid Sabóia de Carvalho e Jutahy Magalhães. 
Relator "ad hoc". 

-Em algtll"''las d~ suas respostas, o Doutor 
Luiz Antônio Andrade Gonçalves é assesso
rado pelos Senhores Simão Cirineu, da Secre
taria de Orçamento e Crédito e Luiz Jorge 
de Oliveira, da Secretaria de Controle de Res
ponsabilidade e Haveres Financeiros (SE· 
REF). 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
reunião e, para constar, eu, Helena lsnard Ac
cauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada. 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à 
publicação, juntamente com o apanhamento 
taquigráfico dos debates. -Senador Lourem
berg Nunes Rocha, Presidente. 

Al'/EXO À ATA DA 5• REUNIÃO DA 
COfrflSSÃO ESPECIAL DESTTNADA A 
REGULAR A COMPETÉNCIA PRIVA 77VA 
DO SENADOR. DISPOSTA NO ART. 52, 
V,111, VIU e IX DA CONS7TJUIÇÃO, REAU· 
ZWA EM 3 DE MAIO DE 1989, ÀS 10 
HORAS E 30 frflNCJTOS, DEPOIMENTO 
DODOCJTOR LUIZANTÔNIOANDRADE 
GONÇALVES, SECRETARIO DO TE
SOGRO NAOONAL. QUE SE P(JBUCA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SE
NHOR SENADORLO(JREMBERG NU
NES ROCHA, PRESIDENTE DA COMIS
SÃO 

Presidente: Senador Louremberg Nunes Ro
cha 
Vice-Presidente: Senador Alexandre Costa 
Relator: Senador Mansueto de Lavor 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rpcha) .:.:.._ Declaro aberta a reunião. 

Convido o Dr. Luiz Antonio Andrade Gon
çalves a sentar-se à Mesa, para os seus esclare
cimentos. Convido, também, o Senador Juta
hy Magalhães, para servir como Relator desta 
Comissão. (Pausa.) 

Estando à Mesa o Dr. Luiz Antônio, passo 
a S. S• a palavra, para que possa subsidiar 
esta Comissão do Senado Federal na regula
mentação do art 52 da Coristituição Federal. 

O SR. LCIIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES - Exm9 Sr. Senador Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente da Comissão Espe
cial do Senado Federal; Senhor Vice-Presiden~ 
te, Senador Alexandre Costa; Srs. Senadores; 
Sr" e Srs. 

Erifprimeiro lugar, desejo ressaltar a satisfa
ção de, uma vez mais, retomar ã. esta Casa, 
ao tempo em que me permito registrar minha 
expectativa no sentido de que cantatas desta 
espécie se amiúdem de forma continuada, até 
mesmo no plano informal, se for o caso, de 
modo a aprimorarmos a troca de informações, 
fundamental no processo interativo que deve
rá prevalecer entre os Poderes Legislativo e 
Executivo, objetivando o crescente e perma
nente aperfeiçoamento da nossa estrutura le
gaL 

Pelo que pude perceber, a aprtir dos relatos 
consubstanciando a participação do Sr. Secre
tário-Geral da Seplan, Dr. Ricardo Santiago, 
e do Presidente e Diretores do Banco Central 
do Brasil, muito aqui já fofabordado, principal
mente com reJ8.ção à dívida __ interna e sobre 
questões específicas relacionadas com opera~ 
ções de agências especiais de fomento. Por 
essa razão, pretendi trazer à consideração de 
V. fX'll maior abordagem de aspectos que cer
cam a dívida externa do setor público e a_ con
cessão do aval da União como uma contri
bt.Ução da experiência, diria, vivida pela Secre~ 

taria do Tesouro Nacional, ao longo dos últi
mos anos. 

Ao finaJ, obviamente, se for considerado ne
cessário, embora não tenha sido objeto de 
convocaç_ão desta corniss_ã_o, poderíamos 
também erúocar a questão do endividamento 
iii.ternô, rilais predpuamente, a qUeStão- mo
mentosa que diz respeitõ- à dívida mobiliária 
interna da União, também sob a gestão da 
Secretaria- do Tesouro Nacional, matéria que 
foi, inclusive; objeto de abordagem ampla na 
semana_ passada, quando tive a oportunidade 
de comparecer à Comissão de Economia. Co
mércio e Indústria, da C"arriara dos Deputados. 

Vamos, agora, à questão específica da dívi
da externa do setor público e a _cor_tcessão 
dá aVal da União. 

Com relação às considerações prelimina
res, país carente de recursos financeiros, o 
Brasil sempre procurou, no mercado interna
cional, as fontes de fmandamentos comple
mentares para atender às demandas de seu 
processo de _crescímento ec_onômico. Uma 
vez considerada a forte presença do Estado 
na liderança dess_e processo, _o alto grau de 
endividamento externo do setor público, sur
ge, assim, como uma conseqüência natural, 
mas não necessariamente a mais indicada. 
Nessa linha de raciocínio, o _que se deve ques
tionar é se o volume dessa dívida e suas condi
ções negociais são compatíveis com a reali
dade das finanças públicas e das potencia
lidades brasileiras. E se a deStinação desses 
recursos e seu custo foram/são consistentes 
com as peculiaridades sódo-econômicas do 
País, onde sobressai uma desequilibrada es~ 
trutura distributiva_ da r.enda e da riqueza, tanto 
setorial, quanto regiona1 e individualmente. 

De outra parte, é de_ se levar em conta o 
fato de que ao comportamento_até certo ponto 
desenfreado do governo em busca de recur
sos externos, deve-se agregar semelhante po
sicionamento dos agentes fmanceiros ofertan
tes desses capitais, este último somente modi
ficado em periodo de _crise, como a que se 
verlfico_u a partir do final de 1982. 

- -'i-lesse quadrO, é-fundãmental que se regis
tre o papel da União como garantidora _de 
uma boa parte dessas operações de crédito, 
principalmente_ em face da sua perda de recur
sos para as Unidades Federativãs, promoVida 
de forma ac;entuada pela Constituição Fede
ral-1988. 

Vários são os aspectos decorrentes dO pro
cesso de concessão do aval da União nos em
préstimos externos. De um lado, a necessi
dade_ de o governo federal promover investi
mentos através de suas empresas_estatais. De 
'outro, a demanda dos governos estaduais/mu
nicipais e sua empresas em prol do atendi
mento de suas necessidades espectficas, des
tinadas à realização de obras ou simples finan
ciamento de custeio. 

No primeiro caso, a questão âo aval tem 
uma conotação menos complexa, portanto, 
em tese, ao se tratar de empresa sob o controle 
da União, o fundamental está n·a tomada de 
decisão sobre a recorrência aos recursos ex-' 
temos, num contexto de nível de investimento 
previamente definido nos Progra.rr1as de Dis· 
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pêndíos Globais-PDGs, elaborados pela Se
plan. 

Eventua1 incapacidade das empresas em li
quidar os empréstimos/financíãmentos assim 
assumidos pode requerer a mobilização de 
recursos orçamentários na sua cobertura, para 
posterior ajuste, no próprio âmbito dos pro
grams de investimentos ou de capitalizaçã-o 
desses valores constantes das propostas orça
mentárias submetidas ao Legislativo. 

No segundo caso, embora também sejil re
querido o reconhecimento da esfera federal 
sobre o grau de prioridade do empreendimen
to e da capaddade de pagamento do interes
sado, há que se levar em conta o fato de que 
qualquer aspecto não técnico que interfira 
nesse processo implica, quase sempre, a atri
buição do ônus do pagamento do compro
misso externo ao T escuro Nado na!, na quali
dade de avaJista, afeta.ndo tambéin Orçamen
tariamente a União. 

A título ilustrativo apresenta-se a seguir qua
dro sintétiCo do seviço da dívida externa do 
setor público, a partir d 1989; com daOOs preli
minares. Porquanto decorrente de compro
missos da espécie, registra-se também o saldo 
das operações de empréstimos~ponte com 
posição em dezembro-88. 

Estas as considerações- prelimiiií:iieS que 
cabem ser expostas no momento em que o 
CongreSSO Nacional retoma suas prerrogati
vas e o Senado Federal, em particular, é atri
buída a competência privativa (art. 52, V, Vi, 
VII, VIII e IX) para, entre outras: 

-autorizar operações externas de natureza 
financeira, de interesse da União, dos Estados. 
do Distrito Federal, doS Tefrit6rios e dos Muni~ 
clpios; 

-ftxar, por proposta. do Presidente daRe
pública, limites globais para o montante da 
dívida consolidada da União, dos Estados, do 
DistritO Federal e dos Municípios; 

-dispor sobre limiteS Qlobais e condições 
para as operações de crédito externo e interno 
da União, dos Estados, dos Distrito Federal 
e dos Munidpios, de suas autarquias e demais 
entidades controladas pelo Poder Público Fe
deral; 

-dispor sobre limites e condições para a 
concessão de garantia da União em operações 
de crédito externo e interno; 

-estabelecer limites globais e condições 
para o montante da dívida mobiliária dos Esta~ 
dos, do Distrito Federal e dos Municípios. 

1-Os empréstimos-ponte (Av. MF-
030 e seus sucedânos) 

A necessidade de manter atualizado o servi
ço da dívida externa do setor público tem-se 
constituído permanente preocupação do Go
verno federal. Diversos foram os mecanismos 
adotados ao longo do tempo, com vistas a 
priorizar o_s_eu pafJarnento, do que foi exemplo 
o Aviso GB ,...-- 22, de 14~1-66, do Ministério 
da Faz.enda, que autorizou o Banco do Brasil 
a regularizar compr.pmissos externos avaliza~ 
dos pela União e não pagos pelos mutuários. 

Logo a seguir, o mais conhecido, denomi~ 
nado Aviso GB -588, de 26-T-õ7~ deu c:aráter 
permanente às medidas previstas no doeu~ 

menta anterior, e passou a exigir dos deve
dores preferência no pagamento da dívida ex
tema sobre qualquer outro compromisso de 
natureza financeira. 

Essa sistemática, que era aplicada pelo Ban
co do Brasil automaticamente, com recursos 
da Corita Movimento, mostrou-se inadequada, 
inclusive diante do cresçimento inusitado da 
dívida externa -e também porcJue não permitia 
a compatibilização do cronog:rama de paga
mentos daquelas obrigações com a captação 
externa autorizada aos devedores. 

Assim, com vistas a possibilitar a órgãos 
e entidades públicas a regularização de com
promissos externos garantidos pela União, em 
substituição à sistemática de liquidação inte
gral com base no citado Av. GB - 588, veto 
a ser introduzido o mecanismo de emprésti~ 
mos-ponte, atráves de linha de financiamento 
riõtrnati:zada pelo Av. no 30 (R), de 29-8-83, 
ÓQ Ministé_do da Fazenda, destinada aos casos 
de .órgãos e entidades públicas que dispuses
sem de autorização para captar recursos no 
exterior, limitando-se os empréstimos especí~ 
ficas até o valor da prloiidade concedida para 
-~que_la captação. Orna vez ingressados os re
cursos captados, o empréstimo seria liquida
do, daí originando-se o nome de emprésti
rriO:Ponte. 

Essa sistemática, dadas às condições adver
sas do mercado financeiro internacional vi~ 
gentes a partir de então, foi estendida para 
os anos subseqüentes através ~os Avisos MF 
09184, 10/84, 674/A-'- 65, 010/86, 841186, 
475/87 e 837/BB. 
-As dificulda_des na realização do refending 

, às vezes desestimulados, inclusive, pela _pró
pria STN dada a incónveniênda de concesSão 
d_~_ aval a entidades sem condições de paga~ 
menta, aliados às facilidades _de obtenção de 
_empréstimos:,;ponte, concorreram para a 
tüiriSfõrrilaÇãO de grande parte da dívida exter
na do setor público em dívida interna, alteran
do assim a caracterfstica do Tesouro Naciona1 
de garantidor para credor de tais operações. 
_ Cabe ressaltar que a realização dessas ope
r.,ções _até o encerramento do exercício de 
1987, quando ainda não havia sido comple
tado o processo de reforma institucional dos 
instrumentos_ de finanças públicas, que veio 
a culminar com a unificação orçamentária já 
em 1988, era em grZinde parte faolitada pela 
utilização de recursos do orçamento mone

-tãfio m~Ci.iante_suprimentos específicos doBa
cen ao Banco do Brasil, em volume e freqüên
ciej à medida das necessidades do montante 
dos compromissos externos vencíveis no pe
rfodo. Daí porque se podia permitir a rolagem 
integral, de todos os vencimentos da dívida 
externa à despeito dos graves inconvenientes 
que isSo acarretava em relação ao controle 
do déficit público. 
_ ô. unificação dos orçamentos da União, com 

a- ãdoção paralela de rigoroso controle e redu
ção no déficit do setor público, comprimiu 
áS ·verbaS orçamentárias destinadas ao refi
nomciamento d_a dívida externa, exigindo ne
ce~riarilente a participação dos devedores. 
Táfe;<l_gêricia, obviamente, não tem sido pacifi
camente aceita pela maioria dos mutuários, 

o que vem demandando longo processo de 
negociação entre o Executivo _e __ o Congresso 
Nacional na qualidade de intermediador dessa 
discussão. 

De qualquer, modo, a manutenção desse 
mecanismo, em qUe pese os aSpectos nega~ 
tivos que encerrou ao longo do perfodo, teve 
o mérito de, à vista da gravidade _da situação 
financeira por que passou a maioria dos deve~ 
dores, permitir o adimplemento de seus com~ 
premissas externos. 

A prorrogação sistemática desses emprésti
mos~ponte pelo peóod.o de um ano desde a 
edição do primeiro normativo (Av. MF- 030), 
no entanto, tem-lhes dado a falsa conotação 
de empréstimo de curto prazo, contribuindo 
para configurar inadequado _o perfil da dívida 
desses devedores na medida que seriam ope
rações _que vencem sempre, até então, no últi
mo dia do ano em curso. 

Paralelamente a esse mecanismo, contiM 
nuou sendo utilizada a sistemática do antigo 
GB- 588, poSteriormente normalizada pelos 
Decretos-Leis n<?S 1.928, de 18-2-82, e 2.169, 
de 29~ 10-84, sendo regulamentados interna
mente pelo Av. MF - 087/85, de 15·2·85, 
para propiciar o pagamento, com recursos do 
000 e sob sanções aos devedores, de dívida 
não amparada pelo mecanismo de emprésti
mos~ponte. 

D-A questão do relendlng. 
Com relação à rolagem da dívida, mediante 

a realização de operações de relendii1iJ dos 
depósitos no Bacen por conta dos acordos 
firmados com a comunidaáe fir1aitceirã iriter~ 
hildoilal, hâ que se-Coti:Slderar corhO aspecto 
fundamental o problema da manuten&ão do 
aVal da União. 

Em princípio, diante do comportamento 
-dos devedores vis-à-vis seus compromissos 
externos e diante de suas reconhecidas dificul~ 
dades fmanceiras em honrar tais débitos, pare
ce um contrasenso conceder-lhes a garantia 
do Tesouro Nadonal de reforma lhdefifiida 
E não concedê~los, reconhecemos na prática,. 
significa ved~ o _aces~o aõ Teleiidin!!_ . 

Outro aspecto relevante da questão é o da 
carência nas operações_de relending, que per
mitiria aos devedores, no caso de Estados e 
Municípios, dírecionarem todo o ganho advin~ 
do da reforma tributária para novos investi~ 
mentes, ao invés de amortizar parte àe sua 
dívida externa ou seus compromissos junto 
aO Tesóuro Nacional. Tudo leva a crer que, 
findo esse_ prazo de carência, provavelmente 
ter~se-ia a mesma situação atual, ou seja, a 
Gnião4 na qualidade de garantidora, deverá ar
car com os pagamentos da dívida, inclusive 
porque os govemanantes de então, certamen
te, poderão ficar tentados a dizer que não são 
responsáveis pela dívida, pois não a contraí
ram e. por isso não lhes cabe honrá~la adu~ 
zindo complicaÇões-polítícãS em Üm quadro 
sempre Conturbado. 
III- A amplitude do aval prestado e a 
questão c::ontratgarantlas 

o Historicamente, o setor público tem-se vali~ 
do de recursos externos utilizando-se basica
mente das seguintes fontes: 
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-Banco Mundia1 (BIRD) e Banco Intera~ 
merfcano (B!D); 

-Agências de Fomento (KFW, Exirnbank, 
OFCE, etc.); e 

-Bancos Comerciais ( de forma mais re
duzida uJtimamente). 

O ingresso dos recursos exte-rnos, com in
terveniência da União, se processa através de 
contratos firmados: 

-pela União, diretamente, na qualidade de 
mutuãria; 

-pela administração indireta federal, me
diante aval da União; e 

-pelos estados e municípios e suas entida
des, também mediante aval da União. 

Cabe ressaltar que, salvo algumas opera
ções de empresas estatais federais que dete
nham projeção internacional (Petrobrás, 
CW.D, Telebrás, Embraer) e de raras entida
des estaduais/municipais, todas as demais são 
reaJizadas mediante a interveniência da União, 
por exigência dos credores, seja para propiciar 
garantia (banc:os cometciais), seja também 
para assegurar a realização do projeto (BIRD/ 
BID) mais especificamente. 

hnportante se destacar que nas operações 
em moeda realizadas com os bancos comer
dais, não ocorre a exigência de projetes, difi
cultando a fiscalização quanto à propfciar ga
rantia (bancos comerciais), seja também para 
assegurar a realização do projetO (BlRD/BID ), 

Importante se destacar que nas operações 
em moeda realiladas com os bancos comer
ciais, via de regra, não ocorre a exigência de 
projetas, dificuhando a fiscalização quanto à 
correta aplicação dos recursos na finalidade 
a que foram captados no exteriOr. 

Problema crucial em relação à garantia 
prestada pela União se observa nas operações 
externas contratadas junto ao Banco Mundial 
e Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
- BID, por entidades do setor público, quer 
a· nível federal, estadual ou municipal, nas 
quais, é imprescindfvel o aval do TesourO Na
cional por exigência daqueles organismos, 
conforme antes ressaltado. 

Nesses contratos, em razão de cláusulas 
standard referentes à garantia, a responsa
bilidade a ser assumida pela União, na quali
dade de avalista, pode Ir muito além da sim
ples garantia de pagamento do principa1 e dos 
encargos da operação, abrangendo compro
missos sobre a performance no cumprimento 
de outras obrigações contratuais de execução 
do projeto, inclusive a que se refere ao aparte 
de recursos de contrapartida necessários ao 
desenvolvimento do projeto. Há casos, inclu
sive, em que uma determinada operação pode 
comprometer todas as outras de responsa
bilidade do mesmo devedor (aceleração de 
toda a dívida, etc.). 

Na atuaJ estrutura político-econômico-insti
tucional do País, a assunção de compromissos 
nesses níveis se nos afigura inadequada, quer 
do ponto de vista legal, pela impossibilidade 
de a União interferir em Estados/Municípios 
(ou em suas empresas) para executar projetcis 
de iniciativa desses Poderes, quer do ponto 
de vista orçamentário, porquanto a Constitui
ção em vigor modificou substancia1mente a 

composição da receita orçamentária federal, 
em favor dos Estados e Municipios. Implica
ções marginais decorrem da assunção de 
compromissos dessa grandeza: induzem, ou 
podem fazê-lo, as entidades executoras a dei
xar de cumprir as obrigações assumidas. 

Presentemente a STN e órgãos da Seplan 
estão diredonando esforços junto ao BIRD e 
BID, com vistas à eliminação dessas dificul
dades - missão do BID, nesse sentido, está 
sendo esPerada pafa a primeira quinzena des
te mês-, as quais, se não superadas, poderão 
criar sérios obstáculos à concessão do avaJ 
da União, doravante. -- --

Um outro grande problema em relação às 
operações externas refere-se à questão das 
contra-garantias exigidas pela União para a 
concessão do s~u aval. 

A Portaria lnterminlsterial MF/Seplan n<? 39, 
de 8-3-84, dá condições à União para cobrir-se 
do risco decorrente de sua atuação como ga· 
rantidora de operações externas, nó caso de 
eventual inadirnplemento por parte do deve-
_49r_. mediatJ,t~ a re:corrência à: __ 

-fiança bancária ou direito ao crédito re
sultante das cotas ou parcelas de que são titu
lares e que lhes são transferíveis constitucio
nalmente pela União - no caso de Estado/ 
MLmidpio; __ _ 

-fiança bancária ou garantia do respectivo 
Estado ou Município - no caso de entidade 
da administração indireta estaduaVmunicipal. 

Antes, porém da edição daquele documen
to, não assistia à União qualquer contraga
rantia ao aval prestado em favor de terceiros. 
Assim boa parte da dívida avalizada pela União 
não dispõe de contragarantia. 

Ademais, vale destacar que, nos casos am· 
parados pela citada portaria, não tem sido fácil 
a atuação do T escuro Nacional em fazer valer 
o seu direito. De um lado, pela pressão exer
cida pelos governadores/prefeitos, com vistas 
à liberação das cotas em favor da cobertura 
de despesas por eles consideradas como ina
diáveis (pagamento de salários, por exemplo}. 
De outro, pelo fato de que o pagamento/a
mortização- da dívida contragarantida através 
do mecanismo do empréstimo-ponte, com re
cursos-do Tesouro NacionaJ, implica na libera
ção das respectivas contragarantias. 

Conlo ressaltado anteriormente, os Estados 
e Municípios (administração direta e indireta) 
têm acrescentado sérias dificuldades à União 
na con:dução do serviço de suas dívidas exter
nas, como bem demonstrou o processo· de 
fJXação dás percentuaiS de i-olagem para o 
exercício de 1989, previstos no OGU, fnito 
de longa e demorada negociação entre Execu
tivo e o CongresSo Nacional. 

Dessa forma, entende-se como fundamen
tal que: 

a) os novos avales a serem pestados pela 
União devam ater-se aos pressupostos antes 
alinhados; 

b) as operações novas avalizadas pela 
União a partir do corrente exercício não devãm 
sef- Õbjeto de refiminciamEmto futuro com a 
utilização de recursos do Tesouro N"acional; 

c) os me-canismos de defesa do avalista, 
previstos nos contratos de contragarantia a 

serem firmados entre a União e os tomadores 
dos empréstimos, necessitam sejam reforça
dos para assegurar o pronto ressarcimento 
ao Tesouro Nacional, caso este venha a efe
tuar qualquer pagamento; 

Obs.: Nesses contratos, a sistemática insti
tuída pelos citados Decretos-Leis nçs 1.928 e 
2.169 deveria ser inserida, eliminando-se as
sim eventual sinal de inconstitucionalidade 
que lhe tem sido imputada. 

d) as contragarantias existentes nos contra
tos "em ser" amortizados/liquidados com em
préstimos concedidos pelo Tesouro Nacional 
devam ser transferidas a estes. 

W- O mecanismo do empréstimo lnter· 
no de longo prazo (MFRLongo) 

Os empréstimos-ponte concedidos com 
_ bas.e no Av. MF·030 e sucedâneos consti
tuem-se em antecipação de recursos externos, 
cuja captação não pôde ainda ser efetivada 
diante das dificuldades encontradas pelas enti
dades, e função da conjuntura financeira inter
nacional. 

No curso dos exercidos de 1983 a -1988, 
poucas entidades conseguiram captar recur
sos_ externos, o que acarretou substancial in
cremento na utilização de empréstimos-ponte. 
cujo saldo, ao fmal de 1988, apresentava o 
expressivo volume de_US$ 23257.291 mil, a,s. 
sim distribuído, em moeda americana: 

-Estatais federais: 14.334.163 mil. 
-Concessionárias de Energia Elêtri-

ca: 2.890. 764 mil. 
-Estados, inclusive administração indire-

ta: 5.440.731 mil. --
-Municípios,lhclusive administração indi-

reta: 591.63.3 mil. 
Obs.: Há que se considerar que em 

1987/88 foi feita capítalizaçãalcompensação 
pela União de valores elevados devidos peJos 
Sistemas Siderbrás e Eletrobrás. 

A expressividade desses números, corno se 
pode ver, acarreta graves dificuldades no ge
renciamento da dívida do setor público, e 
comprometendo sua possibilidade de obten
ção de novos recursos. 

Tal situação, se por um lado se afigura incó
moda 'para os devedores, encerra ao Tesouro 
Nacional, de outro, graves problemas orça
mentários e dificuldades no gerenciamento da 
dívida pública daí resultante. 

Desde a criação da STN tem-se cogitado 
na transformação desses empréstimos, inclu
sive: o estoque acumulado, em operações de 
longo prazo, estabelecendo-se esquema de re
posição compatível com a capacidade de pa
gamento de cada devedor. Diversas tentativas 
-esboçadas nesse sentido esbarraram em en
traves de natureza juridica, técnica e/ou mes
mo política. 

A partir do advento da Lei n9 7.742, de 
2D-3-89, que viabiliioU-recursos para o Orça
mento das Operaçõ~s Oficiais de Crédito da 
União para o corrente exercício, estaria facili
tada a possibilidade de se institucionalizar me
canismo naquele sentido, incluindo-se os 
compromissos vencidos, isto -é, aqueles já 
honrados através de ernprêstimos~ponte e os 
vincendos nos exercícios de 1989 e seguintes. 
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Referido mecanismo de longo prazo (20 
anos, com 5 de carência), por exemplo, permi
tiria o alongamento de tais débitos em condi
ções mais favorecidas que as obtidas pelo País 
na negociação com os credores ~mos e, 
até mesmo, que as de eventuais operações 
de relending que os devedores possam reali
zar, harmonizando-se, assim, com os interes
ses_ dos governos estaduais e municipais; que 
sempre reivindicaram tais vantagens. 

Sob outra 6tica, sua implementação penni
tirá o equacionamento definitivo dessas dívi
das, dando meios ao Governo federal e aos 
próprios devedores de, a partir da montagem 
do cronograma de retomo dessas operaç&s, 
melhor definirem suas Mu.ras propostas orça
mentárias. 

A propósito, cabe mencionar que o projeto 
de lei das Diretrizes Orçamentárias remetido 
ao Congresso Nacional, prevê em seu art 30 
o mecanismo em causa para Estados, Municí
pios, suas autarquias, fundações sociedades 
de que tenham o controle majoritário. 

Eu me permiti aqui, também, elaborar, co
mo se fosse 1JJl1 anexo da exposição, um rotei
ro de como e_ssas Operações se processam 
no âmbito do Poder Executivo. 

Primeiro, trato da base legal de atuação do 
Ministério da Fazenda e da Secretaria do Te
scuro Nacional: a competência específica da 
Secretaria do Tesouro, os procedimentos para 
contratação das operações de crédito, princi
palmente com o BID e BIRD; com relação 

DOCUMENTO A Q(JE SE REFERE O SR. 
LaJZ AIYTÓN/0 ANDRADE 

aos agentes de desenvolvimento, a exemplo 
do Eximbank, OSCS e KFW, como iambém 
com os bancos comerciais; abordamos tam
bém a questão das operações de arrendamen
to mercantil, os incentivos às exportações, fa
zendo um breve comentário sobre as atribuia 
ções da Seplan, basícamente CAI, que é a 
área internacional; a área de controle de em
presas estatais, a CEST, e a Secretaria de As
suntos Econômicos da Seplan, e bem aSsim 
tambêm fazemQs algumas colocações sobre 
o controle e acompanhamento dessas opera
ções no âmbito do Tesouro. 

Com essas informações, eü me coloco à 
disposição de V. Ex!' ~>ara as perguntas que 
eventualmente forem solicitadas. 
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O SR. PRESIDENTE- (Louremberg Nunes 
Rocha) - Agradeço a exposiç8.o de V .. S• e 
passo a palavra ao Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGAUiÃES -Sr. Presi
dente, como terei vária$ indagações a fazer 
e parec~ que o_ Senador_Alexandre Costa tem 
também outros compromissos a cumprir, eu 
peço a V. Ex" que perguntasse ao Senador 
Alexandre Costa se gostaria de iniciar o ques· 
tionamento. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Louremberg Nunes 
Rocha)- Com a palavra o Senador Alexandre 
Costa. 

O SR ALEXANDRE COSTA - Se V. E><' 
permite, eu tenho pouca coisa a perguntar. 

Pergunto a V. S•, Sr. diretor, porque eu me 
habituei, durante todos_ estes anos aqui, no 
Senado Federal, que é onde se conc~de a 
licença para empréstimos externos, a ver os 
processos tçtdos in(o_rmados de que os toma
dores tinham capacidade de endividamento. 
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E vejo V. S• dizendo que há lo_ngos estudos. 
até para prolon(J_ar o pagamento dos inadim
plentes, que ~o fados. Não há exceção, nin
guém pagou. Então, pergunta-se: tinham real· 
mente capacidade de endividamento, ou não 
pagaram porque não quiseram? 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES - Bom, Senador, eu acho que a 
pergunta é extremamente oportuna, para _um 
esclarecimento adicional. 
- Eu diria que é um misto das duas coisas. 

Como V. EX' se recorda, a exemplo de agora 
com o orçamento gerai da União em 89, foi 
estabelecido pelo Congresso Nacional a defi
nição de uma regra de rolagem do serviço 
da dívida vincenda em ag; Etltão foi estabe· 
!~ido por determinação legal específica que 
os Estados, Municípios e as empresas estatais 
que tinhª!TI compromissos vincendos com 
aval dã-llnião estavam obrigados ao paga· 
mento de uma parte dessa dívidit. ls_s_o obriga 
que a Secretaria do Tesouro, com alocação 
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própria, no orçamento geral da União, dispo
nha de recursos para razer os empréstimos
ponte a esses mutuários, de modo a que eles 
possam saldar seus compromissos. Essa re
gra também prevaleceu n_Q_ano de 88, por 
uma defmição legal e específica. Gostaria de 
completar dizendo que, efetivarnente já é dado 
uma regra da rolagem dessas operações para 
todos os rnutuâtios inadimplentes, com servi
ços da dívida vincendos- ou não. Então essa
situação, é urna situação já dada para o TeSGu
·ro Nacional que tem que sair à cata de recur~ 
sos orçamentários, de modo _a viabilizar essa 
exigência. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Certo, essa 
decisão de rolagem de dívida é política. Mas 
eu não me refiro à última decisão .. Eu me 
refiro à origem. J:: se a Secretaria da Fazenda, 
ao informar ao _Senado que o Es_tado ou a 
empresa estatal tinha as condições nece~~ 
rias para tomar o empréstimo era verdadeira? 
Se foi feito um estudo aprofundado? Porque 
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é uma coincidência tremenda. Um ban_co em
presta a 1 O pessoas, inclusive a mim, ~m paga, 
dois pagam, três pagam, 30% pagam, 40% ... 
Pode ter até a metade de inadimplentes, mas 
a totalidade_de inadimplentesl Qe_ve haver uma 
falha. Qual é a_origem dessa falha? 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES -Essas regras de rolagem, Sena
dor, sempre foram estabelecidas. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Mas não 
é de rolagem, Sr. Diretor. Eu não falo sobre 
colagem. A rolagem ê uma decisão dé quem 
não pagou. Claro, quem não tem como pagar 
tem que rolar. Eu falo em concessão. 

O SR..LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES- Perfeito! Então vamos -voltar um 
pouco. Como eu relatei aqui, nós não tinha
mos ainda a unificação orçamentária, todas 
essas operações. er!3.m, de uma certa forma, 
tranqüilamente c.olocadas corno uma colagem 
integral na medida em que num primeiro mo
mento se usava a conta movimento do Banc:.Q 
do BrasiL Depois oS recursos do orçamento_-_ 
monetário, por constrangimentos políticOs de 
toda a natureza, como é de conhecimento de 
V. Ex" Efetivamente, isso sempre acontéCeu;
e, de uma certa forma, até mesmo os credo_res 
externos se acostumaram a fazer_ cool que 
os empréstimos fossem dados ao avalista e 
não ao próprio mutuário. Tanto é -que a nossa 
proposta que nos traríamos à consideração 
dos Srs. é de modo que, daqui para a frente, 
nós não tenhamos a perspectiva de dar uma 
rolagem adicional para as novas operações 

, contratadas. Vale dizer, o Tesouro Nacional, 
ao dar o aval, criaria condições muito objetivas 
para que essas instltuiçõ_es devedoras no _ve_n
dmento dessas operaçõe_s .extemas saldas_-. 
sem com recursos próprios "esses compro~ 
missos. Então nós estabe:Iecerlamos um es
quema de liquidação automática nos venci_
mentos dessas operações. Efetivamente, nes· 
te momento, essa questão _ _de capacidade de 
pagamento tem que ser muito bem avaliada, 
e as contas garantidas ao Tesouro Nacional 
também. E, em segundo momento, n6s esta
beleceremos para todo esse estoque de dívi
das, ao qual o Tesouro Nacional é credor wn 
mecanismo que possibilite todas essas ina
dimplências Para com· o TeSb_uro,_ "inadim
plêru::ias" entre aspas, porque essas ~rações 
são prorrogadas automaticamente todo o ano. 
Então como se configura Uma massa de re
cursos muito acentuada, e de curto prazo, fica 
evidente que os Estados e municípios, por 
exemplo, não teria condições de saldar as dívi
das. Queremos estabelecer um marco divisó
rio, daqui para a frente com a colabói"ação 
do Senad!P Federal, no sentido de vedarmos 
que o Tesouro Nacional fosse obrigado a hon
rar no vencimento esses compromissos. E 
acertariamos todo o passado, mediante uma 
operação de longo prazo, que eu sugeri que 
fosse até de 20 airos, de modo que nós tivésse
mos recursos orçamentados do lado da_reçei
ta da União. 

O SR. ALEXANDRE COSTA-Bem, agora 
compreendi. Os empréstimos eram consegui-

dos já de antemão sabendo que o Estado não 
tinha condições de pagar, o avalista é que 
era obrigado_ a f~ê~Jo. Aliás •. o Sr. não disse 
novidade ãlguma, porque eu também já s®ia 
disso. Apenas queria que um técnico do seu 
gabarito me dissesse isso, para que eu não 
precisasse faJar, de vez que não sou técnico. 

o-senado então concedia licenças aqui, ba~ 
s~ado ern___inforrriaçõ~ que não-~ram reais, 
que-MO eram·-verdade(fas. -A Fazenda Nacio-.
naJ, a Seplãl1. -se bãseava ap-enas em receitas 
dos Estados, que cresciam suas receitas, au
mentavam sua capacidade de endividamento"
e enviaVam para cá: E as dedsões eram todas 
de natureza politica. O Senã.do apenas homo
logava -~sas licenças. Isso nos reforÇa, o tem
po passae a Sente vê qt..ie muita gente tinha 
razão. O Senador DirceU Cardoso, com quem 
nos debatemos muitas vezes_ aqui, na luta que _ 
ele empunhou contra esses empréstimos, 
chegou a ser sozinho lutando contra isso. S. 
Ex' tinhai;;szão. ~erdemos mt;Ses e meses co
lab~~andO para uin -privilégio, à Si. há de -con
cet:_dar comigo. Veja V. S':- eU_sou ô Goveníaâor 
d~ __ ym EStado, de urna Federaç~ que tem 
22 EStados,., . . • 

o SR. _......- anaudivel.) . 

O SR. ALEXANDRE COSTA'-- O Senador 
J_utahy MagaJhães é da Bahia, ele não pleiteia 
esse empréstimo, porque hão vai apresentá-lo 
dizendo que o Estado dele tem uma receita 
tal ou wna capacidade ... Eu não, eu o faço, 
engano e tenho o privilégio· de tirar milhõeS 
de dólares. que ele não teve. Era a maneira 
de tirar dinheiro do Governo Federal para 
construir obras~ E dai? Essa a diferença muito_ 
grande entre--Estados brasileiros. Uns muito
pobres, mlSetáveis; pedindo esmola, e outros 
muito iic'OS, a cUsta da sua receita. a custa 
do seu desenvolvimento? Não. À custa dos 
privilégioS criados pelo próprio úovcmo Fede
ral, concedendo milhões de dólares para de
senvolvimento de um Estado, em detr:imento 
dos demais. Esse é um dado importante que 
servirá, sem dúvida nenhuma, para uma legis
lação séria em que se adote justamente isso 
que propõe o diretor dar-se empréstimos 
compatíveis com o cidadão, que o Estado pos- _ 
sa pagar. E issO_~ pode ser a longo prazo, 
não a ,cUrto prazo, porque nenhwn dos Esta
dos se dignou pagar, honrar um só compro-
mtssq. - -· -. ___ .. ·- .. · 

Esse é 1,lffi dado. ~ora eu queria que o 
Sr. m-e explicasse como s_e processava esse 
empréstimo externo. Quando saia do Senado, 
a licença ia para lá• De lá para o recebimento 
d~-d~!ar~~· ~~-~e processava? -

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE UON· 
ÇALVES- Tem todo um processo de nego
ciação. Em primeiro lugar, gostaria apenas 
de deixar muito claro uma informação adicio
nal com relação ao primeiro ponto da coloca· 
çâo de V. Ext 

Nãq -~stamos_querei-ido dizer aqui que a ava
liaç~o_ t;Ja_c_apacidade de pagamento dos mu
tuáfios teriá Sido indes_ejada ou insuficiente. 
Apenas gostaria de resSé\ltar que fatores super
venientes impediam, ou rnemso facilitavam, 

ou o1J!,O!'_g~va a esses devedores a possibili~ 
dad~ _de __ el~s ~_ã<:> efeti._,.~_rem o paganl-ento, 

-e _ser feito, então, pelo T escuro Nacional, atra
vés do me_canismo dO enlpréstimo-ponte. Es
se é um dado. São fatores, inclusive, de natu
reza política incontornáveis, ·que determina
~ ao_ T_e~ouro. ~clonai, ou des_obrig"ãram 
esses mutuários_do pagamento das pãrceTaS 
que eram por eles devidas. E o Tesouro então 
nãp_ exê:rcitava as garantiaS qUe ele c:_l.ispunha. 

Com r_e_lação ~o segundo ponto, isSO tem 
um longo processo de negociação ·contratual 
com o credor, através_ de_ missões__ que são 
efetivamente trocadas de um processo bas
tante Jongo de negociação, a ftm de chegar 
a um instrumento contr8tual, que é avaliado 
pela STN, na medida em que cláusulas po

dem imputar responsabilidades adicionais ao 
Teso~_rl?_f'!~cional. E aí é li!Jl processo de ne--
gociaç:ão bast~te ___ ~!'_duo. E, de outra parte, 
nós temos a ex.3ftle também pê: la Procuradoria 
_Geral da Fazenda _em conjunto com _ã STN, 
basicamente o exame da Procuradoria_ volta· 

-do, tendo em_ vista toda a sua tradição nesse 
processo, para os aspectos formaiS que encer
ram esses _contratos. 

O SR. ALEXANDRE COsrA - Pois bem. . 
Realizado ·o empréstimo, significava o interna
mento do empréstimo, o internamento em d6-
lar no Bane.o Central, O que significava isto? 
E que prazo era esse? 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES ~A Secretaria do Tesouro Nacional, 
inclusive de uns tempos para cá vem atuando 
mUito no correto equacionamento das condi
ções de efetividade do contrato. Qu_~r dizer, 
quanto às exigências para o início da execução
do projeto, a Secretaria do T escuro é bastç!nte_ 
cautelosa na medida em que exige que o con
trato só seja assinado após essas condições 
de efetividade terem quase toda_s ou todas, 
Siao Si.lperaaas. Isto faz com. que, da assinatura 
~ -~riti"ato ao iriíclo-do desembolso, esse pra
i6 ·seja extremamente curto. O-desembolso 
pOde dar-se quase que imediato, através da~ 
quela conta_e_specfal vinculada ao Banco Cen
tral. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -A minha 
pergunta não tem fundamento? Não ~stia 
o internamento? E não existiª _um prazo para 
o desembolso? 

- O SR. LUIZ ANTÓNfO ANDRADE GON
ÇALVES _::_-Não. aaro que há prazo -para o 
desembolso. A partir da assinatura do con
trato, se tem todo Um ritual que já está pratica~ 
m~nte superado e já possibilita o início efetivo 
dq_ projeto, com o desembolso imediato do 
órgão credor. Eu não Sei se ficou claro. 

O SR. A!.EXANDRE COSTA - Pelo que 
me consta, o empréstimo feito em dólares 
vinha para o Banco Centrat 

· O SR. -(Inaudível.) 

O SR. AlEXANDRE COSTA- Para o mu
tuário. Era isso que queria saber. 

O SR. ASSESSOR (Simão Cirineu) - O 
Senador está querendo saber como s~ ef~. 
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o ingresso dos dólares no País,_e cQmo eles 
são trocados em moeda nacional. 

A entrada desses recursos entra_m via Banco 
Central, porque toda moeda estrangeira «m1 
que passar pelo caixa do Banco_ Central. Aí 
ela fka nas reservas do País~- ê ci Banco Centra} 
internamente troca esses dólai:"es recebidos no 
exterior, que são parte da reserva internacional 
em -dólares do País, fica com os dólares e 
entrega ao mutuário nacional cruzadoS_ em 
troca. dos dólares; aí, emite moeda ou, então, 
como ele tem um jogo de• operações dentro 
do orçamento do Banco Céhtral,_ 1,1ma oi,J.tra __ 
operação pode estar recebendo dólares inter~ 
namente, remetendo a_o exterior; ao mesmo 
tempo, está recebendo dólares do exterior e 
colocando o dinheiro em -circulação. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Bem, mas 
isto é o norma], não poderia ser diferente. O 
que _eu pergunto é o prazo. Ao que se sabe 
a moeda fntemac[onal ~ntra no Banco Central 
hoje, e o desembolso só é_feito de 3 a 6 meses. 

O SR. ASSESSOR (Simão Cirineu) - N_o_ 
caso, esses des._e_mbol~Q$___são feitos imedia.taM 
mente. Só em algumas operações com ergaM 
nismos internacionais, como o Bird e 810 .. O 
Bird têm uma linha dentro do Banco Central, 
que chamamos de "conta especial". 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Aliás, que 
dão até o nome; está internado. O nome é 
esse. 

O SR. ASSESSOR (Simão C;,ine\U ~ Es""' 
contas têm um saldo médio muito pequeno; 
na medida em que o Brasil cumpre um deM 
sembolso interno para um programa e~e
dfico agrícola, que não é o caso de desem
bolso para emprêstimos externos de Estaclos, 
Municípios ou outros tipos de empréstimos 
pelo sistema bancário. Quando é um emprés
timo vinculado a, um projeto- aglfcola, então 
o Bird interna uma parte desse dinheiro no 
Banco Central, e o Banco Central vai liberando 
para a execução do projeto. Na medida em 
que o Banco Central comprova a _realização 
daqueles desembolsos e daqueles gastos que 
foram efetuados, o Tesõuro, hoje, manda esM 
ses c:omprovantes ao Banco Centrai e _o BanCo 
Central credita o Tesouro· Nadonal no valor, 
e o Bird remete um novo valor para integrar 
aquela con~ especial. Sobre essa conta espe
cial, enquanto o dinheiro ali está depositado, 
o Banco Central assume. os compromissos 
de juros e quaisquer outros que possam vir 
daquele desembolso. Agora, no caso- de emM 
préstimo normal não,_ o dinbeiro é efeti_va_m~nM 
te entregue: ao mutuárlo, às vezes ficava depo· 
sitado de acordo com a_ Res.oluç~o n9 479, 
e era entregue dentro de seis meses ao mutuáM 
rio. E:nquamo estavam depositados, ·as encar~ 
gos eram do Banco Cehfial, não eram do mu· 
tuário. Só no inomento da -deti5eraç:ão do re
curso ao mutuário era que o mutuário passava 
a tomar conta dos encargos. 

O SR. ALEXAI'IDRE_COSTA ~ Está b""" 
Sr. Relator. Muito obrigado. Estou_ satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
.Rocha) Muito obrigado a V. Ex" 

COm a palà.Via o nobre Senador Jutahy Ma· 
galh"es .. 

OSR.RE!.ATOR (Jutahy Magalhãe!\) -Sr. 
Presidente, na última reunião, soücitei a V. Ex!' 
que determinasse à Assessoria da Casa para 
levantar os .dois depoimehtO$ p;estados pelo 
Presidente do Banco Centr.:!l e pelo Secretá
rio-Geral do Planejamento e verificasse quais 
as iridagações que deveriam ser renovadas 
e encaminhadas aos dois depoentes. Recebi 
da Assessoria essas questões e peço a V. EX' 
que determine à Secretá_rict_da_ Comissão a 
preparação dos dois oficíos -para o Presidente 
do Banco Central e para o_ Secretário-Geral 
do Ministério do Planejamento com as indaga. 
ções que a Assessoria considera n~_~sárias 
ainda fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha) --V. Ex' será atendido. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Sr. 
Presfdente,_ cpmo tenho yári~ indagações a 
fazer, peço aos dois Senadores que estão p~
sentes que, se considerarem necessário por 
qualquer outro compromisso e desejarem fa
zer alguma indagação, poderão me interrom· 
pe'r a qualquer momento, porque não tenho 
outro compromisso _e posso ficar aqui um 
pouco mais. 

Assim, farei Jogo as quatro indagações iniM 
dais de 1Jma vez só, para facilitar a resposta, 
edePois trarei outras questõ_es, mas baseadas 
riõ--r~uerinlento que apresentei há algum 
tempo à Se_cretaria do Tesouro Nacional e, 
Com aS reSpostas que recebi. 

As quatro questões inic:iais, Dr. Luiz Antonio 
Andrade Gonçalves, são as seguintes: 

1 ~) QuaJ a particípação da Secretaria do Te· 
souro Nadonal rio controle do endividamento' 
daUniáo? 

29) ó que se compreende por dívida con
so~dada? 

39) A Constituição Federal, em seu art. 167, 
inciso m, veda a realização de operações de. 
crédito que excedam o mOntante das despeM 
sas de capital. O que s_e <::empreende por des
pesas de c.apital? 
__ 49) Já_ (9ram realizados estudos no âmbito 
da Secretária do Tesourà Nacional com vistas
à fixação de limites da dívida contratual das 
empresas sob o controle do Poder Público? 

O SR. Ltnz ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES- Com relação à última pergunta, 
seria a conversão da situação da ãrvida sob 
o controle !ÍO P<_:~<!er PúbliCo? · 

. O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) _.:_ 
Sim, da Umi~s aa·aívída contratual das empre
sas sob o controle d9 Poder Público. 

O SR. LCJIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES- Com relação ao controle sobre 
o endMdamento-da União por parte da STN, 
diria que esse controle é global e total. Com 
relação à dívida das empresas sob o controle 
do Poder Público, teríamos que nos reportar 
aos parâmetros estabelecidos pela SEST, que 
estabelece normas definidas de uma parte do 
endividamento a nível de orçamento de cada 
uma dessas empresas dentro dos seus respecM 

tivos_ programas gerais de dispêncUo. De outra 
parte, -temos também um controle da parte 
dos órgãos que financiam essas empresas, 
basicamente o sistema financeiro,--que tem; 
então, a imposição da Resolução n? 1.469, 
do Conselho Monetário Nacional, que estabeM 
Ieee 'limites de endividamento geral por estaM 
beJedmento bancário para o atendimento às 
empresas. O controle das empresas estatais 
é feito nas duas pontes: primeiro, a nível de 
PDG e, segundo, na capacidade dessas em
presas obterem financiamento no sistema 
bancário. 

Com relação à dívida consolidada, peço ao" 
Dr. Luiz Jorge, que trata desse assunto a rt'rveJ 
da STN, que fale a respeito. 

O SR. LCJIZJORGE DE OLIVEIRA- O Cón· 
ceito da dívida consolidada é aquele que está 
definido realmente em lei em termos de operaM 
ção de longo prazo. Não sei se é exatamente 
nessa linha que o Senador flostaria de saber. 

O SR. RE!.ATOR (Jutahy Magalhães) -
Gostaria de saber_ o conce:ito que V. S~ consi
deram que seja o real. Porque às vezes existem 
dúvidas quanto ao conceito total, que é o que 
representa aquilo que a C~tituis:ão e a lei 
determinam._ Então. quero saber, do ponto de 
Vista da Secretaria do Tesouro Nacional, o que 
ê que consideram como conceito. 

O SR. L(]]Z ANTÓNIO ANDRADE GOI'F 
ÇALVES - O conceito realmente é o mais 
amplo passivei em termos de qualquer c:om· 
prometimento superior ao prazo de um ano. 
A rigpr, temos duas grandes definições de 
operação de antecipação de receita, que estaM 
ria dentro do exécicio, virando na final do 
ano apenas por mais trinta dias. Aí vemos. 
em particular, um problema, porque a partir, 
do momento em que se está virando o exercfM 
cio, durante o mês de janeiro, o Estado já 
dispõe de um novO limite para trabalhar com 
essas operações de antedpação. A rigor, está 
sendo transformada uma operação de curto 
prazo em operação de longo prazo. Com exce-
ção desse particular das operações de antedM 
pação da Receita, todas as outras, inclusive 
as externas seriam c_ondideradas operações 
finais.. Vê-se esse Problema na virada do exer· 
cício. Nessa ocasião, o Umite do Estado, com 
as reversões da Receita, automaticamente há 
sempre aquele execesso - vamos chamáMio 
assim - que virou de um exerdcfo para o' 
outro, passado a incorporar a dívida fundada 
para o exercido seguinte, porque o prazo é 
de trinta àias depois do exercício seguinte ... 
Não sei se ficou claro •. Sr. Senador . 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- A 
Assessoria está dizendo que ficoU. Para mim 
é suficiente. 

O SR. - ColocamoMnos à di_s· 
posição da Assessoria para qualquer dúvida. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) --Já 
temos ouvidos alguns depoimentos_e mesmo 
entendimentos. Existe uma dúvida sobre o 
que deve ou não constar. Por isso, queremos 
saber o pensamento de c:::ada um a respeito 
do assunto. A terceira indagação é o que se 
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compreende por desp_e_S~ __ 9~_ capital. Hoje, Resposta: A unificação orçamentária, que 
a CónsbWição determina que seja vedada a significou Liril grande avanço na transparência 
realização de operações de crédito que exce-- das contas pú_blicas, incorporou ~o Orçamen-
dam o montante das despesas de capital. O to Gerai dã Uniã_o rubriCas não explicitadas 
que entende por despesas de capital? anteriormente no orçamento monetário. Por 

0 SR LUlZ ANTÓNIO ANDRADE GON- essa razão, ficam impossibllitadas deterrnina-

ÇAL VES -Sr. Senador, vou dar uma reSpos·ta- -- da~~~~r~~::Çc~o~ Jãe:~~stl~~~~o~~~o-
a nível de conhecimento pessoal. Depois, eu lução da estrutura de contas, mas tão-somen-
buscaria a confirmação legal específica. te a sua permanência. v. s~. nesse_ sentido, 

Para mim, a despesa de capital seria aquela estaria de acordo em que essa estrutura fosse 
que estaria no limite do principal da divida, permanente? 
ou seja. os encargos e a dívida estariam fora Crelo que deveria ser regulamentada em 
deste conceito de despesa de capital. Mas, lei, com a garantia do Congresso de que dera-
eu teria que confirmar isso e se V . .EX' me vante não haverão mais mudanças. 
permitisse, eu encaminharia a base legal desse 
conceitoespecificamente.A-meuver,iSsotem o SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE QON-
interferência direta no conceito de toda a Lei ÇALVES _Senador, primeiramente, à ques-
IT' 4.320, que trata_ da queStão orçaffientária tão suscitada por V. Ex', com reJação ao preto-
da União. eu encaminharia imediatamente es- colo_ que poderia vir assinado pelo STN, reitei· 
se conceito a V. &-: ~ ro aqui o início da minha exposição, em que 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -
Analisando detidamente a exe·cução financeira 
do Tesouro Nacional, através do primeiro tri
mestre do ano passado, pude verificar em pro
m.mciamento que fiZ no Senado Federal, tam
bém no ano passado, que o déficit público 
é basicamente financeiro e resultante da es
tagnação da receita pública; que a criação da 
Secretaria do Tesouro N~cional representou 
inequívoco avanço-na tranSferênCia aas Contas 
governamentais; que ainda é possível avançar 
muito no acompanhamento dos gastos do 
Governo. Naquela ocasião formulei um Re
querimento de lnformações, de n9 42/88, rés
pendido através do Aviso n9 559, pefo Miriistro 
Chefe da CáSa Civil. 

Aproveito, Dr. LWz Antonio para, neste mo
mento, renovar em nome do Senado Federal 
-, o_que fiz também com o Dr. Elmo Camões 
um apelo para que possamos fumar wn proto
colo entre o Prodasen e _a Secretaria do 
Tesouro Nacional, de forma a permitir a interli~ 
gação dos sistemas de intercâmbio dos téc
nlcos. 

Iss_o, para nós, é da maior importância e 
de absoluta necessidade para que possamos 
ter um acompanhamento devido dos fatos 
econômicos do País. 

Então, pediria a V. 5' que examinasse com 
o maior empenho e rapidez, a possibidade 
de firmar esse protocolo entre o Prodasen e 
a Secretaria do TesoUrO Nacional. 

Ao mesmo tempo, renovo a minha convic
ção, levada à Assembléia Constituinte, de que 
a função de confiança de titular da Secretaria 
do Tesouro Nacional deveria ser previamente 
aprovada pelo Senado para o seu provimento. 
As razões as expus em emenda ao projeto 
de Constituição em discussão. 

Agora, passo a ler as minha indagações for
muladas, como disse, em requerimento de 
informações e, sucessivamente as respostas, 
daí aproveitando para as questões. 

Primeira pergunta 8;:, requerimento: Porque 
a estrutura das rubricas da execuçlfo finan
ceira do Tesouró Naciona1 não se mantêm 
constante ao largo do tempo-, de forma a per
mitir comparações entre os vários perfodos? 

eu disse que esse processo interativo entre 
o Executivo e o Legislativo tem que ser perma
nente e de forma _crescente. 

Efetivainénte, esse é um ponto que nós te
rfamos o melhor da nossa atenção voltada 
para um -equacióriãmento definitivo. 

Poderíamos colocar a nível técnico da STN 
todo o nosso sistema de processamento em 
contatQ çom oS técnicos do Senado, de modo 
a viabilizar essa interação definitiva. 

QUanto a questão específica da estrutura 
das rubricas, eu diria que essa garantia para 
o Senado Federal é dada, hoje, com a unifica
ção- orç_a~mentária e a estrutura efetiva do ba
lanço geral da União. 

A níve1 contábil ternos uma esti:utura legal
mente determinãda que é o que reflete, efetiva
mente, o dado contábil da execução do Tesou
ro. As divulgações mensais que fazemos são 
feitas muito- mais pelo aspecto do caixa do 
tesourOr embora, também mensalmente infor
memos ao TCU -que é o órgão de assessoria 
específica P,o Congresso_ Nacional - de toda 
a estrutura-contábil em que é baseada a elabo
ração daquele demonstrativo da execução de 
caixa do Tesouro. 

Um, ~..,mos a estrutura de competência, que 
é a -estrutura de gastos da União que está 
con·substancia no balanço contábil da União 
-inclusive já foi até mesmo a de 88 encami
nhado ao Tribunal de Contas e também ao 
Congresso Nacional pelo Presidente da Repú
blica - e temos a garantia da permanência, 
por se tratar do cumprimento de uma determi
nação legal numa estrutura de conta fixada 
na Lei n9 4.320~ 

O reparo que fazemos ao modus operandl 
em relação a6- gue tínhamos_ anteriormente 
é porque, de fato, tínhamos peças importantes 
fora do balanço geral da União, a exemplo 
notório que seria a parte de toda a estrutura 
que estaria fora seria um -gasto fiscal via orça
mento monetário, que ficava - vamos dizer 
assim -- embutido no âmbito da decisão 
do Conselho Monetário Nacional, à margem 
do processo de decisão do Legislativo. Isso 
hoje não mais está permitido. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -
Urna segunda pergunta que encaminhei no 
ano passado a V. S', através da Casa OVI1: 
Qual a composição das contas, encargos da 
dívida mobiliária federal, serviços das dividas 
externa a interna? Encargos e serviços, dos 
depósitos em moeda estrangeira do Banco 
Central estão computados? 

A resposta foi a seguinte: "Sua composição 
está devidamente explicitada na tabela 3, item 
4, da execusão financeira do Orçamento Geral 
da União- março de 88-nota de imprensa 
-Secretaria do Tesouro Nadonai3/88", en
viada ao Senado Federal. 

Quanto ao serviçO da dívida externa e inter
na compõe-se de amortização e encargos, 
mas os recurSos são liberados aos respectivos 
órgãos, de forma agregada. 

Como V. S• há de convir, a questão não 
foi respondida, e eu gostaria, pois, que o fizes
se nesta ocasião. 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES- Isso pertence à sua indagação. 

.O.SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Co
mo se vê a indagação ... 

Qual a composição das contas "Encargos 
da dívida mobiliária federal e serviços das divi~ 
das externa e interna? Encargos e serviços 
dos depósitos em moeda estrangeira no Ban
co Central estão computados? 

·o SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES - Eles responderam que está na 
Lei Orçarnentáríà. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -A 
resposta diz textualemte. Estou dando, .-aqui, 
textualmente, como veio a resposta. Sua com
posição está devidamente_explicitada na Tabe
la llf, item lV, da Execução Financefra do OrÇa
merito Geral da União - março de 1988 -
nota da Imprensa- Secretaria do TesoUro 
NacionaJ 3/88, enviada ao Senado; 

b) II-SerViço da Dívida Externa e Interna: 
comPõe-se de amortização e encargos, mas 
os recursos 55·o liberados aos respectivos ór
gãos de forma agregada. 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES- Com relação à dívida mobiliária 
da União Federal, a decomposição dos regis
tres da Secretaria do T esCuto, eles explicitam: 
(:ruais as emissões líquidàs-realizadas no mês; 
quais foram os resgates efetuados no_ mês, 
decompondo o valor líquido de cada resgate 
e de sua respectiva correçãoJTionetária. Em 
seguida, teríamos, então, a emissão líquida 
do Mês. 

Falei em emissão líquida, acima, e seriam: 
emissões realizadas no mês menos os restan
tes efetuados pelo valor líquido e pela correção 
monetária. 

Depois, temos a decomposição dos Encar
gos do T escuro, que estariam contidos no 
Orçamento, em função de cada tipo de papel. 
No caso·Ua OTN, por exemplo, temos a linha 
específica para o deságio, para os juros, para 
o acréscimo--de correção cambial. no caso 
de papel com correção cambial, e as comis
sões sobre a emissão e sobre os resgates que 
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são pagos aos agentes. No caso da LTN, te
mos todo _o desconto real verificado. Isto pre
valece para cada tipo de papel, chegando a 
um nível de obtermos também a receita com 
ágios eventualmente obtidos em colocação 
desses papéis. 

Com relação à questão da liberação via Or
çamento-Geral da União, para satisfação do 
serviço da dívida interna e externa, também 
a nível contábil, temos todas as aberturas. O 
que talvez não tenha ficado muito claro na 
resposta é que, ao liberarmos, para um deter
minado Ministério satisfazer o serviço da dívi
da, não entramos no mérito da composição 
desse serviço _da divida. Uberamos urna deter
minad~ quantidade de recursos, para que ele 
possa fazer face a esse serviço da dívida e, 
depois ele, ao efeti.var os pagamentos, estru
tura isto contábilmente. Esse sistema de paga
mento é feito contábilmente. Também, com 
toda abertura, de o que se trata de principal 
e encargos. O Balanço Geral da União retrata 
isso tudo. -

COm relação aos encargos e despesas-do 
nível de moeda estrangeira depositada no 
Banco CentraJ, isto está rio âmbito do Demos
trativo do Banco Central. isto não está incorpo
rado ao Balanço Geral da União. Então está 
no âmbito das Demonstrações Financeiras e 
Contábeis do Banco Central. E.eSSC\5 aberturas 
também existem, como para toda apropriação 
de despesas e receita dessa reserva em moeda 
estrangeira. 

O SR RELATOR (Jutahy Magalhães) -A 
terceira pergunta do requerimento foi: qual 
o nível de compatibilização da conta Resultado 
Orçamento de Crédito, divulgado pela Secre
taria do T escuro Nacional, com as contas pu
blicadas pelo Banco Central? Seria possível 
unificar a metodologia desse orçamento de 
crédito com o orçamento monetário sob a 
resPonsabilidade do Banco Central? 

A resposta é a seguinte: até o ano de 1987, -
a existência do orçameoto m_oo_e,tário _do Ban
co Central do Brasil possibilitava a cobertura 
de vários gastos do Tesouro Naci.onal, através 
da missão monetária, a exemplo das opera
çãoes de Fundo e Programas, administrados 
pelo próprio Banco Central, e deiS suprimentos 
da autoridade monetária ao Banco do Brasil, 
para cobertura de programas como o crédito 
rural, aquisições do Governo Federal, AGF, 
estoques reguladores, dentre outros. 

Com a unificação orçamentária, todos esses 
programas deixaram de ser financiados pelo 
Bacen e passaram a integrar o ona. Ocorre 
que os OGU dos anos anteriOres ao orçan1en
to fiscal já contemplava alguns ou parte _de 
programas que agora fazem parte do orça
mento de crédito. Por exemplo, programas 
como o crédito rural AGF, estoques regula
dores, tinham rubricas no orçamento fiscal 
-Tesouro Nacional- bem como no moneR 
tário- Bacen - e que agora, lia Orçamento 
Unificado, passaram a fazer parte do orçamen
to de crédito, eliminando-se desta forma uma 
inconsistência orçamentária anteriormente 
existente. 

Assim, numa comparação entre o atual or
-çamelitó -ae Ci'êditó-e os orçamentos mone
tários de períodos anteriores levará a resultaR 
dos pouco qualificados. 

Ademais, como pode ser visto na Execução 
Financeira do Tesouro Nacional deste ano. 

.O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Co
mo se vê, na indagação o orçamento de cré
dtto apresenta de acordo com as regras âe 
elaboração e _execução orçam etária, entradas 
- receitas próprias - e saída - despesas 
-da Secretaria Nacional por programa, regis-
tros_esses que são diferentes da forma apre
sentada -fluxos líquidos- em períodos an
teriores pelo Bancen, como pode ser consta
tado no voto do Conselho Monetário Nacional 
n01 338/87, o qual aprovou o orçamento mone
tário do ano passado. 

2-Unificação de metologia. Como salien
tado aritertonnente (ainda estou lendo a res
posta da Secretaria), existindo, hoje, apenas 
um orçamento, tomou-se inviável utilizar a 
mesrria metodologia do antigo orçamento 
monetário; anteriOrmente, o Banco Central 
trabalhava apenas com fluxo líquido - varia
ção- e, hoje, a Secretaria _do Tesouro Nacio
nal utiliia entradas e saídas. 

Considerações baseadas na resposta de V. 
St: como V. Sr" admitiu anteriormente, existia 
uma "inconsistência orçamentária"; indago 
se. na metodologia atual, ainda existem inconR 
sistências e onde elas se localizam? Porque, 
por exemplo, certos programas, que certa
mente não têm entrada, aí estão? 

O SR LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES -Veja !(.em, Senador, hoje o orça
mento das operações oficiais de crédho não 
é um orçamento distinto do Orçamento Gerai 
da União; ele compõe o Orçamento Geral da 
Unjão; via de conseqüência, ele tem suas re
ceitas específicas. Por exemplo retomo de 
operãÇões de crédito rural concedidas em pe
ríõdos anteriores e tem as suas despesas espe
cíficas que foram determinadas pelo Congre$.. 
se Nacional no ano de execução orçamen
tária. 

Com relação à diferença que existia, no mo
mento_em que ainda não s_e tinha essa unifica
ção orçamentária, vivíamos uma situação que 
o Banco CEintral, por concessões do orçamen
to monetário, apartava recursos para fazer face 
a despesas que estão contidas dentro desse 
orçamento e hoje são receitas fiscais. Exemplo 
disso é que nós, no ano-passado, fizemos uma 
substituição _de um ativo do Banco Central 
que ele_fazia em nome do Tesouro Nacional 
- operações dessa natureza -. que foram· 
trocaQas por pápeis do Tesouro Nacional, que 
são_as LTN especiais. Só para se ter uma 
Idéia do valor, apenas para dJmensionar o ta
manho das despesas que eram feitas à mar
gem do Congresso Nacional - quando digo 
à margem, é porque não estão contidas numa 
peça orçamentária, que hoje é _estritamente 
objeto de avaliaç.io completa do Congresso 
Nacional - essas despesas, em março, apew 
nas para dizer do orçarnento monetário, esta
vam contábilizadas, na STN, por 24,7 bUhões 
de cruzados novos. Então, eram operações 

que, até então, eram exe_cutadas pelo Banco 
Centrai, via orçamento monetário, por autori
zações específicas do Conselho Monetário Naw 
cional, sem trânsito pelo Congresso Nacional. 

Hoje todas, essas operações reguladas den
tro do orçamento das operações oficiais de 
crédito, via de_conseqüência- insisto-, den
tro do Orçamento Geral dã União, são despe
sas efetivadas por determinação expressa do 
Congresso Nacional. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)·~ 
Também, na pergunta anterior, dizia: por que 
a Secretaria do Tesouro Nacional não elabora 
um manual de execução financeira do TesouR 
ro Naclonal, de forma a orientar, de maneira 
permanente,· o acompanhamento e controle 
das contas plí6lkas e eleVai' o nível de trãnspa
rência de sua divulgação? 

A resposta foi a seguinte: a Secretaria do 
Tesouro Nadonal, em março de 88, encami
nho\,~ ao Senado Federal documento denomi~ 
nado "Glossário de termos utilizados pela 
FRFSTN", que discrimina_os conceitos bási
cos relativos às receitas federais e execução 
financeira do Tesouro Nacional, com abertura 
de todas as contas publtcadas. 

Considerações: lamentavelmente, talvez, 
por problemas de comunkação interna desta 
Casa, não recebemos, nem eu, nem minha 
assessoria, o referido glossário; seria ainda 
passivei recebê-lo? De qualquer maneira. o 
que estou indagando é se V. s~ acredita se 
seria necessário um manual de execução fiw 
nanceira, regulamentado pelo Senado Fede
ral, ou se crê ser suficiente_ o dito glossário, 
que, na verdade, é mais um explicativo de 
termos e não um instrumento de controle de 
métodos e processos. Ainda assim, indago a 
V. S• sobre a possibilidade de se realizar um · 
seminário entre a Assessoria da Secretaria do 
Tesouro Nacional e a Assessoria Técnica do 
Senado, de forma a contribuir para adequado 
adestramento do nosso pessoal quanto à sis
temática de trabalho da Secretaria de Tesouro 
Nacional, a título de ilustração, onde o pessoal 
técnico da Secretaria do Tesouro Nacional te
nha informação e orientação e como poderia 
essa eXperiência ser estendida a outros podew 
res, bem como a estados e municípios de 
maior porte. 

O SR LCJIZ ANTÓNIO ANDRADE. GON
ÇALVES- Permito-me começar pelo final. 

A questão do seminário, mais uma vez, colo
ca a Secretaria do Tesouro Nacional para es
truturar encontros, até mesmo a rúvel informal, 
de modo que possamos ãperfeiçoar e amiudar 
esses cantatas também com as Assessoria 
do Senado Federal, a exemplo do que já nos 
dispusemos a fazer com relação- à Câmara 
dos Deputados, de modo que possamos ter 
unifonnidade nas linguagens adotadas para 
evitarmos situações que poderiam ser minimi
zadas de for:ma muito mais adequada com 
urn perfeito conhecimento do comportamen
to_ de cada Poder. 

Mas uma vez, insisto que estarei inteiramen
te à disposição para concebermos um progra
ma dessa natt!reza. 
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A nível de estados e municípios estamos 
desenvolvendo também um sistema de infor
mações, coletados a ntvel de cada estado, o 
que no_s permtirá uma aproximação maior 
com esses outros entes da Federação. 

Com relação à nota de imprensa e especifi
camente ao_ glossário, apenas eu gostaria de 
fazer um esclarecimento adicional: quanto a 
essa divulgação que é mencionada por V. E;(!', 

o glossário existe, ele foi mUito mais voltado 
para a divulgação da execução financeira do 
Tesouro para- vamos dizet assim -a im~ 
prensa. Então, seria uma linguagem que teria 
características assim - a imprensa. Então, 
seria uma linguagem qUe teria:caracterfstlcas" 
diferentes de toda uma escrituração contábil 
que tem, como se sabe, todo o histórico e 
tudo o mais que está conSubstanciado no Ba
lanço Geral da União. 

Esse demonstrativo mensaJ, que é apresen
tado pela Secretaria do Tesouro Nacional, tem 
características específicas para o leitor; por is· 
so eJe é feito de modo a tentar, ainda, talvez 
de uma forma um pouco mais complexa do 
que nós desejariamos; mas ele tem uma lin
guagem mais acessível, que é voltada para 
a divu1gação, a nível de imprensa nacional. 

Tem os outros demonstrativos que são exi
gidos pela Constituição agora vigente que são 
informações bimestrais: ao final de cada mês 
n6s temos que apresentar, por publicação no 
Di§rio 0/k:ial e já começamos eSse procedi
mento no dia 30 de março ...;;....-a execução 
financeira do bimestre anterior. __ 

É claro que esse é um processo de aproxi· 
mações sucessivas. Nós estamos em cantata 
com o TCU para ver se a forma de divulgação 
que nós apresentamos estaria, vamos dizer 
assim, do agrado daquele Tribunal, de rtrodo 
a que também aperfeiçoemos, se for assim 
julgado necessário. 

Essas situações, esses tipos de demons
trações apresentados pelo Tesouro Nacional, 
podem ser divididos basicamente em três 
componentes: o demonstrativo contábü, defi
nitivo, que se segue todo o ritual contábü da 
União, e é permanentemente acompanhado 
pelo TCO; nós temos a divulgação, por força 
da norma constitucional em vigor, que obriga 
a publicação a cada mês do bimestre anterior 
da execução verificada no bimestre anterior 
- insisto, foi a primeira tentativa e estamos 
no processo de aperfeiçoamento -; e temos 
um terceiro demonstrativo que é a informação 
para a sociedade, através dos órgãos de im
prensa. 

Se ficou alguma pergunta, Senador, me 
desculpe, 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Eu 
gostaria só de, complementando a indagarão 
do Senador Jutahy Magalhães, saber o seguin
te: se esse glossário se compõe de palavras 
previstas, utilizadas no código de coil.tabilida· 
de da União, ria lei de contabilidade pública, 
Se são palavras, digamos, de forrriãção esdrú
xula, se são palavras da língua portuguesa 
com outro sentido. Porque hoje temos uma 
série de pa]avras que são construídas forçada
mente, mas por força da necessidade econô-

mica, e eu não sabia que no mundo financeiro 
também existia essa mesma necessidade. 
Que palavras sãO essas desse glossário? São 
linguagens técnicas· da contabilidade pública 
ou são palavras da língua portuguesa com 
um novo sentido, um sentido técnico ou se 
são palavras de formação irregular pela neces
sidade do próprio oficio? 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES- Pois não, Senador, 

:O Sen~dor Jt.itahy Magalhães, rio início da 
sua exposição, que veio a redundar nas per
guntas, mencionou mesmo que seria um glos
sário de termos entre a Secretaria da Receita 
Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional; 
esse glossário busca identificar- e estou cha
mando a atenção para isso- apenas os con
ceitos: o que seria o conceito de arrecadação 
parifa Receita Federal e o que seria o conceito 
de arrecadaçao que é a Caixa do Tesouro Na
cional. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- En
tão é uni glossário. 

O sR_ LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES- É um glossário de termos compa
rativos entre as éxpressões usadas, entre duas 
Secretarias do ministério da Fazenda, de mo
do a minimizar efeitos por demonstrações di
ferentes. 

O SR. CID SABÓIA DE CAAVALHO- São 
problemas de expressões também, não é? 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES - Creio que nós não teríamos ali 
expressões esdrúxulas, nobre Senador. 

O SR. CII)-SABÓIA"DE CARVALHO- Sun, 
por<iue ainda há pouco faláVamos em dívida 
consolidada. Confesso que não entendi ainda, 

-·por eXenlplo: dívida consolidada, seria essa 
a palavra do glossário? Isso é o que eu queria 
saber. Porque, muitas vezes, n6s temos termos 
que não obedecem bem a formação da lingua 
portuguesa, mas são- palavras que surgem. 

o SR. RELATOR (Jutahy Maga!háes) :_ É 
economês e não português, 

O SR CID SABÓIA DE CARVALHO- Eco
nomês? Eu quero saber se há nessas pa1avras 
alguma coisa estranha, que fuja à natureza 
da língua ou se é apenas uma eXpressão. Por 
exemplo, 9_!vida_ consolidada, nós sabemos o 
que é coilSOJid"ãr, il6s sabemos·o que é dlvída, 
agora, dívida consolidada às vezes alcança um 
conceito muito técnico que foge á compreen
são da pessoa que não viva nesse mundo fi
nanceiro propriamente. Quer dizer, o que V. 
Ex' me resporide é que -o QioSSário não é bem 
um glossário propriamente dito, ele contém 
o :significado de expressões, é um conceituá
rio, não é apenas um glossário, ele contém 
mais do que a significação das palavras, os 
próprios conceitos de verdadeiros institutos. 
Por exemplo, dívida consolidada deve ser um 
inst~Mo-no -meio--rma.nceJro: -Eunãoa~canço 

muito bem isso pela natureza de meu trabalho, 
que se distancia um pouco dLsso~ Mas fiquei 
preocupado se esse glossário poderia ser de 
palavras exclusivas, -Ónicas do mundo finan-

ceiro, e estou vendo que não, que é mais a 
definição_ de expressões té.cnlcas, como está 
querendo alcançar o Senador Jutahy Maga
lhães. 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES -Inclusive, ele se presta ao esclare
cimento entre ·as duas formas- de divulgação 
de dados insistO para a Imprensa Nacional, 
entre a divulgação de dados da Secretaria do 
Tesouro e da Secretaria âã ReCeita e também 
voltadO para a Imprensa, de modo a esclarecer 
os conceitos. Porque nós terfamos números 
discrepantes entre uma e outra divulgação. 
É para que não tenhamos essa dualidade de 
números é que nós explicamos quaLs são os 
conceitos vividos por cada um. Acho que V. 
Ex' está correto, acho que deveria ser maLs 
um conceituárlo do que propriamente um 
glossário. _ 

OSR.CIDSABÓ!ADECARVALHO-Sena
dor Jutahy, onde é que vamos_conseguir isso? 
Tem aqui no Senado? 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES- Eu enc~inho para V. Ex!'. 

O SR. GD SABÓIA DE CARVALHO -Eu 
gostaria muito de receber, porque é urna coisa 
multo importante. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -
Porque chegou no Senado, mas não hoUve 
a distribuição devida. 

Continuando -com a pergunta segUinte: por 
que a Secretaria do Tesouro Naciona1 não evi
dencia com clareza o valor dos subsidias e 
transferências ao setor privado e ao consumo? 
Qual o valor dessas ·contas nos últimos 16 
mes_es? A resposta: O valor dos subsidias ao 

'-setor privado será publicado tão logo esta Se
cretaria do Tesouro Nacional compatibilize a 
nova metodologia como orçamento unificado. 

Para fins de informação ao Senador, relacio
namos abaixo as transferências realizadas no 
mês de março: 

- pesgoaflencargos sociais: 50 rilühões; 
.,_ demonstração da dívida contratada etc. 
As considerações que faço: a Secretaria do 

Tesouro Nacional já compatibilizou a referida 
metodologia? Já publicou os valores soJicita
dos? Poderia informar quais os va1ores conso
lidados dessas várias contas mencionadas aci-. 
ma nos períodos - al', V. 8' certamente não 
terá talvez õs dados -, no ano _de 1988, de 
janeiro a abril de 1989 e março de 1989 e 
abril de 1989? Poderia comentar rapidamente 
o destino e o caráter dessas transferências 
ou simplesmente sua justificativa? Por último, 
vê necessidade de sua regulamentação pelo 
Senado Federal? 

O SR. LU!Z ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES ..:.:. ~ clarO- qUe ioda ess.i situação 
hoje está configurada lia Orçamento Geral da 
União, que explicita todas as verbas de subsí
~ios e de transferê~ç~as_ ~~jJlç_eDtiv~,_ çje 
equalização de custos e tudo _o mais. A título 
de exemplo, no orçamento das operações ofi
ciais de crédito que compõem o OGU, como 
já disse, elas estão explicitadas, por exemplo, 
por subsidias ao setor exportador, definidos 
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pelo Congresso Nacional, são equallzações de 
taxas. Nós temos isso a nível dos créditos agd- -
colas e toda a sua conceituação é inteiramente 
explicitada a nivel dos demonstrativos contã
beis de que dispomos. 

A partir da unicidade orçamentária, fica mui
to evidente esse tipo de registro contábU do 
Tesouro. Teríamos, então, total condição, não 
s6 de apresentar esses dados com relaçãO 
ao exercício passado, como temos também 
condições de caractemara nfyel_do orçamen
to aprovado pelo Congresso Nacional, cOmo 
se compõem todas e.ssas__rubricas. Poderia
mos encaminhar oportunamente aos Si-s. Se
nadores. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. 
Sa considera que é necessário alguma regula
mentação por parte do Senado? 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES - Ela já é feita por parte do Con
gresso Naciona~ ao examinar o Orçamento 
Geral da União. AJi são explicitadas todas as 
taxas, todos os vaJores correspondentes a es-
sas rubricas. · 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -
Não há necessidade de nenhuma outra regu
lamentação? 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES- Creio que não, não sei se o Simão 
gostaria de aduzir, se estaria completado esse 
processo de encaminhamento. 

O SR. SIMÃO ORJNEq. - O que ocorre 
hoje na metodologia de cálculo dos substdios 
ao setor exportador do setor agricola, em parti
cular, é que esses setores receb_eram crédito 
há um longo tempo, crédito de longo prazo; 
créditos que são de longo prazo. Então mes
mo quando hoje se fqz. um orçamento, explici
tando os subsídios que partem de bases que 
são calculáveis - são idéias de como vai 
acontecer -l~vamos em conta os dados de 
custo da dívida públtca, colocamos o saldo 
base X; o custo teórico dessa linha de créditO 
é esse saldo,. corrigido pelos custos da divida 
pública. Aí criamos um subsidio, se àquela 
linha já foi dado empréstimo há cinco anos 
atrás, com custos inferiores a esses que estipu
lamos neste instante. Então, esses subsidies 
são dados a partir de um determinãdo mo
mento, podemos estabelecer regras novas pa
ra o subsidio. Mas, neste instante, temos que 
consumir aqw1o que já foi desembolsado an
teriormente, a taxas que não são compatíveis 
com os custos atuais do Tesouro e aí cãlCula
mos qual a diferença entre o reeitlbolso da
quele empréstimo e qual seria o reembolso 
efetivo desse empréstimo nesse instante. É 
assim que calculamos esse tipo de subsídio. 
Então, daquelas operações que já foram em
prestadas e têm custos i~compatíveis com os 
custos da dívida, naquele mom~nto, esse sub
sídio é dado. Hoje, o Congresso faz a estima
tiva de quanto isso s~ no ano, porque sem
pre é uma estimativa, e o CongresSo aprova 
ou não aquele subsidio; se ele não aprovar, 
simplesmente o retomo ao T esow-o vai acon
tecer já defasado, ~_existir o subsídio e não 

vamos poder expUcitá-lo, não vamos deixá-lo 
claro, ele vai ficar ocuho, num retomo menor. 
Se ó Congresso aprova, explicitamos, e dentro 
do balanço da União e dentro das nossas esta
tísticas eles vão constar, quanto foi o subsídio 
de cada linha dessa. Para os novos subsídios, 
sim, hoje o Conselho Monetá0o ainda regula 
as taxas de juros de crédi_tp rural, e regulando 
essas taxas, quem está dando S\,lbsldio ou não 
é o ConSelho Monetário, hoje, e não _o Con
gresso Na~::lona.J_. O Congr~~o -~adonal sim
Plesmente aprova, naquele instante, um orça
mento que está_ cumprindo aquele dispositivo 
t;las taxas de juros elaboradas pelo Conselho 
Monetário Naciom3L Para este é)no, por exem
plo, as taxas de Juros de crédito agric:oJa são 
de correção monetária, IPC Ou qualquer outro 
tridice de atualizaç_ão monetária, com juros de 
12%, e se o custo da Qívida públic~Jpr superior 
a isso, certamente yai haver um subsídio, 
quando hoUVer o retomo dessas operações. 
Então, é assim que é feito hoje. E nos créditos 
à exportação, que exi$ern. hoje, é um subsídio 
também dado pelo Conselho Monetário. O 
Conselho f'i\onetârió "aproVou um rúvel de ren
tabUidacl.e_ daquelas operações que, às vezes, 
é inferior ao custo da dívida pública e o Con
gresso apenas corroborou isso quando apro
vou o Orçamento da União. Esses cálculos 
são feitos e, quando da_ aprovaç&o do Orça
mento da União, o Congresso aprova aquele 
montante de subsídio._ Se o Congresso não 
aprovar, certamente vai acontecer. Pode não 
acontecer d;;1_qui para frente, mas como exis
tem operações -contratadas de longO prazo, 
e esse Sübsídio já existe também, acontecerá 
a defasagem e não poderá ser explicitado a 
nível de orçamento, e não poderíamos saber 

· quanto foi, porque simplesmente o retomo 
inexistiu. É assim gue é feito hoje. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -
Ache_i i!Jte!'essante a _sua resposta e mostrou 
que m~mo o Congresso Nacional recüsando, 
o subsídio é c_onsiderado inválido. 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES - É, pOrque se trata de operações 
já contratadas, Senador. 

·o SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)
Mesmo com a re:cusa, como se traia de con
trato Já celebrado, ai não adiãnta a recusa do 
Congresso: Pode dificultar um pouco, não tor
nando ewlícito o subsidio, fica embutido no 
orçamento, como um todo sem considerar 
aquilo que o Congresso_ determinou. 

A outra pergunta feita na época foi porque 
o item "outras despesas" parece consolidado, 
s_em discriminar_ seus componentes, quando 
em verdade é o mçijor elemento daS liberações 
ordinárias? A resposta: 6- item- "outras despe
sas" compõe-se de um grande número de 
conta,s, classificadas em despesas compro
missadas, categoria c e demais despesas, ca

-tegOria d, conforme relação anexa. Tais contas 
são publicadas de forma consolidada, visando 
a- simplificação do quadro da execução. 0$ 
principais valores referentes ao mês de março 
de 19aa são: outras despesas, 68 bilhões, _15_9 
[!lilhões a 691 mil. 

despesas compromissadas, 62 bilhões, 43 
e ta1; -

Outros serviçOs e encargos, 11 bilhões. 
Obras e instalações, 1 bilhão e 300 milhões. 
Material permanente, 1 bilhão e 233 mi-

lhões. 
Investimentos e regulàmento·de execuções 

especiais, 13 bilhões e 970 milhões. 
Oi.itra-s-·despesas~compromissa:das, 34 bi

lhões. 

Demais despesas de material para consu
mo, 4 milhões. 

Outras, 2 bilhões e alguma coisa. 
Consideraçj)es: "Não creia V. s~ que essas 

despesas, embora consolidadas, devessem 
estar discriminadas? Por que não separar em 
custeio e investimento? Poderia citar esses va
lores nominais e percentuais na execução fi
nanceira do T escuro até trinta de abril? Deve
ria haver alguma regulamentação da maté
ria?" 

-O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES -Mais uma vez, nos reportamos 
a uma nota de imprensa, que foi a divulgação 
dos dados do Tesouro, se me lembro, de mar
ço de 1988. Obviamente, quando aglutinamos 
em outras despesas , a exemplo de despesas 
em outra parte deste demonstrativo, despesas 
de pessoal, não estamos explicitando por ór
gão, quanto cada um gastou com pessoal. 
Da mesma forma que estamos falando, aí, 
em cerca de quatro mil unidades gestoras que 
re_c.ePem recursos do TC$ouro Na,donal e não 
teríafnos como, numa nota de imprensa, ex
por de forma minudent~ qual a composição 
e para o que se_ destinaram essas despesas. 
_$epam despesas agregadas que estaríamos 
considerando aí, de modo a apenas facilitar 
a exposição. Obviamente, todas essas despe
sas estão contidas no Balancete Geral da 
União, que a cada mês é levantado pela Secre
taria do Tesouro e consubstanciado no relat(>
rio ao ftnal do Balanço Geral da União, que 
é enCi'iminhado ao Congresso Nacion_~. En· 
tão, essa é uma nota de imprensa, de divulga- -
ção de execução _orça_mentária e financeira 
do Tesol,lfO _Nacional. 

Naturalmente, não teríamos como abrir es· 
sas outras despesas que seriam despesas da 
ca,tegoria "C', distnbuldas por cerca de quatro 
mil unidades gestoras d_e_ recursos do T escuro 
Nacional. Poder~se-ia pensar em alguma for
ma de agregar essas outras despesas em al
guns grandes componentes; talvez essa de co
locar entre despesa de custeio e despesa de 
investimento poderia ser uma forma. Se for 
julgado necessário, podemos até examinàr 
uma forma de divulgarmos isso, explicitando 
alguns grandes grupamentos disso __ aí, mas 
são despesas de toda natureza que estão.CQI;l
tidas no Orçamento Geral da União e que eS
tão também contidas no Balancete Geral, qUe 
é publicado e levantado a cada mês, pela Se
cietaria do Tesouro Nacional 

O SR. RELATOR (JutahyMagalhães) -Ou
tra pergunta feita à época: ·'Onde estão regis
tradas as transferências das estatais defic_ltá-
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rias e as entidades de assistência e benefi-
cência social?" -

Resposta: "Como se pO-de observar nos ele
mentos de despesas que são descontados, 
em anexo, as liberações são feitas pelo Tesou
ro Naciona] aos diversos _órgãos públicos -
transferências intragovemamentais. As trans-
ferêncías realizadas na administração indireta 
devem ser informadas pelos mesmos." 

Consideração: "Nã:o entendi a resposta de 
V. S•. Indaguei onde_e não por quem e a quem. 
Pode me dizer onde? E aproveitando a deixa, 
por que não se registra tainbém a quem? Afi
nal, isto é que é importante." 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVEK:.:...:/\ liberllção de recursos da Secre
taria do Tesouro é feita de forma ~nglobada 
por fiUnistério. Quero dizer que quando libera
mos recuros para o Ministério das Minas e 
Energia, por exemplo, estáffios cOntendo des
pesas que seriam execl,ltaçlas por órgãos do 
Ministério e também por suas empresas. des
de que contemplado no Orçamento Geral da 
Onião. Om exemplo bastante caracterfstlco 
são recursos liberados ao referido Ministério, 
para chegar ao atendimento da Eletrobrás. 
Então, liberamos recursos que estão definidos 
no Orçamento Geral da Onlã_q para a empresa 
EJetrobrás, dentro do orçamento que é execu
tado pelo Ministério das Minas~ Energia. To
das essas despesas também estão registradas. 
obviamente, no Balancete CohtãOil do T escu
ro Nacional e estariam, _nesse çaso, mencio
nado a título de exemplo pelo Senhor, dentro 
desse componente outras despe~s; são des
pesas específicas de gestão dos vários órgãos 
e empresas vinculados aos diversos Ministé
rios. 

O SR RELATOR (Jutahy Magalhães) • Ou
tra pergunta: "Como se compatibiliza a admi
nistração da dívida pública pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, com-~ admínfstra_ção do 
nível de liquidez pelo Banco Cer\b:al? E possí
vel unificar o custo da Onião nesses dois rúveis 
de política econômica?" --

0 SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES -A gestão da dívida pública pela 
Secretariado Tesouro Naciona] é dada a partir 
das definições contidas no Orçamento, 

Esté ano, por exemplo, temos a possibi
lidade de emitir dívida nova, ou seja, além da 
rolagem automática de principal corrigido, 
apenas para pagamento dos encargos da dívi
da pública rnoblliária federal, e também para 
fazermos operações de antecipação de recei
ta, que mais tarde virão redundar, dentro do 
orçamento das operações oficiais de crédito, 
a obtenção de recursos, até que se consuma 
as ~peraç:ões de refeanding, que propiciarim, 
asstm, o pagamento de todo o serviço da dívi
da das operações avalizadas pela União. 

Ou seja, como temos um estoque de dívida 
contabilizado no T escuro, fiQurimdo como 
credor de todas as empresas estatais - esta~ 
dos e municípios- e de suas empresas tam
bém, temos a possibilidade de fazer uma ope
raç-ão de releanding mais tarde, de modo a, 
ao regularizar essas operações, ou seja, ao 

liquidar esse passivo dessas empresas para 
com o Tesouro, isso redJ..Jnd~_em ~eceitas do 
Tesouro Nacional e, via cJe -conseqüências, 
permitiriam que tivéssemos cr~ditos orça
mentários sufldentes para fazermos as opera
ções de empréstimo ponte. 

Enquanto esse releanding não se consuma, 
e como temos serviço da dívida vencendo mês 
a mês, estabelecemos esse .mecanismo que 
foi aprovado na Lei n9 7.742, pelo Congresso 
Nacional, de modo a nós efetivarmos essas 
operações de antecipação de receita, que se
riam regularizadas com essas õperações de 
rejeanding. 

Então, são as duas mo-dalidades a partir 
das quais a dívida do Tesouro Nac;ional pode 
cresc:::er ao ·Jongo deste ano. Isso está dado. 
A colocação desses papéis é sempre feita em 
leilões primários, do qual participa todo o siste
ma financeiro. 

A questão da dívida, da execução da política 
monetária- pelo Banco Central é feita a partir 
de definições de condições de liquidez e de 
taxcm praticadas no mercado fmanceiro. É 
urna questão de dosagem da liquidez do mer
cado que se refletem ou não em receitas ou 
despesas dentro do orçamento do Banco Cen
tral que virão sensibilizar o resultado do Banco 
Central, que, ao fmal do exercido, é transferido 
para o Tesouro Nadonal. 

São duas características diferentes: a polí
tica praticada de colocação de papéis pelo 
TeSouro Nacional não se confunde com aque
la que é praticada pelo Banco Central de colo
caÇão em lnerc:ado de papéis da sua carteira, 
de rhbdo a dosar liquidez e taxa de juros no 
mercado, ou seja, de prática de uma política 
monetária. 

O SR. REU\TOR (Jutahy Magalhães)- Ou
tra pergunta feita na época: Por que a Secre
taria do T eso_w-o está: coloc;ando sistematica
mel1te titulas alérp da ne~es~idade de financia
mento do défic:it orçamentário, gerando, em 
conseqüêncía, ilusórios e onerosos resultados 
positivos de caixa? 

?n j2!_n~iro, essas colocações líquidas che
garam a 127 bilhões e 382 milhões, para um 
déficit de 76 bilhões de cr~ados; e. no período 
de janeiro_ a março de 1988, a· 477 bil_hões 
e 200 -milhõ.es para um déficit de 394 bilhões. 

Resposta - As colocações .de titulas no 
médio prazo devem corresponder às .efetivas 
necessidades decorrentes do déficit orçamen
tário. Todéllh_a, no. curto-prazo, outros fatores 
infiuendam essa dedsão: ]9 - as condições 
de mercado; 29 - as posições técnicas do 
banco Central; 39 -a manutenção de reservas 
em caixa de valores tecnicamente recomen
dados, em função dos montantes previstos 
de resgastes e liberações mensais. 

Além disso, as colocações adicionais não 
acarretam custos extras ao tes.ouro, pois os 
recursos gerados_ permanecem no Banco 
Central, o que lhes permite adquirir títulos do 
TesOtito no mercado secundárip, g~ando re
sultados adicionais naquele banco. Esses re
suhados são transferidos ao tesouro. Portanto, 
as antecipações de colocações em condições 
favoráveis no mercado reduzem os custos do 

Tesouro e significam melhor gestão de sua 
àívic;la. . 

Considerações: - V. 5' diz acima, se bem 
entendi, que a colocação de título em excesso 
às necessidades de ç_aixa são benéficas, por
que permitem readquirir titulas e transferir re
cursos __ ao T esourõ .. 

MaS estamos faland~ d_e_ colocação líquid-a 
de títulos, então, a resposta não vem ao caso. 
/Y\as, s_e viesse, o resultado não seria negativo, 
ern virtude_ de_que o Governo paga mais caro 
na co.mpra do que na_ venda? Qual a posição 
dessa colocação de título no primeiro trimes
tre de 1989? OU, Se houver no mês d~ abril, 
V. s~ crê que o Congresso deveria interferir 
nesse processo sempre que o nível de endivi
damento estivesse. acjm~ 4as previsões? 

O SR. LUIZ ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES-Apenas para Complementar e dei
xar bastante claro. 

A colocação que foi dada na resposta for
malmente encamin_hé,da_a V. ~. diria que 
a dívida mobiliária· do TEi:souró efetívamenl:e 
é ditada, a coJocaç~Q __ d~sses papéis é ditada 
por drcun~ndas de mercádp e até m~smo 
para manutenção de um nível de caixa que · 
dê wn certo conforto na administração do 
orçamento, na execução do- Orçamento d~ 
União. rsso porque em determinados momen
tos, prevemos sempre quais os _leilões __ que 
vamos realizar ao Jongo do mês seguinte. Te
mos que ter um nível de caixa confortável de 
modo a prevenir até mesmo uma eventual 
possibilidade de um determinado leilão te: c urn_ . 
nível de caixa tal __ que não interessa ao Tesouro 
fazer a colocação naquele momento. 

Por drcunstância de liquidez ditada pelo 
mercado, na medida em que oferecemos o 
volume, ele dá o preço que ele está disposto 
a pagar para fiCéir com acjueles papéis. Então, 
temos que ter um nível confortável de caixa, 
de modo a permitir a gestão .do orçamento 
da União ao longo daquele mês. Temos, por 
exemplo, concentrações de transferências da 
União no primeiro decênio de caÇa mês, ,que 
são ditados por pagamento de pessoa!_ e trans
ferência para Estados e Municípios. 

Obviamente, até s~ completar esse primeiro 
decênio, não temos ainda um nível de receita 
-compatível para efetua:r aquelas despesas_. En
tão, é urna situação que se ajusta -ão" longo 
do mês. Por isso, a_ressalva de que, no médio 
prazo, há essa colocação .inte_iréU"(Iente indife
rente. De outr:a parte, como todos os recursos 
- e, talvez, aí é que não ten~ ficado muito 
claro -aS disponibilidades de caixa do _Tesou
ro ficam no BancQ CentiaJ, isso possibilita que 
o Banco Central, na gestãO dessas_ disponibi~ 
!idades, possà adquirir títulos do mercado fi~ 
nanceiro. 

Então, isso é inteiramente.neuijo sob a Ótic:) 
do T escuro, porque a remuneração que ele 
estaria pagando estaria revertendO em bene
ficio do Banco_ Central; CUjO reSultado é trans
ferido para o Tesouro, Então, há uma -neUtra
lidade em termos d~ custos .• 

Com relaçãÕ à execução, que" V. Ex' solid
tou, das ern_issões verifica.das .. :até o mês de. 
março de"" 1989, tenho aqui, inclusive, o de~ 
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monstrativo que eu poderia deixar com esta 
Comissão. -

Apenas, a título de esdarecimento, tivemos 
uma emissão pelo valor líquido de 5 bilhões, 
de cruzados novos, resgates de 4,04, pagamos 
encargos de 328. Então, ficamos com um re· 
sultado positivo na- cOlocação de papéis em 
março, aproveitando condições favoráveis de 
mercado e de baixa _t_axa de juros, de 643, 
em termos de deságlo. Baixa taxa de coloca~ 
ção, é o que estou dizendo, de 643 milhões 
de cruzados novos. Esse dern...9_nstrativo em 
deixar aqui com a Comissão. 

O SR. RELATOR (JutahyMagalhães) -Ou
tra indagação feita na época. Como estão 
compatibi1izados, no quadro da execução fi
nanceira do Tesouro, os deságios dos títulos 
do Qovemo e das variações do valor real, con
versão voluntária dos estoque? 

Um outra indagação: não seria mais lógico 
manter um acompanhamento de divulgação 
da execução financeira na Seplan com um 
exame da caixa do Tesouro e a_uditoria, como. 
órgão independente, junto ao Tribunal de 
Contas? -

A resposta da Secretaria foi que entende 
o Governo Federal que o planejamento deve 
ser independente da execução financeira, ou 
seja, tais funções não devem ser des~pe~ _ 
nhadas pelo mesmo órgão federal. As priori
dades do Governo Federal devem ser ditadas. 
pelo órgão planejador, assim como a execu
ção deve seguir a racionalização do uso dos 
recurs-os. 

Por outro lado, o CongresSo Nacional rece~ 
be, anualmente, do tribunal de Contas da 
União, parecer sobre o desempenho das con
tas da União. Finalmente, tendo em vista o 
pronunciamento daquele parlamentar, mani
festando sua contrariedade ao posterior co
nhecimento das contas do Tesouro Nacional, 
divulgadas pela imprensa, cabe esdarecer que 
esta Secretaria enviou a matéria com antece
dência para o gabinete do Uder do Governo 
no Senado Federal, para distribuição e divul
gação aos demais Uderes partidáriOs. 

Veja V. Ex' como, na época, IioSsa liderança 
estava um pouco lenta para remeter aos de
mais Senadores o material que chegava ao 
seu conhecimento. 

E aqui, nas considerações, tem uma refe
rência a. um depoirriento do Presidente do 
Banco Cehtra1, quando ele falava em driblar, 
em chutar em gol. A consideração diz: ''V. 
S' driblou, mas não chutou em gol". Estamos 
falando em três coisas: planejamento, aud.i~ 
toria e caixa. É certo que caiba só à Seplan 
a defmição de prioridades. Isso é tarefa do 
planejamento. Então, V. 8' está de acordo que 
não cabe à Secrefaffa do Tesouro Nacional 
indagar sobre prioridades, mas apenas execu
tá-Ias, sob o regime de administração nacional 
de caixa? V. s~ é fafbrável ao regime de caixa 
única pelo Tesouro?- Qual o regime atual de 
execução das contas? Quais os outros que 
poderiam ser utilizados? Nos indagariamos se 

as auditorias não deveriam ficar fora da Secre:
tari8 dô TesoUrO NaCí6nai;}á(jue- é órQ-ãO a_e 
fiscalização? Não sofrerá. e_Ssa auditoria pfês
sões da autoridade executora do caixa? Isso 
rião é peri"gos6? QUe sUgestõ-eS fãila: V. s,- nó 
sentido de fortalecer o controle interno da Fa
zendáPiibliCci?V. $~Crê que, riOS demaiS MiníS
térios, controle e caixa devem estar sob uma 
ijn!ca e mesma -autOridade? Quafs -aS alteiitã
tivas? .E5"té! é a inda~ação fin~l. 

~ O SR. LU!Z ANTÓNIO -ANDRADE GON
ÇALVES- Há a questão do controle interno. 
A Secretaria do Teso_uro, por determinação 
legal, seria a cabeça do sistema de controle 
interno da União. Obviamente, o controle in· 
temo está situado, a nível central, na Secretaria 
do Tesouro e distribuído entre as diversas Si
set, qu_e seriam as Secretarias de Controle ln
temo c::le cada Ministério. Há uma perfeita inte
ração entre esse _sistem_C) de controle interno 
e o órgão competente do Poder Legislativo 
para isso, que seria o Tribunal de Contas da 
União. 

- - --
- " -~ -

Creio mesmo que o controJe interno é ex_ata
mente relevante pelas funções por ele desem
penhadas. Não se trata de um controle. extre.~ 
mamente centralizado, na medida em que ca
da Secretaria pertece awn determinado Minis-_ 
térlo set0ria1. O que nós podemos é efetiva
mente aprimorar ess_e tipo de controle, inclu
sive introduZindo uma mpdemidade ern siste
mas de acompanhamento permanente, que 
podem evoluir de forma rriuito satisfatória a 
partk de_um concurso público para dotar essa 
Siset de pessoal competente, de modo a suprir 
as deficiências por aposentadorias nesses di
versos órgãos. 

com-reraçao à questão do caixa, penso Que 
a _situ;;tção não se_ confundE: _a nível de_ cada 
MiiUstério: O pian-~amentO- de -Cadci-MiniStério 
já é dado a partir de uma configuraÇão do 
orçamento que_ efe terá_ que cumprir-ao longo 
do exercido faSc.ai.-ã Caixa é dltido peias pos
sibilidades da Receita do Tesouro e pelas limi
taçõe_s que lhe são __ impostas_ pela colocaç~o 
de títulOs da díVida. Na medida em que -esta
mos hoje circunscritos a uma regra de gastcu 
o que arrecadarmos, em teiinos de receita 
fiscã.I, nós temos toda uma situação que nós 
'"!~o E_O~~a_!!lps f~e! ~mis?Oes genera1izadas 
de títulos para supfir uma eventual queda de 
receita num determinado periõd6. üm exem
plo disso é que nós temos uma execução do 
orçamento da União bastante comprimida até 
abril, na medida em que ainda não se con
substanciou no seu caixa, ou seja, no caixa 
do T escuro, toda a perspectiva-de receita que 
nós tínhamos no início do exercício-: Nós tive
mos um esforço fiscal que ainda não produziu 
oS -efeitõ:S qUe esperáVamos. AcreditamOs que 
em maio esse esforço já comece a produzir 
efeitos -no caixa do Tesouro. De modo que 
a partir de ma(o, nós teremos uma execução 
mais homogênea e mais tranqüila do Orça
mento da União. 

Apenas a titulo de informação, gostaria de 
dizer que, até abri1, nós deveremos ter execu-

tado um nível não superior a 15% do orça
niento geral, consideradas todas as fontes, na 
medida _em que nós temos limitações pelo 
@Qp d.a receita .e na colocação de pap~is. Nós 
não queremos usar da prerrogativa de emitir 
papéis por antecipação de receita, o que Pode
riamos fazer, observado o_ exercício fiscal de 
l9.89, . ..de _ffiodo a· não pressionar a_di._cional
mente o mercado _financeiro. 

·~-O SR. RElATOR (Jutahy Magalhães) -Sr. 
- Presidente, faço nesta reunião a mesma solict~ 

tação que encaminhei a V. Ex'! na reunião ante
riOr, a que a assessoria da Casa e a minha 
irão examinar as respostas dadas pelo Sr. Luiz 
Antô_nio _e, se necessário,_ farão~ indagações 
complementares por escrito. Apenas pediria 
aS~ S', caso sejam feitaS as indagações, (Jue 
as respostas fossem imediatas, porque· nós 
temos um prazo de 30 diaS para apresentar 
sugestões ao Plenário. ESse prazo já está cor
rend_o e as indagaç[les que fOrem encami~ 
nhadas aõs órgãos conlpetentes precisaría
mos de respostas--_iinediatas. 

. Aproveito para agradecer ao Dr. Luiz Antô
nio .,_ preocupação que parece demonstrada, 
a necessidade de entrosamento do Prodasen 
com a Secretaria do Tesouro Nacional, porque 
~ n_ossa_assessoria económica aqui no Senado 
s~ qU~ixa muito da falta de infOrmações por 
parte da área econôiTJica do Governo. Hoj_e 
nós temos que acompanhar todas essas nor
mas de ãcordo_ com_ a Constituição e precisa
mos de info_nnaC;ões Parei podermos exercer 
o nosso papel. Acredito: da parte dos que hoje 
compõem a linha de· frente do setor econô
mic.o do Governo haverá a disposição para 
fornecer ao Senado as informações neces
sárias. Para isso, o Prodasen é o setor mais 
competente para poder a~OJ'!lpanhar junta
mente com a assessoria os dados que se fiZe
rem necessários. Por isso, solicito- inaJs umá 
vez o· empenho de V. S' no sentido de fazer 
logo esse entrosamento entre esses dois ~eto
res:· 

O SR. LU!Z ANTÓNIO ANDRADE GON
ÇALVES ....- Pois não, Sr. Seriado(:- Estou_ à 
sua disposição. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -
Agradeço a presença _de V. S• e as respostas 
~e fo~~~à_d_é35_· ~~õ tE~nho '!1~~ nada a inda
gar. 

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes 
Rocha)-- Gostaria de_agradecer ao Dr. Ll,rlz 
Antônio as informações que prestou a esta 
Comissã_o, certamente va1iosísslmas para os 
trabalhos de regulamentação do arl 52 da 
Constituição Federal. 

Muito_ obrigado a V. S• e aos seus assessores 
que aqui estiveram presentes. Informo aos 
presentes que amanhã teremos aqui o depoi
mento do Dr. Osias Monteiro, representando 
o Cónfaz, ·que terá ·a posição dos Estados com 
relação ao seu desenvolvimento. 

Muito obrigado a todos. 
Está encerrada a reunião. 
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SUMÁRIO 

do Projeto de Lei do Senado n~ 2"26, de 
1981, de autoria do Senador Itamar Fran
co,_que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
existência de um departamento de educa
ção flSica nos nosocômios psiquiátricos~ 
Discussão acjjada por falta de _quorum. _ 

Redação final (oferecida pela Comissão 
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-Projeto de Le_i do Senado " 9 108/89, ~-- do Projeto de Lei do Senado nç 57, de 
de autoria do Sr,_S_enador Francisco Ro- .. 198B,deaUtoriadoS_enadõrFrariciscoRo
Uemberg.qu~regUlamentaaaplicaçãodos llemberg, que altera a redação do art. 39, 

recursos previstos no artigo 159, I, "c .. , da _ caput, da Lei n" 5._1Q7,_de 1~ de s~embro 
Constituição des.t,inaçlmp~ programas de -de 1966, que_cria o Fundo de Garantia 
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falta de_ quorum. 
1.2.3 -Discurso do Expediente 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM· 
BERG"~ centO eVJ.nte arlOS de nascimen
to do Dr. Francisco Catneiro Nobre de La
c~da. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei do senad_o·no_28_._de_1 $a7, 
de autoria do Senador Janlil Haddad, que 
define o ·crime de to_rtura e dá outras provi
dêncais, Votação adiada por falta de quo
rum. 

Redaçil\o final (oferecida pela Comissão -
Diretora em seu Parecer n~ 29, de 1989), 

Redação final (oferecida pela Comissão 
_ Diretora em seu Parecefn9 ~O. de 1989), 

do Projeto de'"Lei do Senado n~- 92, de 
1988, de autoria do Senador Francisco Ro
llemberg, que altera -a redação e acres-
centa parágrafo ao art. 84 da Lei n9 1. 711, 
de 28 de outubro de 1952.J)iscussã_o adia
da por falta de quorum. 

Projeto de Lei do DF n? 9, de 1989, de 
friicTatíva--dõ GõVeitiãaor do Distrito Fede
ral, que inStitui a gratificação pelo desem
penho de atividadés de trânSito nó Depar

-tamerito de Trânsito do Distrito Federal, 
Discussão adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do DF n' 11, de 1989, 
de inidativa âo Governador do Distrito Fe
deral, que estende, aos integrantes da cate
goria funcional de Agente de TrânSito do 
Departamento de Trânsito do Distrito Fe
_deral, disposições do Decreto-Lei n9 2.387,_ 
de 18 de dezembro de 1987, Discussáo 
adiada por falta de quorum. 

1.3.1 -Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão. 

1.4-ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PROFERIDOS 
EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Senador Leite Chave$, pronuncia
do na sessão de 9-5-89 --

-Do Sena4or João Menezes, pronun
ciado na sess_ão de 9-5-89 
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NADO FEDERAL 

-N• 138/89. 
4-ATAS DE COMISSÃO 
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6-LiDERES E VICE-ÚDERES DE 
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7- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
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ATA DA 56~ SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS 9 HORAS, ACHAJtil-SE PRESENTES OS ___ lll-E'!lndo de Financia_mento do Centro-
SRS. SENADORES: _ """"Oeste (FÇO) ~Qmioi~trado -pelo Banco de De-

Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabo r Jú- senvolvimento do Centro-Oeste. 
,niqr-LeopoldoPeres-ÁureoMeJIQ-João Pará_gr~fq p. Até que seja editada a lei 
Menezes - Alrnir Gabriel - Jarbas Passa- complementar prevista no artigo 161 da Cons-
riflho. · tituiç:ão determinando os crltérlos de rateio, 
, 0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) os recursos de que trata este artigo serão asM 

- A lista de presença acus1'1.. Q compareci-: sim distribuídos: 
menta de B.Srs. Senadores. Hav~ndo número -: l-seis décimos por cento ao FNO; 

regimenta], declaro_ abertc:! a se5$_âo. - II-"l:!m ~inteiio e oito déçimos por cento 
ao-FNE; 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos m- seis décimos por cento ao FCO. 
trabalhos. Parágrafo 2~. A metade dos recursos do 

O Sr. 1 ~ Secretário irá proceder à leitura FNE será aplicada na região do semi-árido 
do Expediente .. ' - do Nordeste, abr~gendo_a:s_municípios que, 

É lido o se Quinte em _média, t_enham registrado precipitação 

EXPEDIENTE 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 108, DE 1989 

Regulamenta a aplicação dos recl)rsos 
previstos no artigo 159, I, c, da Consti
tuição destinados a programas de finanM 
damento ao setor produtivo das Regiões 
Norte, Nordeste e centJrj.._Oeste_ e dá OUM 

tras providências. -

O Congresso Nacional deáeta: 
Art. 1" Ficam criados os seguintes Fun

dos, aos quais serão destinados os recursos 
para aplicação em programas de financiaM 
menta ao setor produtivo das Regiões Norte, 
Nordeste e Ci!htro..Oeste, de que trata o artigo 
159, I, c, da ConStituiÇão:·-----;" -------- -=· 

l-Fundo de Financiamento do Norte 
(FNO) administrado pelo BancO da Amazônia 
SA; 

U- Fundo de Financiamento do Nordeste 
(FNE) administrado pelo Barico do Nordeste 
do Brasil SA; 

pluviométrica inferlor a 800 mm em pelo me-
nos sete dentre os últimos dez anos ou- em 
quatro anos consecutivos. 

Parágrafo 39. Qüinqlu~ilalmente, o Poder 
Executivo relacionará os Municípios a que se 
refere ó Parágrafo anterior, prevíamente identiM 
ficados pela (Sudene), com base em dados 
oficiais. · · 

P~rágrafo 49• Até a instalação do Banco 
de Desenvolvin1en·to do CéntrO-Oeste, o FCO 
será geridO peJo Ba!lco·do Brasil SA 
- Art 29 As Agências de Desenvolvimento 
Regional (Sudan, Sudene e Sudeco) elaboM 
rarão os Programas de Financiamento· de 
acordo com os Planos de Desenvolvimento 
Regional aprovados por lei federal e, assegu
rado o equilíbrio das unidades de destino, ob· 
jetivarão, na medida do possível: 
· I- integração dos progranlas de FinanciaM 
menta a_o Setor Produtivo com outros progra
mas de fmaciamento, no âmbito das Regiões 
"Norte, Nordeste e CentroMOeste; 

.U-_des_tin_a_ção a investimentos de 70 por 
_cento dos respectivos orçamentos anuafs e 
os-restantes 30 por cento a financiamento de 

custeio, desde que vinculados a projetes de 
investimento; -

m- estabelecimento de prazo, carência, ju
ros e garantia de acordo com as prioridades 
dos programas; 
N- distribuição espacial dos projetes pe

Jas unidades federadas da Região e seus muni
cípios; 
_ V- distribuiç_ão ~quânime entre as ati.vidaM 
des econômicéiS e o põrte-das empresas; 

VI-assistência ãos-pequenos produtores 
na foim81ização e encaminhamento de seus 
projetas; 

VII- exame da oferta de bens e serviços, 
utilização _de matériaMprima regjonal, criação 
de empregos e capacidade empresarial dos 
beneficiáriOs. 

Art. ~ Os beneficiários dos Programas de 
FinS:ncia_mento aO Setor Produtivo sifãO pesM 
soas físicas ou jUrídiCas, individuais ou asso
ciadas, dedicadas a atividades de iniciativa priM 
Vada e produtoras de bens e serviços, nas 
áreas rurais ou urbanas, com projetas aprova
dos pelas agências de Desenvolvimento ReM 
-gional. . . , 

Art.- 4ç Compete ~os -~ancas AdrTiii-tiStraM 
dores prestar aos interessados todas as info_rM 
mações para a obtenção dos financiamentos, 
aSsim como formalizar os contratos, estabe-
lecer as garantias e repassar os recursoS em 
conformidade com os projetas aprovados. 

Art. 59 Cada Banco administrador_ fará ju_s 
à taxa de administração de_ 2 por cento sobre 
os valores creditados originalmente pela Clnião 
ao respectivo Fundo. 

Parágrafo único. Na aplicação dos recur
sos, os bancos administradores e os agentes 
financeiros credenciados poderão c.obrar "dei 
credere" compatível com os riscos assumidos 
pelos financiamentos concedidos e adequaM 
dos à função social de cada tipo de operação. 
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Art. 6? Ficam isentos do Imposto sobre 
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e 
sobre Operações relativas a Titi.dos e Valores 
Mobiliários (IOF), as operações de finciamen
tos a que se refere esta L~_L 

Art 7" ESta lei entra em vígor na data de 
sua publicação. 

Art. 8? Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justlftcação 

O parágrafo 1" do artigo 34 das Disposições 
Constitucionais Transltóriãs-aetetminam que 
lei regulamentando o artigo 159, L c seja apro
vada até 31 de dezembro do ano em curso, 
daí a urgência deste projeto de lei. 

Apresentamos um projeto bem simples, 
mas o suficiente à implantação desta grande 
conquista das Regiões menos desenvolvidas 
de nosso país que foi a destinaçáo desses 
recursos para as pessoas que nelas desejam 
fazer frutificar o produto da iniciatiVa e do tra-
balho humano. . _ . 

Lembro finalmente, que o Orçamento Geral 
da União, deste exercido já destinou recursos 
da ordem de um bilhão de cruzados novos 
para os Programas a que se refere eSte projetO 
de Lei, o que reforça a urgência do mesmo: 

Sa1a das Sessões, 12 de maio de 1989. Se
nador Frãildsco Rollemberg. 

LEGISU.ÇÁO CITADA ~ 
CONSmUIÇÂO DA REPÚBUCA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

••••••••••••-•••••••••••••••-•·-m-••·••--:---~ 

Art 159. A União entregará: 
1-do produto da arrecadação dos impos

tos sobre renda e proventos de qualquer natu
reza e sobre produtos industrializ.ados, qua
renta e sete por cento na seguinte lorma. 

a) vinte. e. um inteiros e cinco dedmos por 
cento ao Fundo de Partiéipação dos Estados 
e do DiStrito Federal. 
· b) vinte e dois inteirOs e_"cincO_déc.i.JÍlOs por 

cento .ao Fundo de ParticipaçãO áoS Muni-
cípios; · -

c) três por cento para apliCação em progra
mas de fmanciamento_ao SE:tor prOâti.tivO das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro:.:oesre. atra
vés de suas instituições financeiras de- carater 
regional, de _acordo com os planos regionais 
de desenvolvimento, ficando assegurada a'o 
semi-árido do Nordeste a medade dos-recur
sos destinados à Região, na forma que a lei 
estabelecer. 
n-do produto da arrecadação do Imposto 

Sobre Prod_utos lndustrial~ªdosLd.e~ por cento 
aos Estados e ao Distrito Federal proporcia
na1mente ao valor das respectivas exportações 
de produtos industrializados. 

················---···-··--·········-----=:--:--c 
(À Comissão_ Qe Ass_u[Jtos Econ_§mi-

cos) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O projeto lido vai à comissão de assuntos 
Económicos. Há orador inscrito. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco"Rollemberg. 

O SR. FRÁNCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores, no dia de 
hoje, a j)Õp~lação sergipana comemora cento 
e vinte anos do nascimento de um dos seus 
mais inteligentes e operosos filhos, o Dr. Fran
cisco Carneiro Nobre de,. Lacerda. 

Como tantos outros iJustres filhos da Provín
cia, o Dr. Nobre de Lacerda dedicouMse de 
corpo e a1ma à atiVidade intelectual de forlna 
a ombrear-se, em igualdade, com seus pares 
que viVeram nas·grãndes cidades. 

Por esse motivo, assomo hoje à tribuna para 
render o meu p-reito de admiração a esse dig
no conterrâneo, cuja produção escrita com
preende obras que se destacam nôs acervos 
literário e jurídico do meu Estado. 

Nasceu Nobre de Lacerda, em 12 de mato 
de 1869, no Engenho São Pedro, Município 
de L..arangeiras, filho de ilustres pemambuca· 
nos; D. Adelina, Nob_re de Lacerda e o Dr. Luiz 
José Carneiro de SouZa Lacei-da. 

Realizou os primeiros estudos em sua cida· 
dé fiãtal, em época que o Cônego Philadelpho 

_de. oliVe"ii"a, autor do livro, "História de Laran
jeiras", dehoniina "Período de Ouro", confir
man-do_o_título de"Antenas de Sergipe", atri
buído àquela localidade . 

.Ainda -meninô;põrtanto, resPirava Nobre de 
Lacerda uma atmosfera cuhural rica. Laran
jeír<is- reçebia os n'lalóres .atOres nacionais e 
publicava Seis jOrnais de diferentes tendências, 
em cujas colunas. se destacavam nomes como 
os de Felisbelo Freire, Fausto-Cardoso, Gervá
sio Barreto _e muitos out{os. foram, então, 
.construídos o üceu, o -Gabinete de leitura, di
versos colégioS e igrejas, clUbes dramáticos 
e republicanos, de onde saíram os primeiros 
dirigentes da república de Sergipe. 

Aos doze anos de idade, ficou Nobre de 
Lacerda órfã<;> de pai. MuP-ou-se, então para 
Recife, passando. a_ residir em ca~ do tio pater
no- Dr. José M:!_lja Carneito_cle Albuquerque 
Lac_erda- e m.atrict,l}ando-se .nP "Ginásio Per
flambucanq", dir;igidO pelo_ então Cônego Joa
quim, Ar~oxerde Çavalc~ti_ de. PJbu.querque, 
hoje cardeal e arcebispo do Rio de Janeiro. 
Levava, porém, no peito, a saudade de sua 
terra, ratificando as sentidas palavras do Cône
go Philadelplíô âe Oliveira: 

"Qual o laranjeirens_e que não se recor~ 
-da 9o SÍ!l9 da Igreja do Bonfim,cujo som 
dolente e fúnebre, quebrando-se pelo Va~ 
ledo Cotiriguiba, anuncia a'morte de um 
ente 'querido?" · · · · 

FrandSco'Lacerda, no entant~.--adaptou-s~ 
a nova vida e concluiu os estudos prepara
tórios ao curso Jurídico no "lntemato e Exter
nato Pernambucano", dirigido pelo Prof. Ma
naeLAlves Viana. Aos dezessete anos, ingres
soq !1?1 Faculdade de Direito do Recife, rece
bendo, aos 22 arios, o giau de Bacharel. 

Sua vida" profissional iniciOu-se, no entanto, 
antes da- conclusão do Curso de Direito, Aos 
21 anos,_ cn,Iarido ainda_cursava o quarto anO 
da Faculdade, foi nomeado promotor público 
clã Cómãri:ã-âe Mar6irri,-POr ato de 15 de agõs
to de !890. 

Em 16 de junho de 1982, tomou posse 
no cargo de Jui_z MlJJlicipal da comarca de 
Aracaju, em cujo" exercíCio serviu várias vez~s 
-como Juiz de Direito Intérino da comarca. 

De 31 de dezembro daquele mesmo ano 
a 9 de outubro de 1894, exerceu o cargo de 
fiscal do T escuro do Estado. Ent(e J 895 e 
1896 foi gerente da Caixa Económica de Ara
_caju. Em .1896foi_ nomeado sea;.e~rio da P~-: 
feitUra Mu"nícij)aJ do Re<:ife. Em 1897, ainda 
em Pernambuco, obteve aprovação em con· 
curso para o ca'rgo de Juiz de Direito da CO--' 

marca de Águas Belas. Em 31 de dezembro 
de 1901 tomou posse no cargo de Juiz Federal 
do Estado de Sergipe, dedicandO a essa última 
atividade os melhores arios de sua vida. 

Além de sua vitoriosa e brilhante trajetória 
na magistratura, o Dr. Nobre de Lacerda atuou 
no magistério, como fiscal de exames junto 
ao Atheneu Sergipense. 

Desenvolveu ainda alentadª_ produção de 
cunho jornalístico, desde _os tempos acadê
micos, mantendo, não obstante, o anonimato, 
sob o escudo de pseudónimos. 

Nas letras, incursionou por diversos gêneros 
]itgr~rios, como: a histoQografi~, a poesia, a 
oiat6ria, a crítica, a crónica e a biografia, além 
de renomados estudos nos campos da Política 
e do Oil'eito. . . . .. - _ 

Empenhou-se ardorosamente na luta. pela 
justiça, na corwic~ão de_ que esta é uma parte 
significativa: da lúta pe~ liberdaâ~. ~ seill;iM 
m·ento de participação é um dos poderosos 
elementos propulsores da atividade humapa. 

Movido por esse ideal, meu ilustre conter· 
râneó decfiCou-se aos problemas sociais e cul
turais e de sua época. EstabeleceU, dessa for· 
rn~. uma relação _dinâmica com_ o seu am
biente e a sUa comunidade, transcendendo 
as limitações do s.er intelectual para se realizar, 
do modo mais humano e completo, como 
ser social. 

Foi sóci.o·fundador do Instituto de Protesão 
e Assistência à Infância de Aracaju, da üga 
Sergipense contra o Analfabetismo e do Insti
b.lto Histórico e .Geográfico de Sergipe. Foi, 
outrossim, _Vice-Diretor e Professor Catedi'á~ 
tico de Direito Administrativo da faculdade 
üvre de Direito Tobias Barreto, em Aracaju. 

Ao Dr. Nobre de Lacerda se aplica perfeita
mente a conhecida afirmativa de Einstein: 

"O valor do homem é determinado, em 
primeira linha, pelo grau e pelo sentido 
em que ele se libertou do seu ego." 

Nobi-e de -LaCerda:; por consiguinte, merece 
que reverenciemos a sUa memória Peço vê
nia, Sr. Presidente e Srs. SenadOres, para con
cluir este rápido pronunciamento ·com um so
neto por ele escrito ao completar cinqúenta. 
anos. São versos que_ bem definem a força 
desse ilustre filho de Sergipe: 

"NO MEU ÁLBUM 

Cinqüenta anos! Foi longa a travessia 
E acidentada a estrada percorrida 
Oqüenta anos de vida não vivida, 
Que mais nãó fo1 tão híspida agonia! 

Mas contudo, na aspêrrirria sUI:iida 
Dessa ingrata e combusta penedia, 
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Meu coração, seguro na investida; 
Jamais perdeu a _l)erólca rebeldia. .• 
Porque no coração da gente forte, 
Por mais contrária que lhe seja a sorte, 
Visos não entram de sabor doentio ... 

Que o temor é partilha do covarde, 
E -o coração que vibra e sente e arde 
É arca santa de civismo e brio." 

Era o que tinha a d[zer, Sr.Presidente, Srs. 
Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está fmda a Hora do Expediente. 

Passa~se á 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para votação. 
Em conseqüência, os itens n9

1 1 a 6 da 
pauta têm sua apreciação adiada. 

São os seguintes os itens cqja aprecia" 
ção é adiada. 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n9 26, d~ _1987, de autoria do Sena
dor Jamil Haddad, que define o crime d~ tortu
ra, e dá outras providências, tendo. 

PARECER. sob n~' 15, de 1989, da Comissão 
- d~ Constituição, JUstiça e-Odadania, fa

vorável ao projeto com ern_enda.ciue apresenta 
de n'l -cCJ. - ~ 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
ConstitUição, Justiça e~ Çidadania sobre a 
Errierida n7 2, de plenário.) 

-2-

Disc::ussão, em tumo ú.nico, da re:dação fmal 
(oferecida pela Con'lísSãõ Diretora em seu Pa
recer n? 29, de 1989), do Projeto de Lei do 
Senado n? 226, de 1981, de autoria do Sena
dor Itamar Franco, que dispõe sobre a obriga
toriedade da existência de um departamento 
de educação física nos nosocômios psiquiá-
tricos. · 

-3-
Discussão, em turno ú.nico, da redação fmal 

(ofere:dda pela ComissãO Diretora em seu Pa
re<:er n9 28, de 1989), do Projeto de Lei do 
Senado n? 57, de 19f:S, de autoria do Senador 
Frãncisco Rollemberg, que altera a redação 
do art. 3?, caput, da Lei no 5.107, de 13 de 
setembro de 196Q,quecriao Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço, com- a fjna1idade 
de _estabelecer correção monetária mensal pa
ra seus depósitos. 

-4-
Discussão, em tumo único, da redação final 

(oferecida pela ComissãO Diretoi"a em s_eu Pa
recer n<? 30, de 1989), do Projeto de Lei do 
Senado n" 92, de 1988, de autoria do Senador 
Francisco Rollemberg, que altera a redação 
e acrescenta parágrafo ao art. 84 da lei n9 
1.711, de 28 de outubro de 1952_ 

-5-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do DF n" 9, de 1989, de iniciativa do Gover-

nadar do Distrito Federal, que institui a gratifi
caçao pelo desempenho de atividades de trân
sito no Departamento de Trânsito do Distrito 
Federa1, tendo 

PARECERFAVORÁVEL.sobn' 13,de1989, 
da Comissão 

-de Distrito Federll/. 

-6-
Dis~o. ~m ~o. único, do Projeto de 

Lei do DF n9 11, de 1989, de iniciativa do 
Governador do Distrito Federal, que estende, 
aos integrantes da categoria funcional de 
Agente de Trânsito do Departamento de Trân· 
sito do Distrito Federal, disposições do Decre~ 
to-Lein92.387, de 18 de dezembro de 1987, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n•14, de 1989, 
da Comissão 

-de Distrito Federll/. 
COMPARECE'! MillS OS SRS. SENADO-

RES: - . 
Cados Patrocínio - João Castelo - Ale

xandre CõSta-- Edison Lobão -João Lobo 
- Chagas Rodrigues - Afonso Sancho -
Qd Sabóia de Carvalho -Lavoisier Maia -
Raimundo Ura- Ney Maranhão- Mansueto 
de Lavor-Teotônio Vt1ela Filho- Francisco 
Rollemberg -Jutahy Magalhães -RuyBace
lar -José_ tgnádo Ferreira- João Calmon 
-Jamil Haddad- Nelson Carneiro- Itamar 
Franco- Ronãn Tito- Fenlarido Henrique 
Cardoso .::-_Mátio Covas- Mauro Borges
Iram Saraiva -lrapuan Costa Junior- Pom~ 
peu de Sousa - Mendes Canale - Rachid 
Saldanha Derzi - Leite Chaves - Affonso 
Camé:U"go _- Jo~_é Richa - Dirceu Carneiro 
-José Paulo 8isol. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar os trabalhos, designando para a 
sessão ordinária de segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

VotãÇãõ; em fUmO úniéo; do Projeto de Lei 
dO SE;Maor\128, de 1987, de autoria do Sena
dor Jamil Haddad, que d~e o crime detortu· 
ra e da outras prOOdências, tendo 

PARECER, sob n? 15, de 1989, da Comissão 
----:- de CQnstituição, JusbÇa e Odadania~ favo
ráverao projeto com emenda que apresenta 
de n'l-C:CJ. . . . 

(óej:leridendo de parecer da Comissão de 
ConStituiÇ:ã.o, Justiça e Cic:J.adania sobre a 
Emenda n9 2, de plenário.) 

-2-

DlsCussão, em tuino único, da redação fma1 
(oferecida pela Comissão Diretora em seu Pa
recer n~ 29, de 1989), doeProjeto de Lei do 
Senado n~ 226; de 1981, de autoria do Sena
dor Itama_r Franco, que dispõe sobre a obriga
toried.ide da eXiStênda de um departamento 
de educação físlca nos nosocômios psiquiá
tricos. 

-3-
Dis~o. em turno únlc:o, da redação fmal 

(ofereCida pela ComissAo Diretora em seu Pa-

recer n9 28, de 1989), do Projeto de leLdo 
Senado n" 57, de 1988, de autoria do Senador 
Francisco Rollemberg, que altera a redação 
do art._3?, caput, da Lei n~ 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que cria o Fundo de Qaran
tia do Tempo de Serviço, com· a finalidade 
de estabelecer correção monetária mensal pa
ra seus depósito~. _ 

-4-
DisC:ussão, em turno único, da redação final 

(oferecida pela Comi_ssão Diretora em seu Pa
recer n9 30, de 1989), do Projeto de Lei_ do
Senado n9 92, de 1988, de autoria do Sena_dor 
FranCisco Rollemberg, que a1tera a redação 
e acrescenta_ parágrafo ao art. 84 da Lei n~ 
1.711, de 28 de outubro-de 1952. 

-5-
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do DF n" 9, 'de 1989, de iniciativa do Gover
nador do Distrito Federal, que institUi a gratifi
cação pelo desempeilho de atividades de trân
sito no Departamento de Trânsito do Distrito 
Federal, tendo 
-PARECER FAVORÁVEL, sob n' 13,de 1989, 

da comissão 
-do Distrito Fed/!ral. 

-6-
- - - -

Discussão, em turno úntc9. do Projeto de 
Lei do DF n9 11, de 1989, de iniciativa do 
Governador -do Distrito Federal, que estende, 
aos integrantes _da categorii funcional de 
Agente de Trânsito· do Departamento de Trân· 
sito do Distrito Federal, disposições do D_ecre- · 
to-Lei n? 2.387, de 18 de dezembro de 1987, 
tendo 

PARECERFAVORÁVEL,sob n' 14. de 1989, 
da ComisSão 

-do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SOusa) 
-Está encerrada- a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 9 horas e 20 
minutos) -

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
lEITE CHAVES. NA SESSÃO DE 9.5-89 
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR SERIA PUBliCADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB -PR. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente. _Era para prestar 
eSte esclarecimen~. porqüe ã ·comissão en
carregou-me de fazer o parecer e e:u .deixei 
de lado o parecer do Senador João Menezes 
para outra apreciação, porque o de S. Ex' refe
re-se a funcionários públicos e recl_ama lei 
complementar, que não caberia no contexto 
desta. 

Dl$CURSOPRON(/_NCJADOPELOSR. 
JOÃO MENEZES, NA SESSÃO.DE 
9-5-89 E QUE. ElYTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBliCADO POS
TERIORMENTE. 

O SR- JOÁO MEl'IEZES (PFL- PÁ Pela 
ordem.)- Sr. Presidente, não sou contrário 
a que as Uderanças se reúnam, mas quanto 
às LJderanças resolverem os assuntos e os 
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trazerem para o Plenário, tenho-me insurgido 
contra isso, e jéi o fiz durante a Consfituinte, 
e até designei as emendas, que vinham desses 
acordos. de emendas "coquetel". Não quero 
que, no Senado, se repitam as emendas "co
quetel''. Leva-se para a reunião das Lideranças 
o substitutivo ou o que for e lá reúnem-se 
5, 8, 1 O Uderes que alteram, emendas ou 
acrescentam outras que não figuram no pro
jeto nem em emendas, e Q'az_ern ao Plet:tário 
matérias novas, para discutir como assunto 
definido pelas Uderanças dos Partidos, quan
do devem ser defmid~s pelo Plenário,-

Penso que V. Ex- deu _u_ma boa solução, 
concedendo o prazo necessário para que !ie 
possa discutir esse. projeto de_ lei, que é da 
maior importância para o Pals, e sobretudo 
para a política, que anda tão ruim que até 
para se fazer a lei que vai regular a eleição 
para Presidente da República é uma dificu1~ 
dade tremenda. 

Senhor Presidente, esta minha questão de 
ordem é para que V. Ex:', que deu o prazo 
para que os Uderes façam substituições como 
acharem e entenderem, assegure também a 
todos os Senadores o mesmo direito de traze
rem as emendas que acharem necessárias, 
uma vez que o projeto não foi votado: 

Era o que tinha a dizer, Sr._ Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N.• 138, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os a_rtlgos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a de!~gação 
de competência que lhe foj outorgada pelo 
Ato n9 2 de 1973, revigorada pelo Ato da eo~ 
missão Diretora n<:> 12,_ d_e_l983, de acordo 
com o disposto na Resolução no 130, de 1_980, 
e tendo em vista o que consta do processo 
n• 004.754/89-1, · . . .. 

Resolve aJJtorizar a contrataç?io, .59Q 9 _r;_egi-' 
me juridico da Consolidação das Lefs do T ra
balho e do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, do Senhor AILTÇ)N DO CARMO 
NERY, para o emprego de Assessor Técnico, 
com o_ salário men_sal equivalente ao venci
mento do cargo DAS-3~-a partir de 5 de abril 
de 1989, com lotação e_exerdcio no Gabinete 
do Senador Fernando Henrique Cardoso. 

Senado Federal, 12 de maio d,e 19_89. -:
Senador Nelson C8riJeírõ.:Yré_s1dent.e.- . -

ATA DE COMISSÃO . 
COMISSÃO PARLAMENTAR 

DE INQUÉRITO 

Criada através do Requerimento n'~" 
1 o. de 1989~ destinada a apurar as 
denúndas sobre a desatlvac;ão da. hl· 
léia amazónica e a participação es· 
trangeJra nessas denúncias. 

5• Reunião, realizada 
em 4 de abrO de 1989 

Aos quatro dias do mês de abril_ do ano 
de mil novecentos e oitenta_ e nov~ às dez. 
horas, na Sala da Comissão de Finanças, pre
sentes os Senhores Senadores Leopoldo Pe-

res (Presidente), Jarbas Passarinho (Relator), 
Nabor Junior, Mário Maia, Edison Lobão, Te6-
tônio Vilela Filho e Alu_(zio Bez.erra, reúne-se 
a ComiSsãO Parlamentar de" Inquérito, deslinda 
a apurar as denúncias sobre a devastação da 
_hiléia éjJTlazônica e a partidpaç:ão estrangeira 
nessas denúnciél.S_. P~:ese_ote:>, ainda, 9~ Senho
res Senadore,s Afonso Sancho- e Louremberg 
Nunes Rocha. Deixa:m de comparecer, por 
motivo jus.tificado, os Senhores _ S~na~o_res 
Odacir Soares e Rqnaldo Aragão._ 

Havendo número regimental, assume apre
sidência o Senhor $enador Edison !-obão e 
declara abertos os_ trabalhos da Comissão. A 
seguir, solicita seja dispensada a leitura da Ata 
da reunião que logo após foi considerada 
aprovada. 

Com a palavra, o Senhor Senador Mário 
Maia, sugere que a Comiss_ão designe um de 
seus_membros, para participar do Seminário 
"Alternativas ao Desmatamento da Amazô· 

- nia", a_realiz.a_r~_se nos diélS J2~.1~ e-14 do 
corrente_ rilês, em Porto Velho - RO. 

O SenhOr Presidente, designa o Senhor Se~ 
nadar Mário Maia, para representar a Comis-
são. _ . -· 
__ Nesse instante, assume a presiçlência o Se
nhor Senado(Leopoldo Peres. A seguir, _con
victa. o Dr. P-ª!llo de Tasso_ Alvjm, récnico da 
Ceplac, para tomar assento à mesa. Com a 
palavra, o depoente inicia sua explanação 
abordando os_ seguintes temas: as queimadas 
na Amazônia; relação entre fotossíntese, respi
ração e prodUtividade; produtividade biológica 
em função do clfmã:; fatOres que dificultam 
a agricultura nos trópicos úmidos e os riscos 
ecológicos do desmatamento. Fínalizando, 
aborda _o problema da exploração extrativista, 
o._manejo naturat as florestas plantadas e as 
flOrestas de usó múltiplo, 

Prosseguindo, passa~se a fase interpelatória, 
quãi1do usam da palavra, pela ordem, os Se
nhores _S_enadores· Mário" Maiâ, TeQtônio Vilela 
Filho, Nabor Júi'Uof~ Alt.iilio' Bézerra e J_arbas 
Pãssattnho. 

Nada mais havendo ã1ratar, 6 Senhor Presi~ 
dente_il.grádece a presénç:a do depoente e en
.cerfa Os trabalhos da Comissão .àS quatorze 
horas e. para constar, eu, José Augusto Panis
set Santana, asSistente da Comissão, lavrei. a 
presente _ata.~ que lida e aprovada, será assi
ruldii -peJO .Senhor PfeSidente e irá a publicação 
jlmtameõte Com b apanhamento taquigráfico. 

ANDCO;<i ATA DA5• REUNIÃO DA 
COMISSÃO PARI..AMEIYTAR DE ffiQ(]É. ' 
RJTO, CRIADA A 17M ffS DO REQ(]ERJ· . 
MEI'/TO fi• 10, DE 1989, DESTIIYNJA 
A APURAR AS DE/'IÚNCIAS SOBRE A 
DEVASTA9{0 DA HJLÉIA AMAZÓNICA 
E A PARTICIPAÇAO ESTRANGEIRA 
NESSi'IS DE/'IÚNC!AS, DESTINADAS A 
00V1R O DEPO/MEl'ITO DO DR. P.ACJLO 
DE TASSOAOW, TÉCNICO DA CE
PLAC. Q(]ESEP(Jf!LJCA COMA DE'v1DA 
AaTORIZA9ÍO DO SE/'IHOR PRESI· 
DENTE DA COMISSAO. 

PiiESIDEfrrE: Senador Leopoldo Peres 
Relator: St71ador Jarf?as Passarinho 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)- Es· 
tá aberta ã reuni~O.-se a1gum dos Srs._ Sen"a
d.ores desejar fazer algm;n~ proposição Inicial ... 

O SR. MÁRIO f'iWA - Peço a palavra 

O SR. PRESIDENTE .(Eoisõn Lobão l
Tem a palavra V. Ex' 

O SR. MÁRIO MAIA --Si. Presidente, é para 
fazer uma sugestão à Mesa. 

--=.;Agora. nos próximos dias 12, 13 e_l4 de 
abril de 1989, a Fundação Pronatureza, estará 
realizando um seminário spbre assuntos da 

· Amazônia, sob o tíiulo "Alternativas ao Desma
tamento da Amazônia". Recebemos pessoal
mente convite para comparecer a esse sem_i
nário e temos a disposição de irmos pessoal
mente ao mesmo. Como se trata de assunto 
de muita importância para nós e para esta 
Comissão, já tirei cópia e mandei distribuir 
entre os Srs. Sen_ado_res Membros desta Co- . 
missão. 

Eu gostaria de sugerir à ~sa gue desig
nasse ou autorizasse um dos Membros da Co
missão, .ou os Membros da Comissão que de
sejassem comparecer _ofiçialmente a esse 
evento, Yisto ser d_e gr~nde importânda para 
todos nós. De antemão, como sou interessado 
no assunto, ofereç:o~me_ para ser um entre O!i 

que a Mesa achar por bem designar para se 
fazer repres.entar._ 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)- Se· __ 
nadar Mário Maia, por sugestão até do nosso 
Relator e com os meus aplausos, V. ~ com
parecerá representando toda a Comissão. -

O SR MAAro ftiiA1A- Muito-obrigado~ ESta~ 
rei à disposição. 

O SR. PRESÍDENTE (Edison Lobão) -
Convido o Ór. Pa_ylo de Tasso AMrn para to
mar assento à Mesa e proferir a sua palestra 
sobre _o tema objeto desta Corriissão. - -

_ Creio.que a ,Comissão ficar:á ínformada: pela 
leitura do currículo do Dr. Paulo Alvim da çon
tQ'buição que S. s~ poderá no? prestar. 

Natural de Ubá, Minas Gerais, formou~se 
em Agronomia_ pela .Universidade Federal de_ 
Viçosa e esp~cializou~se em filosqfi_~ e Ec_olo
gia Vegetal na Universidade __ de Cornell, Esta
dos Unidos, onde obfeve o titulo_ de Qputor 
em Filosofia,__em 1948; é membro titular da 
Academia Brasileira de Ciêndas e da Cernis~ 
são de Recursos Geil.éticos do Conselho Na
danai de Pesquisas dos Estados Unidos._ 

Iniciou sua ·carreira como Professor da Uni
ve"rsidade_de Viçosa e, postertOrffiente, pe5qUi
S<ldor do lnsu"tuto fnteramericano de Ciêndas 
Agricolas da OEA. tendo servido por cerca 
de 15 anos· riO exterior, prinCipalmente em 
regiões tropicais útntdas da Améric_a Central 
e do Sul. 

Em 1963_, foi d_esignado pelo Governo brasi
leirO para organizar e dirigir os trabalhos técni
cos da Ceplac, na Bahia e na região amazó
nica. Durante a sua gestão à frente~dos progra
mas de pesquisas e assistência técnica da Ce~ 
pia c, a produçao brasileira de cc;~cau a~ntou 
ern mais.de 300%, passandO_ de 130 !:flU :tone
ladas/ano, ern 1960/65~ para cerca de 450 
mil toneladasfano •. na atualidade. Na Amaz~ 
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nia o aumento de produção- foi relativamente 
mais expressivo, passando de 2 mil tonela
das/ano a cerca de 60 mil toneladas atual
mente, ou seja, 3,000% de acréscimo. 

O Dr. Alvim foi membro, por oito anos, da 
junta diretiva dOS diversos institutoS interna
cionais de pesquisas agrícolas, hoje em núme
ro de quartoze, patrocinados pelo Banco Mun
dial e outras agências financiadoras. 

É autor, ou co;;.autor, de mais de duas cente
nas de trabalhos técnico-científicos no campo 
de sua especialização, inclusive _de dois Uvros. 

Em 1973, o Dr. Alvim foi agraciado com 
a Medalha do Mérito Agronómico do Brasil, 
e em 1979, com a ME:dalha Agrícola lnte-rame
ricana, outorgada pela OEA. 

Conceao a palavra ao Dr. Paulo Alvim. 

O SR. PAULO ALVIM- Sr. presidente, Srs. 
Senadores, Srs. Deputados, em primeiro lu
gar, quero manifestar meu agradecimento pe
lo honroso co11vite e, ao mesmo tempo, apre
sentar des_culpas por não ter podido compa
recer na semana passada por motivo de saú
de. 

É uma granPe honra e uma grande respon
sabilidade discutir, hoje em dia, o problema 
da Amazônia, nos seus aspectos ecológico, 
agronómico· e mitológico, também, que são 
bastante freqüentes. E eu góstaria de fazer 
a minha apresentação com auxílio de diaposi
tivos, se houver possibilidade. 

Inicialmente, quero tocar em alguns pontos 
de interesse ecológico, O problema ecológico 
no mundo tomou grande destaque durante 
os últimos vinte anos, como todos sabemos, 
e este ano, em particular, o destaque foi mais 
acentuado, creio que devido principalmente 
ao trabalho da imprensa americana. 

Corno os Srs. seriã"dores e Deputados sa
bem, a ecologia da Terra foi o "homem do 
ano" na revista Time e~]ogo na abertura desse 
bom material jornalístico, eles dizem: "O que 
estamos fazendo na Terra?" E embaixo mos
tram uma fotografia da região amazónica di
zendo que "as queimadas, nas florestas tropi· 
cais brasileiras, são um crime sem preceden
tes _em nome -do progresso. 

Na verdade, no texto não há muita coisa 
sobre AmazOnia. Mas o Brasil, [nfelizmente, 
adquiriu essa reputação não s6 nos Estados 
Unidos como na Europa. Várias universidades 
têm departamentos especial.S-para estudar a 
Amazônia. Fui convidado a participar de um 
desses núcleos universitários, na Flórida, há 
cinco anos, fuf C:õnvidado a participar de en
contros do núcleo de Oxford, de CamErldge, 
s6 não fui convidado pel_o grupo alemão, que 
parece não simpatiza muito comigo. 

Mas, por que esse interesse pela Amazônia, 
esse interesse pela ecologia amazônica? 
Quando fa1o em ecologia, evidentemente gos
to de diferenciar entre a ecologia científica e 
a ecologia popular - acho que isso é muito 
importante. 

O Brasil é Um país relativamente pobre em 
pesquisas ecológicas, mas é muitO_rico_em 
ecologia popular. A e(;ologia cientifica não tem 
tantos confrontos, tantos dilemas e não provo-
ca tanta discussão como a ecologia popular. 

Creio que há bastante concordância entre as 
pessoas que esttldam ecologia sobre o que 
está acontecendo no mundo e de onde vêm 
os problemas. Mas o assunto na imprensa é 
de oUtiãs tona1idades, o sensacionalismo com 
muita frequência leva à perda de razão ou 
mesmg_ à insensatez_ Isso está acontecendo 
aqui no Brasil. Acho que o Brasil, apesar de 

_DªQ _te_r_muitos institutos que trabalhem em 
ecología, são raros -institutos, pouquissfmos 
institutos, tem uma qüahtidade ímensa de pes
so~s que se dizem ecologistas. 

As vezes. até gosto de fazer um pouco de 
piada com esse assunto, porque se diz, com 
freqüêhda, (jue s_e_ um estudante subir numa 

:árvore;' Vira ê'COiogísfu. Entãci, a qualqUer mo
mento, _um~ pessoa sem nenhum curso aca
dêmico - não- quero citar nomes, mas há 

-um caS_O_ evidente, como-um dos líderes do 
Partido Verde, o Sr. Fernando Gcibeira, que 
não sabe nada de ecologia -pode-se to_mar 
um ecologista. E ecologia é-popular, inclusive, 
tem dado até Prêmio- Nobel alternativo. Há 
pessoas que 'nunca publicaram um trabalho 

- cientifico, em nenhum-a reVíSta: cientifica, so-
bre ecologia. 

A ecologia popular está dificultando o traba
lho dos ecologistas que se dedicam ao estudo 
da ecologia, ao estudo da natureza, o que 
acontece neta. E õs -micras adquirem muito 
mais popularidade do que os problemas ge· 
rais. Eritâo~ nãO hã necesSidade urgei1te de 
corrigir essa sitUação. E o problema - como 

-disse-:- não ""é só no Brasil, é no mundo inteiro. 
Se foi Possível ih.iStrãr, com algumas foto

grafias, esse problema, eu pediria que se fiZes
se a primeira projeção. 

Este, Por exemplo, é de uma revista famosa, 
a revista Tone. Está aqui, eu teria muito prãzer 
em mostrar cópia aos interessados do artigo 
da_ Tune;q_ue traz multas itiforrnàçóeS-Íriteres· 

_ santes, algumas recomendações muito váli
das que, ao final, gostaria de apresentar à co
missão: ---- - _:-

É uma revista de muito renome, muito po
pular na Inglaterra. Vejam o "Estupro da Ama
zônia",_ um artigo extremamente eXagerado 

- sobre o que está acontecendo na Amazônia. 
NaY.erdade, o Brasil tem sido vítima de acusa
ções Injustas, estamos sendo olhados como 
verdadeiros sacripantas, irresp-onsáveis, que 
não oavem as doutas lições dos nossos pro
fessores euroPeus, que fizeram coisas muito 
piores do que nós. E, isso, em parte, é culpa 
de algUmas instituições brasileiras. Recebe
mos, com muita freqüência, visitantes_ estran
geiros, abrimos as portas. Creio que nos fazem 
falta, podem dar grandes contribuições ao 

- Brasil, mas o que acho mais curioso é que, 
em geral, vem algum antropólogo, geógrafo, 
geólogo, botânico que acaba escrevendo so
bre _agricultura, coisa da _qual não entendem 
absolutamente nada. E começam a nos dar 
Uções, dizendo que a terra da Amazônia é ab
solutamente imprestáVel. 

semana passada saiu uma ffiatéria paga, 
divulgada pela nossa Fundação de Conser
vação da Natureza, dizendo multas verdades 
sobre a necessidade de darmos mais atenção 
à conservação da natureza, mas assinalavam, 

também, ser o solo da Amazônia absoluta
mente imprestável para a agricultura. Caro 
que o solo da Amazônia, como em toda a 
região de clima úmido, está sujeito a alguns 
problemas que vou mostrar daqui a pouco. 
Predominam os solos pobres. Alguns devem 
ficar intOcáveis para sempre, porque, na verda
de, não há possibilidade de explorarmos eco
nomicamente, ainda que a tecnologia exista. 
Mas, na Amazônia - como vou mostrar com 
dados de pesquisadores que entendem do as
sunto - não ultrapassa a 1/3. Temos de a 
a 10% de Solos perfeitamente- aprõVeit.ãVeís, 
sem nenhum problema, como em qualquer 
região tropical do mundo, e cinqUenta -el~n1t6S 
por cento de solos não férteis mas que se 
pode conigir com tecnologia apropriada. 

Mas essa fama foi pelo mundo. Os geólogos 
_e os antropólogos cOmpletam o confronto 
com oS agrônomos. Quem enteride de s_olos 
da Amazônia _são os pedólogos, sobretudo os 
pedólogos _brasileiros que trabalham na Ama
zônia, que conhecem a região; 

O Brasil é o País que mais investiu em pes
qUisa na Amazônia, até hOje. O Projetol<adâm 
nos legou uma valiosíssima infõiTilação sõbre 
a Amazônia. Nós podemos utilizar aquilo com 
muito proveito para o desenvolvimento da re
gião sem provocar destruições. 

Em uma das nossas revistas populares por 
exemplo, a Manchete, muito popular, muito 
apreciada, boa reVista que continua divulgan
do esses mitos, entre eles o mais popular é 
·o mito do pulmão do mundo- que, por sinal, 
já me deu até um artigo de páginas amarelas 
da revista Veja, por eu ter sido o priineíro_ a 
protestar conqa essa estontice - recente
mente, a Manchete publicou um artigo Sobi-e 
a Amazônia: Amazônia, pulmão do mundo ou 
o futuro deserto?" Corria eles rião vêem deser

--to, eles desenharam o deserto. É a impressão 
que se quer dar da Amazônia. Para quê? Qual 
é a finalídade disso? Existe alguma compro

-vação de deserto na Amazônla? Não existe. 
Aliás, existe alguma comprovação de deserto 
provocado pelo homem em alguma parte do 
mundo? Não existe. Existe, sim, a· degradação 
do solo, mas de alterações climáticas. 

Eu trouxe todo o meu do-cumentário aqui. 
As comprovações são multo débeis, sao me· 
ras especulações. 

Eu gostaria de dizer alguma coisa com rela· 
ção a este pulmão do mundo, porque ainda 
é muito popular e, talvez, eu nunca tenha tido 
a oportunidade de expor este tema, a pessoas 
leigas no assunto. Por que, em 1972, contra 
uma divtilgação sai da do primeíro Instituto Na~ 
cional de Pesquisas da Amazônia - Inpa -
por influência, se nao me engano, de um ilus
tre visitante alemão, o Professor Acioli, que 
hoje - dizem - é mal interpretado nas suas 
declarações, mas que saiu em uma revista, 
na época, chamada Realidade, mostrando que 
a Amazônfa produz 50% do oxígênlo do mun
do.-Qualifico esse problema como um sofisma 
ou uma lição mal estudada de botânica ele
mentar. 

O que todo mundo sabe é que planta faz 
futos_síntese e fotosslnt.ese libera q_~gênio e 
absorve gás carbónico. Como a Am~nia tem 
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muitas plantas, deve fazer muita fotossíntese, 
é a malar floresta do mundo, é a região mais 
favorável no mundo para a fotossíntese, por· 
que tem muita água, m_ufta luz. Logo_ ~ uma 
grande fonte de oxigênio. 

Neste esquema, procuro mostrar aqui que 
símuitaneamente, ocorrem na planta duas 
reações antagónicas: a fotossíntese, que ab
sorve o gás carbônico, que quebra a molécula 
~da água e libera o oxigênio e, simultaneamente 
a respiração que absorve o oxigênio ~ libera 
o gás carbónico e, evidentemente, libera tam· 
bêm a energia que veio do soJ - isso_ é o 
que sustenta todas as formas de vid_a, inclusive 
a nossa própria vida. Então, o qué acontece 
na planta é ÍS$0? 

_Ora, a Amazônia tem um potencial de pro:-
dução fantáStico. Evidentemente a Arti~nía 
faz muita fotossíntese. Mas, é preciso com~ 
preender que o cr~scimento de_ uma vegeta~ _ 
ção tem seus limites. Uma_Vegetaçãp não p9~ 
de encher o espaço acima deste límft.e. Ela 
cresce e enquanto está crescendo está fazen
do biomassa. Portanto está fazendo mais fo- · 
tossíntese do_ que a respiração e está produ~ 
zindo oxigênio. Mas, depois que a p(anta satu
rou o ambiente, não tem mais espaço para 
crescer; a V'egetação cresce à_s custas d~ morte 
de uma parte da própria vegetação, Uma árvo
re pode crescer porque a vizinha caiu. Quando 
a vegetação chega nesse estágio, nós dizemos 
que ela aJcançou __ o seu_ çJím,ruo;., _o ~_quilíbrio 
dinâmico com a natureza. E uma vegetação 
tipo floresta amazónica, em estado de clímax, 
não produz absolutamente nada, nem bxigê
nio e nem absorve o gás carbónico. 

O que ela produz de oxigénio está muito 
daro aos senhores. Observ~m nessas curvas 
aquí desta figura. A fotossíntese aumenta na 
medida em que vai saturando o ambiente de 
plantas. A respiração não cresce no mesmo 
ritmo, porque a respiração não depende só 
das folhas, ela depende dos l:.toncos das ra_lz~~
e das ramas. Ela cresce mais lentamente. O 
que faz a produção é a diferença entre a fotos
síntese e respiração, ou seja, aquela figura que 
eu estou apresentado aqui é o A menos B. 
Essa é a produção: produção de bi_pmassa, 
produção de oxigênio, a absorção de gás car
bônico e _ç_ress:;imento."lsto é produção. 

Quando uma floresta satura o &mbiente, 
chega no seu clímax, a sua produção fotossin
tética aind-ª é maior d_Q que a respiração, mas 
as duas são paralelas. ObseNem que há uma 
pequena diferença apenas entre a fotossíntese 
e a respiração. Essa_ pecjuena diferença é o 
que os_anfmais, que vivem_ nas flqrestas, con
somem. Mas, em tennos __ g~ produção de oxi~ 
gênio, ~ animais também consomem oxigê
nlo; e-rltão não há produção alguma. . _ 

O _argumento do pulmão do mundo é tão 
tolo, que a solução científica para resolver o 
problema - se fo_sse _um problema mas não 
é, porqUe ninguém está reclamando da f~lta 
de oxigénio no mundo - seria fazer exà~
mente o que ninguém quer: cortar _a_ t]oresta. 
Cortando a flore_sta; el<;~ volta a crescer, volta 
ao seu estágio inkial e entra na fase de produ
ção - é o que todo silvicultor fa;!:._ OUen:t vai 
cultivar, por exemplo, eucalipto, não vai espe-

rar que o eucalipto alcance o clímax. Ele pro
cura determinar quaJ é a tase de mai.or produ~ 
ção _.e__ dJ!: __ _maior diferença de fotossíntese e 
resp~ração, ou maior produção de oxigênlo 
que é aquela faixa de 7 ou 8 anos. Então, 
corta-se o eucalipto e deixa-se crescer_de no~ 
vo.Seesperarmos 20 anos estaremos perden
do, porque já não haverá mais espaço para 
a árvore crescer. 

Assim, o mito do oxigênio deve estar _des
feito e não se dev~ mais falar sobre este assun
to. Como di_sse, é Uma tolice! Feliimerite~ não 
é só brasileira, é internacionaL · 

Mas eu __ est!;l.va m'"'ito _ tranqü"ilq p~l)sando 
que o asS~nto esta~ liquidado, Quarí.do o nos
so lns:tituto NadOJ1al de Pesquisas Espaciais, 
na Folha de S. Paulo no dia 7, demonstra 
que "Análises_ de~a_l[torizaVa!'Tl iD"'~gens de flo
_resta corno ):luln1~o do m_~ndo", Muito bem, 
o título esti!i born. Mas o. que diz no artigo 
_é mais interessante:.O Pesquisa9C>r do Instituto 
de Pesquisas Espaciais refuta a imagem de 
que a Amazônia seria o pulmão do planeta 
pelo seu papel na produção de oxigênio, mas 
ela é o grande filtro do mundo. Tiraram um 
e . .c:olocaram outra. Oentista do lnpi, em pes
quisas apoiados pela Nasa, quantificaram a 
fixação de carbono pela floresta em 9 quilo
grama por hectare, ao dia, descontando a res· 
piração. Esse dado tem causado polêmica, 
pois a Amazônia absorve 25% do carbono. 
Essa é uma grende descoberta, é o mesmo 
erro_ dito de trás para frente. 

Que reaçãp é.esta? Eu1 -como fislológo, des
conheço a reação que ftxa gás carbõnico. Mas 
o povo gosta de mito e de ver essas .coisas 
divulgadas. Até parece que nã(té só por sensa
cionalismo, ele explora um sentimentQ natural 
da humanidade. Parece .que multa gente gosta 
de ouvir _coisa ruim e eu chamo isso de maso
quismo -ecológico. Pessoas que gostam de ou
vir coisas ruins de que aqui tem os muitos 
problemas. 
~~ Há problemas sérios com relação à conser
vação d~ Amazônia, mas vamos falar nos pro
blemas sérios. Porque os mitos atrapalham 
e eles não convencem ninguém, porque são 
facilmente desmoralizados. 

Isto aqui é de w-na revista ameriCana, a mes-
- ma coisa: ''Em algumas áreas da Amazônia 

estão_replantando com áfV'Ores de crescimen
to @pido e de climas terUperados". I:.stão fa
lando do Projeto Jari, rnas essas árvores para 
produzir oXigénio não têm nenhum valor, por
_que fazem a_foto~ntese a uma razão de 1/10, 
a 1/15 da floresta tropical que mentira! Fico 
multo consolado, porque isso demonst:r& que 
ignorância, 'felizmente, não é privilégio brasi
leiro, há m:Uita gente ignorante no mundo. 

E, c.om relação ao _solo ~ essa, também, 
e da nossa respeitável ManChete. 

Depois, de uma maravJ1hosa conferência, 
da qual participei, promovida pela Universi~ 
d<;~.Qe __ dãs Nações Unidas, no Inpe, precisa
mente~ na qual saiu um livro muito &om, qUe 
todos devem ler, .cha!Jl.ado "G~~sJologia da 
Amazônia",- trago comigo urn exemplar
discutimoS e falamos desses proble"mas eCo-
lógiCoS dá Amazônia, á gOOfisiologia da Ama
zônia, debatemos o assunto e apresentei mi-

nhas contribuições sobre ·a questão qe agri
cultura na Am~õnia. 

MaS a reviSta Manchete fez uma belíssima 
fotografia - inch.iSive- eu Sai na fotogà1.fia -
e _saiu essa barbaridade: "Noventa e oito por 
Cento dos solos da Amazônia são pobres de
mais para assegw-ar a exploração a9rícola em 
moldes intenslvos e industriais, razão pela quaJ 
muitos especialistas preferem dizer que a flo
resta não passa de um c.ªstelo de areia. O 
máximo que poderia ·ser feito na Amazônia 
seria a exploração de pequenos trechos de 
feira para <:ultur:as ras.teira_s, como o arroz, mas 
apenas por um ou dois anos." 

O solo da Amazônia é isso aí, 
Isto são ma:nç_has -que oCorre_m ein várias 

partes do mundo tropical, que os pedólogos 
chamam de areias podisólicas o_U, pela classifi
cação_Q.e Ameríoino de Souza,- espodosol. 
Solo muito arenoso, ocorre na Amazônia em 
v_á_rias partes. Eram antigos lagos Onde rião 
forrria floresta, fOrma o que eles chcunam de 
Caatinga do Rio Negro, ou Campina, ou eam·
pinarana. 
· Curiosamente,: o Iripa despende wna ener

gia tremenda estudando esse tipo de vegeta~ 
ção e eu, honestamente, nãç. sei para quê? 
Potque esse tipo de terreno não vai sefvir para 
nada, nunca. 

A Vene.wela, que é outro j,arS que se consi
dera muito avançado em pesquisas ecológi
cas, montou jÚntO com. o MaXplan, Instituto 
e Univesidade di_GeOrgia, uma área para pes~ 
quisa da floresta tropfcal num lugar chamado 
San CarloS. do 'Rio Negi-o. Eu estive lá, o Solo 
é eSse aí. Para que eStudar isso? _ . 

QualqUer estudante de agronom_ia Sabe que 
isso não é solo para agricultura, mas são _man
ch~ que ocoriem na Amazônia e que ultra
passam os trêS_, quatro, ou ·cinco -por cento 
da ái'ea, mas este é um solo típtco da Arnaz&;
nia, insinuando que isso ror provocado pelO 
homem, o que é ~ViQ:entemente uma m~p.tira,. 
-~mrnito"--- __ ,._ _ 

Outra <:,oisa m1,.1ito interessante é esse sb6w 
dos antrOpólOgos. Os -ántropólogos são os 
mais apaixonados pela Amazônia, sem eQt.e.n
der nada absolutamentS! da agricul~ur~ tropi
cal. E_o.ós re~hemO~f ~s.e_$ an~opéllogps, d~i
xci.mos que eleS trabaJhem. Alguns são funcio:. 
nários das nossas orgànizaç6es de pesquisa, 
trabalham naAn1az6niã e são' subvencionados 
pela: matriz, vamos dizer, pel()s Esfadós Uni
dos, as fundações de pesquisa- pelos Esta
dos Unidos, para fazer pesquisas sObre an~o
pologia e outras coisas. 

Mas _evidentemente eles extrapolam. Há um 
lá em Belém-que achã -que i'lós teriio$ que 
contratar alguns professores caiapós para en
sinar nas nossas universidades, porque nós 

-não saberilos mais a__gricultura, quem sab~~ 
-ãgriculturi é o caiapó. 

Um deles disse. ·'Preservar a cu1tura-milenar 
e procurar obter deles, de maneirà hUmana. 
digna, enorme bagagem de conhecimento, 
que por certo adqlliriram ao longo da5. géra-
çõés." - . . -

--MUitO bem, o Brasil ~!vez seja o País que 
mais tem feito ~ t>eneficiodos Í!\dios. Nós 
nõs- esfõrçamQS:-"Efãmos muito, ·mas é difíci_l, 



2010 Sábado 13 DIÁRIO DO Cól'iORESSó NAQONÁL (StiÇii'o II) _}<\aioc;le !989 

todos sabem que é difícil, integrar uma popu- Mas o que toi feito com os incentivos, evi-
lação indígena. Nós nos orgulhamos muito dentemente foi um desastre. O programa tem 
de sermos considerados talvez o povo que que ser mudado, é inevitável, porque o incen-
mais defende a integraçáo das raças, por que tivo era dado com critérios inulto liberais. Cu-
não integrar o íncUo brasileiro? Ele também riosamente, na Amazônia, hoje, usa-se a pala-
precisa se beneficiar -das benesses da sacie- vrfJ. desmataffif!nto com um slnônlmo, que é 
dade modema. Precisam educar melhor seus beneficiai terras. Q..iaridO se tira a ·mata, a terra 
filhos, precisam ter mais saúde; mefhor habita- está beneficiada e; entãO~ vaJe maiS para pasta-
ção, mas é difícil, é muito dificil absorver uma gens. Quer dizer, um verdadeiro absurdo. 
geração. A primeira geração é preciso ter pa- Evideiltem.ente;- Os desniatamentos eram 
ciência. --- -- - feitos em lugares onde não havia nenhuma 

Um livro muito famoso, aqui no Brasil, pelo possibilidade de comercialização da madeira, 
menos, da antropóloga Beth Meggers, tradu- a única solução era cortar, ·queirriar e preparar 
zido por Darcy Ribeiro, chamado "Amazônia a pastage,m.- · --- ·- -- - -
llusão de um Paraíso", tem inforrriaçõeS muito Houve muito erro e ac_ho que, segundo es-
interessantes sobre as populações índígenas pecialistas no a-ssunto, sobretudo o pessoal 
na Amazônia. A Dr" Meggers ledo na em Wichi- do Cepatur de Belém , pelo menos -20% das 
ta; é uma grande antropóloga, mas as suas pastagens já estão completamente degrada· 
observações sobre agrlcultura, o uso da terra das ou· talvez mais. Como estava sendo feito 
na Amazônia, são ridículas. Depois de ler não podiá continuar. Felizmente; -parece que 
aquele livro que foi muitO bem- comentado o progri:ima de incentivos foi paralisado. Mas 
pela revista, Veja, não aguentei. F'IZ ·uma carta o prObtemã ãTrida existe e é possível nós ainda 
para a Veja, dizerido: "Olha! Depois de ler esse nª-o_cleve:mos parar - introduzir diversas mo-
livro, cheguei à conclusão de que o Brasil tem dificações de 'grande beneficio 'para a região, 
três soJuções para a Amazônia: uma delas é _issq_ _no fãri:iPSci Estado de Rondônia. 
distribuir área e flecha para a população voltar Quando se fala em substituiçãO da floresta 
para o mato e viver de tanga como os índios; por pastagem, vem, inevitavelmente, a -idéla 
a outra é fazer uma cerca e declarar aquilo de desertificação. Na verdade, ã desertificação 
como jardim antropológico; e a última é deixar existe, e essa aí é uma fotografia de deserti· 
como está para ver como fica, que é o que ficação que vi na EtióPia- e que realmente, 
está acontecendo praticamente." com té!nta-populaça-oa Etiópia tem uma·popu-

Agora, a coisa se tomou-mais popular de- lação de 40 milhôes de habitantes e quase 
pois da visita do ilustre- cidadão Sting, que 50 milhões de gado bovino. Tem mais boi 
virou protesto dos índios. Esse homem está do que gente lá. Se boi votasse, uma vaca 
fazendo uma promoção comercial extraordi- seria presidente. É um Pals de muita gente 
nárla, levando esses pobres coitados com seUs e muito animal. Mas _a verdade é que o pastejo 
beiços furados pelo mundo. Esse foi o último excessivo degrada o solo. O clima não mudou, 
número da revista Paris Match. Mostra isso mas o solo completamente esterilizado de tan-
como uma grande atraç:ão. Agora, foi autorl- to animal. Os- animais nã·ó podem crescer 
zado a viajar com dois caiapóS e vai fazer um mais, estão raquíticos. 
marcketing extraordinário. Não sei por que a l)esertifiCa~ão é palavra que ~onsiderO ína· 
Cocá-Cola não penid"u em aproveitar ames- di!qLiaâa.Na verdade, dever-se-ia diz·eraegrã-
ma coisa. Já imaginaram um beiçudo desses dação do solo, mais do que mudanças dimá· 
bebendo coca-cola? Seria Uma sRu:a:Çâo, uma - ~tiCas; apesar dO riSCo -de- "iriU:dança climática'' 
propaganda fantástica. Mas nós somos muito não ser totalmente ·inadmissível, se se f1Zér 
ingênuos_ em tratar dessas cais~. ,Não devía- um desmatamento imensC>""e se evitai- a-·reQe-
mos nem ter recebido esse cantor para fazer neração da vegetação natural, o que é natural-
propaganda Em umã pa1estra que fiz a sema- rriente, difícil de se fazer. - · -- · 
na passada, acho que devíamos oferecer a A outra conversa é com relação ao feito 
ele um tapa-rabo para voltar para o mato e estufa. -
ficar com os-índios lá. Está comprovado que o gás carbônico, na 

Na verdade, é uma situação ridícula. Estão atmosfera, está ãumeniando. Esse ziguezague 
se aproveitando da simplicidade, inocência e são:medlçõesfeitasnállhci'deManoan-oHa:vãí. 
se esquecem de que o Brasil se esforça muito Os Srs. Observein qUe o ZigüeiaQ.Ue, -de toda 
em fazer a integração dos índios. Então, outro ffi.aneirã, -mostr-a uma- riítida teri.dêncià,Pa-ra 
problema sério é o pfOblema da integração, aScensão, OU seja , o carbOno -eStá a um en-
que precisa ser analisado com mais profun- iando,aumentou,senãomeengano,315pa:r-
didade. tes por um milhão, na atmosfera, ou 315.rriilí-

Mas a grande verdade é que o problema gramas por litro, para 340, 350, aproxinlada-
existe. Nós é que merecemos criticas, nós per- mente. Está aumentaitdo. -
mitimos desmatamentos exagerados. Os in- Por que vai em ziguezague? Vai ziguezague 
centivos foram muito generosos na impJe- porque isto foi feito no heirlisfér!Õ Norte.' Du-
mentação de pastagens. Não que pastagens rante o inverno( as plantas fazem menos fotos-
sejam inviáveis corilpletamente na Amazônia, · SíTitese, e o cafbono- aumenta. Durante o ve
pelo contrário, vou mOstrar a1guns dados, ba- rão, as plantas fazem maJs fotossíntese, e· ·o 
se ado em pesquisas de colegas que estão -·carbono dirriiri.uL É ã- rãiãó do efeito zigue:Za-
muito bem informados sobre o aSsunto, rluiis -Que. O -efeitO êxiste,- reálffiente. As--j)feviSões 
no Brasil do que fora, mas também ·com cola- é que são um pOuco exágeradas, para não 
boração de alguns colegas do exterior: É pos- -dizer tota]mente _exageradas, e as incrfmina-
sível. ções às queimadaS são superexageradas. 

Os dildcis do-Worlâ Wátch lnstitute, o insti
tuto que fiscaliza o mundo, e são assim cha
mados, sáo dados de 1975. --o que-acontece; na verdade? 

O maior-depósito de carócino~ no mundo, 
evidenlemente, encontra-se no fundo do mar, 
maS está Completamente Calcificado e_ não 
oferece perigo parã o homem. São os carbo
natos com 38 milhões de toneladas no fundo 
do mar. Na superfície, há 530. No fundo da 
terra, Suspeita-se que haja 12 -bilh-ões de iOite
ladas de petróleo, de carvão, entre os quais 
7,'5 bilhões de tonelas são recuperáveis. 

Na biosfera, Ou seja,· na vegetação, na bio
rriãSsa, nas mãtas; ·nos anímaís, na humani
dade, estima-_se que haja_ I. 7 bilhões de tonela
das. Então, ó que á:coilteCe? ó.S fluXos, aí, es-
tão representados em bilhões de toneladas. 

O que está acontecendo, no ·mundo, real
mente, é que a queima de petróleo - istO 
há 1 O anOs atrás - solta-para o ar 5 bilhões 
de toneladas de carbono. A biosfera solta -mui
to mais: 56 b1lhões de toneladas, imis ãbSorve 
também 56 DilhOes-de tonelcidas. Na bioSfera, 
praticamente, não tem efeito, neste 9ráfico. 
O mar é que solta mais: 90 bilhões e abSOlVe 
t.ambem--90- bllhDes -peJa fotossiiitese. -

Então, ali, existem 2,3 bilhões que são fixa
dos em forma de carbonatos, que são absor
vidos naturalmente. 

O drerio prinCipal para o carbono ria bios
fera exl$te por reações químicas, como fOrma
ções de cÇlrbonato ou mesmo reações foto<Juí· 
micas. 

Vamos examinar qual a situação, e a res
peito disso- extraí exatamente o assunto da 
revista Time. 

Quem é o grande poluidor, produtor-de gás 
carbónico?- Evidentemente, sãO os arilerlca
nos. Um bilhão, trezentos e vinte e nove mi

- lhões de toneladas. Estes sã_o _ ()S camye9es 
-em-porUJÇáO:· compare-m com o Brasil Já em~ 
baixo: cinqüenta. ProduzimoS menos que o 

- .: Cohtióêi1te· Affíê'ailo. Seguiiâo cãrrij:ieãi:le a 
EUrOpa hum bilhão, cento e c.ínq'Uenta e sete. 
-Sãci dadoS do World Watc:h lntitute, publicados 
na revista que distribuí há pouco. A Rússia, 

· hum bílbão e trezentos milhões; a Ásia, como 
um todo, oitocentos milhões; Oceania, trezen
tos e qUatOrze milh6es, América Latina, como 
Uni todo, ihcluindo o Brasil, duzentos e vínte 

··e nóve rililhões, Oriente Médio,cento e qua
-rêrita e seiS milhões, África, setenta e o Brasil 
-driql:ientá · -

Nâo contribuímos cofn-riada, praticarilente. 
Coln relaÇão às_ florestas, efetivamênte as 
-qUeimadas contribuem lnuito. Mas o total das 
-queimadas no mundo inteirb, pbrque não é 
só o Brasil que queima, não apenas q!Jeima 
de madeira mas de esterco também, a ma
dei_ra é u~da em país qu~ ~em floresta COQ"'O 

no_ Brasil, América _Central, mãs; quem v.;ii a 
_índia sãbe que lá não tem made~ra, eies estão 
queim8ndo esterco de gado como na Etiópia 
e -Quênia. Ttido issO tarl-tbém pi"oduz Carbono. 
_O totàl de produção é de hum bilhão, seiscen~ 
tos e cinqUenta e noVe milhões de toneladas. 
Segundo estimativa do livro -do Sr. Myer, de 
1985,- sobre cOnverSão de florestas tropicais, 
baseado nas divulgações de Imprensa, mais 
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do que em dados científicos, ele estima que 
o Brasil está soltando, pelas queimadas, tre~ 
zentos e tanto milhões de toneladas. E um 
representando em 5% no que está aconte
cendo peJo mundo. 

Penso que é um c-erto cinismo da revista 
Tone atribuir ao Brasil responsabilidade por 
um crime sem precedência, de estar poluindo 
o ar como carbono. A revista 1ime apresenta 
sugestões muito interessantes sobre o que fa
zer para evitar lss_o. Uma de suas sugestões, 
que considero mais inteligentes, seria a de 
evitar combustíveis fósseis. Mas nesse aspecto 
não faz nenhum comentário sobre o Brasil. 
O nosso Pafs foi o único, de fato, que lançou 
um combustível não fóssil. É a Nação que 
mais está contribuindo contra o efeito estufa. 
com o programa do álcool. É lastimável que 
o programa do álcool esteja, agora, enfraque
cido devido à queda dos preços da gasolina. 
Mas é o programa mais eficiente, mais cientifi~ 
camente, bem planejado, jamais feito por 
qualquer país. A revista Time nãO fala nisso, 
mas reconhece que os governos, os países 
deveriam tomar certas providêncías e uma de
las seria a de estimular programas de reflores-
tamento. E nisso o Brasil não anda multo bom. 
Somos o terceiro ou quarto maior Pafs reflo
restador do mundo. Nós só perdemos para 
a Rússia, a China e, talvez, os Estados Clnidos. 
O reflorestamento de áreas de algaravia é a 
única solução capaz de retirar a poluição que 
está no ar, ou seja, retirar da atmosfera o car~ 
bono e incorporá~lo à biomassa. E nada me
lhor do_ que usar áiVores, usar madeira nas 
construções sem queimá~Ia, para não contri~ 
buir para o efeito estufa. Mas essas coisas não 
aparecem a favor do Brasil. 

Então, vamos dar uma olhada agora na si
tuação real da Amazônia. O que é a Amazônia, 
afinal? É uma região tão diferente de outras 
regiões tropicais do mundo? Não. Ela é muito 
parecido com outras regiões tropicais do 
mundo. Ela tem as mesmas caracteristicas 
ecológicas do sudeste da Ásia e do centro 
africano em volta do Golfo da Guiné. SãO as 
regiões mais produtivas do mundo sob o pon
to de vista biológico. Disso todo o mundo sa
be. Elas produzem em média mais de dois 
gramas de biomassa por metro quadrado por 
ano, mais de 20 toneladas -de biomassas por 
hectare por ano. São as zonas trials- escuras 
do mapa: o sudeste da Ásia, Malásia, Tailândia, 
o centro da África, a Amazônia e a floresta 
atlântica, que se incluem na mesma categoria 

Por que essas regiões que são tão produ
tivas são tão pobres algumas não tão pobres, 
como o ·sudeste da Ásia? Qual é o problema? 
As medições de produção biológica do mun· 
do são muito bem-feitas. Nós tivemos dez 
anos de programa biológico internacional, do 
qual eu tive a satisfação de participar e esses 
estudos mostraram daramente que a maior 
produção biológica sempre se observa nas 
regiões tropicais. JGfrtão, -o Brasil é, indubita
velmente, o País campeão do mundo em pro
dução biológica, por três fatores: pela sua ex· 
tensão territorial, pela sua situação geográfica, 
ou seja, muita luminosidade e quase ausência 
de deserto. Esses sãO OS três fatores que fazem 

a produtividade biológica Para haver produti· 
vidade biológica basta haver luz. Há wna afir
mação dogmática em ecologia: o máximo de 
produção biológica de uma região é ditada 
pela radiação solar. Quanto mais luz, mais pro
dução, porque a produção é resultado da fo
tossíntese. 

Então, nesse aspecto nós estamos muito 
bem aquinhoados. Mas por que não conse
guimos desenvolver os trópicos? São os obs-
táculos. 

Nesta figura eu mostro a proporcionalidade 
entre a produtividade, que é a linha verde, e 
a radiação solar, em função da latitude. Quan
to mais próximo do Equador, maior o poten
cial de produção. Potencial, evidentemente, 
não sigriifica produção real. 

Para se âJ.canÇar t.ima aJta- produtividade, 
não são necessários solos ricos. Produtividade 
biológica não tem nada a ver com solo rico, 
Basta que haja muita luz, porque a planta não 
vive do solo, como muitos pensam. O solo 
contribui apenas com 5% da biomassa; 95% 
vem do ar e da água, ou seja, 44% é o carbono, 
que vem do ar. O efeito estufa vai favorecer 
muito o Brasil, porque nós vamos ter mais 
carbono e vamos fazer mais fotossíntese. O 
oxigênio vem do ar também, ou da água. E 
o tudrogênio vem da água. Então, somando 
oxigênio, carbono e hidrogénio, teinos 95 por 
cento da biomassa. r~rando a água fora da 
água da blomassa. 

Os outros elementos são nitrogénio, que 
é o mais abundante, fósforo, potássio, cálcio, 
magnésio, enxofre, ferro, alguns até inúteis, 
como o siliclo. Somando-se todos esses, che
ga-se mais ou menos a cinco por cento. Então, 
para ter _wna alta produção biológica, como 
ocorre na Amazônia, que é a floresta mais 
produtiva no mundo, como ocorre na Malásia 
também, como ocorre na África, basta você 
ter água e luz. 

Como a vegetação está em equilibrio com 
a naturezã, as folhas- caem, os minerais são 
re(:ic:lados e a produtividade se mantém exclu
siVamente às custas da luz, da água e da reci
clagem dos nutrientes. Pode ser até um solo 
relativamente pobre, que permite a formação 
de uma vegetação. 

Então, mi natureza vamos diferenciar essa 
produção biológica da produção econômica. 
Ê preciso, ãg6-rã, entender por que" temos difi. 
culdades na Amazônia. 

Se olharmos a natureza, vamos verüicar que 
temos plantas, animais, e esses animais são 
herbivoros ou são carnívoros. Os ecólogos 
dassificam essas várias fases da natureza em 
parte autotr6fica. ou seja, de plantas que fazem 
a produção primária, e a parte heterotrófica 
ou dos animais, que precisa das plantas, que 
fazem a produção secundária. 

A produção maior, a mais eficiente é a Pro
dução primária. Essa produção primária pode 
colher até 2 por cento da luz solar, mas a 
produção secundária, dos herbívoros, por 
exemplo, já perde muito dessa energia. Um 
herbfvoro capta apenas 0,1 por cento, em mé~ 
dia, da radiação solar. E os carnívoros são 
ainda mais inefk:ientes. Eles comem os herbf· 
voros, então eles captam 0,01 por cento. 

Então, na medida em que avançamos nessa 
cadeia, que os ecólogos chamam de cadeia 
trófica, a eficiência -de colher_ sol diminui. O 
mecanismo mais eficiente_para colher sol ain~ 
·da é a planta A Amazônia tem muita planta, 
então é a região que mais colhe sol no mundo. 
É a maior fábrica de material vegetal no mun
do. É a maior fábrica de celulose. Se celulose 
fosse alimento, estaríamos em -condições de 
alimentar o murido. 

Infelizmente ainda Ilão houve a1guém que 
descobrisse uma- maneira de trahsformar a 
lignina em alimento. Algum dia vamos chegar 
lá, mas até agora não há essa possibilidade. 
Só os cupins e os insetos é que podem usar 
celulose como fonte de energia. 

Então, recordando, temos na natureza a 
produtividade primária; que é a quantidade 
de frt:omassa produzida por unidade de tempo 
e espa"ço, resultando da fotossíntese, a fotos
síntese líquida, a fotossíntese_ real, ou seja, a 
fotossíntese menos a respiração, descontando 
a respiração, e a produtividade secundária, 
que é a quantidade de_ biomassa animal pro-
duzida por unidade de tempo e espaço. 

Agora, quando surgiu um ser inteligente na 
terra capaz de mudar o ecossistema em seu 
próprio benefício, apareceu outra forma de 
produção, que é a produtividade econômica, 
que antes não existia, que é a quantidade de 
produtos de utilidade para o homem, extraídos 
dos ecossistemas naturais, resultantes da in
tervenção do homem. 

Então, o homem é o único animal que faz 
isso. Ele muda o ecossistema em ,seu próprio 
beneficio. É por isso que ãcho muito impor~ 
tante defmir cultura sob o ponto de vista ecoló
g-tco. Não se pode fazer uma agricultura real~ 
rriente capaz de contribuir para o melhora· 
menta das condições sócio-económicas de 
uma sociedade sem mexer no ecossistema. 
Temos que ineJI:er no ecossistema senão va
mos ficar sempre em equilíbrio com ele, viven· 
do como oS ítiâios, de tanga e sem poder 
melhorar as suas condições de vida. 

Bom; para mim a definição mais perfeita 
de agricultura é essa que estâ aí: é uma inter~ 
venção do homem nos ecossistemas terres
tres com o objetivo de obter maiores quanti
dades de produtos que lhes são de utilidade. 
TemoS que mexer no ecossistema. 

Isso não _está errado não. Muita gente pensa 
que mexer no ecossistema é destruir tudo. 
Não, não precisa destruir. A França usa o mes· 
mo ecossistema há milhares de anos e a terra 
continua pródutfva e dadivosa. 

Hâ uma diferença muito grande entre COn
servar e presetvar, temos que fazer as duas 
coisa. Preservar é guardar para sempre e para 
o futuro, nós não devemos mexer em um am· 
biente preseiVado; mas consetvar não é guar· 
dar de uma maneira estática, sem mexer. A 
defmição -de ctlnservação, a definição oficial 
de conseiVação proposta pela União Interna
cional de Conservação da Natureza da qual, 
por sinal, faço parte como um dos Conse
lheiros, é um menejo do ~cossistema cõin 
o objetivo de alcançar um melhor nível de 
vida para o ser humano. 
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Quer diz.er, não estamos defendendo $::1 natu
reza por amor aos passarinhos, às boborletas 
e às flores e acho até um pouco hipócrita 
dizer que amamos mais os bichos e as flores 
do que o próprio ser hwnano. Tem m1,1itos 
por aí morrendo antes do seu tempo de misé
ria e de fome. Quer- dizer, temos que cuidar 
da natureza com o objetivo de salvar a nossa 
própría pele, então isso é que é conservar. 
Conservar é saber mexer na natureza sem des
truí-la. Isso muita gente está fazendo. 

Nos trópicos isso é roais difici1 de se faze:r 
do que nos climas frios. O clima frio tem o 
inverno a favor do descanso da terra, ou mes
mo os climas secos, porque têm a falta de 
água também a favor do descanso da terra; 
nos climas permanentemente ómidos temos 
vários problemas. 

Antes de mostrar esses problemas, gostaria 
de mostrar esta fotografia que é típica d~ Ama
zônia. Eu disse que a agricultura é uma inter
venção do homem no ecossistema com o _fim 
de melhorar a sua vida. 

E; que tal. o extrativismo?_ É agricultura? Eu 
não acho que seja agricultura. A pesca é um 
extrativismo e é só extrativisrno;_a pesca é um 
extrativismo, não é uma fonna de agricultura, 
podem ser, evidentemente, aperfeiçoados os 
sistemas extrativistas mais é muito difícil me
lhorar uma sociedade na base do extrativismo._ 
Eu não conheço nenhum lugar no mundo 
que tenha progredido às custas do extrativis
mo. 

Acho muito interessante a idéia de se criar 
reservas extrativistas na amazônia, e defendo 
a idéia. Não para meJhorar as condições de 
vida de quem vai viver do extrativismo, mas 
para comprar tempo, esperar até que um dia 
o País tenha o suficiente, quer dizer, desenvol
vimento capaz de introduzir tecnologia mais 
aperfeiçoada para tornar o manejo do ecossis
tema mais benéfico para o ser humano. 

Então, os problemas que queria dizer, quais 
as dificuldades que temos nos trópicos, que 
estão muito bem caracterizados? A primeira 
das dificuldades é o excesso de chuvas com 
riS~::o-de erosão, lixiviação e compactação do 
solo. Este é o maior inimigo, é o iriimigo nú· 
mero 1 da agricultura no mundo inteiro, sobre
tudo nos trópicos e temos mUito medo que 
Isto ocorra na amazônia. Não é tanto pela ero
são, mas curiosamente temos mais medo da 
lixiviação e da compactação do solo, porque 
os solos da Amazônia não são tão erodívels 
como, por exemplo, os do cerrado, mas é 
wn risco expor o solo ao intemperismo, ele 
pode ir embora, podem:os perder este solo, 
trazendo conseqüências sérias para a hidro
logia da região. Os solos, naturalmente, já são 
pobres; vão ficar mais pobres ainda. Não vão 
ficar estéreis, como muita g·ente crê. Por exem
plo, na Amazônia é muito comum falar da 
Bragantina como um deserto feito pelos ho~ 
mens. Bragantina está produzindo muita coisa 
hoje_: mamão, pimenta-do-reino, cacau, Basta 
colocar um pouco de adubo. Iss.o_não é errado, 
desde que dê dinheiro, que dê lucro. Como 
dizia Gustavo Corção, agricultura não é mine
ração_. Se extrair alguma coisa tem de se repor; 
basta colocar wn pouco de fertilizante, como 

está-se f~ndg_boje com a soja, nq cer~acto, 
como estA~seJazendo com o c~é nas velhas 
regiões de café, às custas de adubo. Isso é 
LJmª_coisa muitQ. ç:grreta. e-

. Temos a baixa produtividade do solo, que 
é_o segundo problema. Em terceiro, o excesso 
de ervas daninhas. Por quê? 
._forque o clima favorece __ a regeneração da 
fl_oresta, de qualquer coisa. Então, o clima é 
favorável_ para o cresdmento não só das plan
tas económicas, mas das plantas inimigas da 
agricultura também. O homem tem que gastar 
rriaiS energia Pa"ri'fevftar a·s erVas daninhas que 
se cbaroam,_na_Amazônia, de juquia. 

E outro piOblema sério. Como há muita 
umidade, há muitas _enfermidades causadas 
Pai- inSEitOS-. PragáS de insetos~ Nós temos de 
c_l,lidar_disso também mas isso tem solução. 
EstarúoS __ faze_ndo_e_sse trabalho com cacau, 
na Amazônia, e estamos muito satisfeitos. To
do o_ m_undo dizia que não se podia plantar 
caç~u na l\mazônia, porque há uma doença 
terrível Já, chamada "vassouura de bruxa". O 
pequeno agrlcultor, o que trabalha, de fato; 
na fazenda, o que não é um agricultor urbano 
está Ctin-vivetfdo muitO bem com -a enfermi
dade. Corrieçamos o programa há pouco mais 
de 15 anos, e neSSe_ período, só a Amazônia 
brasileira já passou a colômbia, o México, a 
Venezuela; se? não passamos o Equador mas 
is:;o_acontecerá daqui a pouco, com a doença. 
A doença existe, mas pode ser controlada. 

EsSa_ é_a_m_aioriã dO$_ problemas. Excesso 
de chuvas, baixã fertilidade, esses são os pro
blemas, os nossos inimigos._O que podemos 
fazer contra eles? t;_ o- seguinte: quando Varr)_OS 

mexer Com esses ambientes, nós vamos ter 
de mexer com a floresta . E surQem então, 
o que se já dissg antes. Os temores de verda
deiros cataclismas ecológicos. M eu quero re
cordar, mais uma vez, quais são os problemas 
reai~_. quais os especulativos e quais são os 
prOblemas imaginários. Eu já" disse que os 
imaginários eStão despertando _mais a _ _aten~ 
ção. Mas vamos falar dos reais, dos verda
deiros problemas. 

O primeiro é a modificação da fauna e da 
flora com perigo de_ extinção de espécies. 
Para isso, não há remédio. Não se pode fazer 
omelete sem quebrar os ovos. Para fazer agri
cultura, terilos de mudar a fauna e a flora, 
porque o extrativismo, como já disse, não per
mite fazer uma agricultur~ capaz de m~lhorar 
o padrão de vida de uma população. Mas para 
isso - não há solução no local, rT)as tem 
solução na região, que é através da criação 
de reservas e parques bem protegidos como 
banco genético _das plantas e animais que vi
vem na re:gião. Nisso não temos sid9 muito 
eficientes no_ Brasil,_ temos sido _muito eficien
tes em Fazer decretos, mas extremamente ine
ficientes em proteger as próprias áreas de re
serva, e um exemplo recente, bastante lamen
tável ocorr_euna_r_egião onde e_u vivo. A Bahia 
é __ um dqs Estados que tem menos ~serva, 
no Brasil. Acho que o Estado nunca fez uma 
reserva sequer. O Espfrito Santo, ao contrário, 
é um Estado que quase qualifico de modelo, 
porque tem uma exCelente reserva em Sureta
ma, que não é tão-·bem protegida como a 

'lizinha,_mas é wna grande reserva, de 25 mil 
hectares e tem a reserva na Vale do Rio D_oce 
que é uma das melhores _que há no Brasil, 
muito_ bem preservada, 25 m:i hectares tam
bém, e com várias outras pequenas reservas. 
Na Bahia não tem nada. Tinha o Mo_nte Pas
coal. Foi criado por Tancredo Neves, quaridO 
ele era Primeiro-Ministro. Eram 40, 45 mil hec~ 
tares. Infelizmente, no governo anterior, uma 
parte do Monte Pascoal fbi desmembrada para 
uma espécie de reforma agrária a favor dos 
_pseudos pataxó - os Patax6 que vivam ali 
no _forte de Porto Seguro. Todos sabiam que 
entregar terra pobr_e a agricultor sem preparo 
é um convite _à lavoura de s_ubsistência que, 
inevitavelmente, tem que usar o fogo. Por quê? 
Porque o fogo é o único adubo que o lavrador 
pobre conhece. E isso [oi sémpre assim. A 
agricultura itinerante, foi a primeira invenção 
do homem da floresta. 

Eles sabem que os solos das florestas, em 
geral, não são muito férteis por causa de tanta 
chUva. Ehtão eles têm· que queiinar, para po
der incorporar as cinzas_ ao terreno, e fazer 
a sua agricuhura de subsistência por um ou 
dois anos, _e _depois abandonam o terreno e 
passam para outro. Essa é a chamada agri
cultura de subsistência ou itinerante, que fun
clona muito bem, enquanto a população for 
rnlil, mas quando aumenta a população vem 
a degradação do s_olo inevitavelmente. 

A colocação dos índios pataxó no Monte 
Pascoal foi o cQnl@e !3-0 incêndio que presen
ciamos há p-oucos meses - se não fosse a 
chuva ele estaria continuando até _agora; foi 
uma lástima. Hoje temos uma r~erva bem 
menor e bastante ameaçada pela presença 
dos pataxó na sua vizinhança, que vendem 
madeira, irregularn1ente e a queimam etc. E 
a única reserva bem preservada no sul da Ba
hia, é uma da pr6ria Ceplac, para salvar o 
pau-brasiJ. Nós compramos essa área- infe
lizmente pequena de 1.200 ha, perto de Porto 
Seguro, mas está bem preservada, e nos per~ 
mite estudar a vegetação da região. Há uma 
outra reserva, do ex-IBDF, uma reserva de mi~ 
cc-leão, deçretada pelo Presidente Figueiredo, 
com 11 mil hectares, mas _s6 conseguiram 
comprar 4.500, porque o resto já náo _estava 
mais _disponível à venda. Mas está praticamen
te invadida em mais de 50%, tem posseiros 
por toda parte. Não há vigilância; são apenas 
dois guardas na região. Dessa maneira esta
mos muito mal na qUestão de reserva._ É pre
ciso olhar isso aí, é preciso criar reservas mes
mo, reservas bem _vigiadas. E isso cuSta di~ 
nheiro, é pre_ciso manejo. Uma reserva precisa 
de manejo, precisa de boa vigilância pelo me
nos. Primeiro problema, s6 tem essa solução: 
criar reservas, e nós podemos criá-las na Ama~ 
zônia. em abundânda. Podemos deixar 60% 
da Amazônia em reserva, porque não faz dífe
rença alguma, porque não temos dinheiro, 
nem recursos nem gente para fazer agricultura 
em toda a Amazônia. 

SegundO, 6 mais 9rave; é a deg-rad-açãO-dO 
solo por erosão, lixivlação e compactação, eu 
já falei isso. É o mais grave problema que 
pode acontecer, e pode empobrecer- isso 
é que faz a desertificação. 
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Outro risco muito sê@: ::; alteração no_ fluxo 
natural das águas, ou seja, nas fnundações 
periódicas, porque a floresta dificulta o escoa
mento das águas; dá mais tempo para a infU
tração. Então, nós convidamos as enxurradas, 
provocamos mais enchentes- isso já está_ 
ocorrendo em vários partes do Brasil, inclusive 
na região onde moramos. 

O terceiro, é o as_s_ól'eameru_o dos rtos, con
seqüêhcia_ do fato anteriqr. A_~rOSão, o arTasto 
das erucurradas leva barro, leva areia, leva teiTa 
para os rios, que vão ficando mais rasos, me
nos navegáveis, e as represas também. E pode 
também ir matéria orgânica enriquecendo, fa
zendo a eutroficação 9os lagos e repre1,as, 
como ocorre, por exemplo, na Lagoa Rodngo 
de Freitas no Rio de Jan_eiro, a matéria orgâ
nica vai entrando, o oxigénio vai faltando, e 
os peixes vão morrend_o~ Então_ isso também 
pode acontecer no caso de cJ~atamentos 
indisc:riminados. Mas iss.q ~Q_.QS grandes ris
cos, são os riscos que temos que cuidar, pOIS 
são evitáveis. O primeiro, com a formação ·de 
reservas; o segundo, com práticas de controle 
da erosão, que são be_m __ conhecidas; por 
exemplo, a lavoura em contorno, em barreiras 
- os povos antigos já sabiam disso,_ quem 
vai ao Tibet vê aquelas terraças famosas, ou 
mesmo vê na terra dos Incas, no Peru, terraça~ 
seculares, para evitar a erosão._ F---ªz·se isso ~ 
os outros desaparecem. A aJteraçã-o do fluxo 
natural das águas desaparece, o assoreamen
to do rio desaparece e a eutrofiç:ação também. 

O problema é contrõ_laf;~ f~__agrkultura 
conservacionista que n~o permita erosão, ~ 
lixivlação, nem compacta_ção do te:r:repo. __ -

Essas são as fórmulas de fazer uma agri· 
cultura de êxito em zonas tropicais. _ 

Os riscos e~ipeCulatiVQs- esses já são mais 
famosos - e mais muóa.nç_~ de clima, dimi
nuição de chuva. 

Sei que muita gente não vai crer nestas afir~ 
mações, mas não existe- eu tenho folheadO 
tratados_ e maj~ tratados e o prój:lrio livro, que 
mencionei há pouco, "Geofislologia da Ama· 
zônia", e também um outro ''Veg~taçáo e Hi
drologia", ambos publicados pela Universida
de das Nações Unidas, que tem sua se:de no 
Japão. O que existe. ~ão possibilidades ou es· 
pe_culações. Não há, uma comprovação clara 
e evidente, em qualquer parte do Brasjl, _de 
mudança climátka por efeito de mudança de 
vegetação. A chuva_!S:~que faz a floresta, não 
é a floresta que faz a Chuva, claro, a floresta 
contribui. - -

Há um trabalho muito citadâ-ll"ã Tfteratlifa, 
feito pelo lnpa, mostrando que a floresta trans• 
pira mais ou menos o ~correspondente a 1.400 
mm de chuva, e isso foi feito com muito cuida~ 
do, pesquisas inclusive com rad~oi?4topos, e 
pareceu-me muita estr_anho~ porque qualquer 
um sabe disso: basta vec a_ ene_rgia sqlar, o 
movimento dos ventos. Exist_em fórmulas ma~ 
temáticas, que, perfeitaménte~ permitem cal~ 
cular quanto perde a floresta._ Se _a água sobra, 
temquecair. __ __ . 

Está-se divulgando rnUito na literatura po
pular, na ecologia popular, que se ftze_rmo~ 
o desmatamento da __ Afn_cg~ia, onde chove 
em média 2500 mm; __ a_ c)l.uva-·vai cair para 

1.400mm. Isso não é- verdade, primeiro por
ciue riiOQúénl vai ·ter· a lOucUra-de recomendar 
tirartóda a_ floresta e, segundo, porque é quase 
impossível evitar a regeneração- da floresta. 
O clima, como disse, é tão favorável à vegeta
ção que elá reQ-enera cõln facilidade. Uma das 
dificuldades da agricultura é a força da regene· 
ração da floresta. E uma floresta regenerada 
evapora quã5e iguaJ, poUcõ menos talvez, à 
fase inlciar de Uma floresta madura. 

-Entiío, é Uma supàsiÇáo. Claro que se tirás~ 
seiinOS a floresta e cimentássemos· toda a re~ 
gião, "ãí o clima ia mudar, obviamente, mas 
não temós-âinheiro para dmentar toda a Ama. 
zônia, porque seria uma obra extremamente 
onerosa. Não há possibilidade, mas isso é mui· 
to falado, e ·a !npe goSta rriúito de falar sobre 
isso; o lnpe e lnpa, os dois são muito amigos 
dessas previsões apocalípticas sobre mudan
ças climáticas, que não existe_nenhum perigo. 
Ê _evidente que parã qUem duvidar eu reco
m-endO os dois livros. Aliás, os dois livros estão 
cltados nesse trabalho que entreguei ao Sena
dor_ Jarbas Passarinho. Eu me refiro ao livro 
de RiÍ:h~rCi:e_os o_utros dois e~o aqui comigo, 
posso inostrar aoS interessacfóS. - - . 

São cofsas especulativas. aaro que se ftzés
serrios isso iria mudar o clima. Mas é uma 
coisa mais~curio~a: utn dós problemas_ sérios 

- _da Amazônia é o excesso de chlNa. Até-que 
seria bom que iTiUCfas:Se um-pOuco o clima, 
aue chovesse um pouco menos. 

A.s prevlsôés do computador, os estudos 
matemátic:_os, drc:u1ação ªtrnosférica, etc, feita 
por uma das especialistas que participou do 
Çongresso da Universidade das Nações Uni· 
d.:is; calcularia que, no máximo, poderia haver 
ui:ri-dec;réSdmo aí da ordem de uns 10% a 
15%. Saiu até na revista Veja, e Seria bom 
Sé acOntecesse .isso; m·as haveria excésso, há 
COnseqUências para, evidentemerlte, a- hidro
logiã,-para o __ cu_rso dQS ri~ .. En.tão, é um risco 
que classifico d~ especulativo e_ acho que tem 
que ficar como especulativo até que a dênc;ia 
demonstre a sua possibilidade de forma mais 
completa. 

Já falei do aumento da concentração de 
gás carbônico na atmosfera._ Isto, também, é 
especulativo; já demonstrei áS dados, não pre· 
ciso repetir. EStamos' coritribuindo com Urna 
ft_ai;ão insignificante, e acho ym cinismo acu
sar o Brasil por isso quandO, -na Verdade, o 
Brasil é o únko_ Pais .que _fez algo de concreto 

· neste sentido, que é Q Programa do t\Icool,_ 
que ápenaS recircula o C,çj. iJ~ <).Jmosfera serri 
riããa tirar do subsolo, enquanto que os solos 
ãfuericarios jogam no ar quase um. bilhão e 
quinhentos milhões- de toneladas, segundo 
a(J!letes ~dadOs- que_ cipresentei antes. Este é 
üm riSco especulatiVo. -- --
-O CC)l atemoriza muita gente? Segundo os 

especialistas, não terá nenhUITl efeito nos tró
picos. O aUmento de temperatura que se prevê 
é'da ordem de 2«: até os meados do próximo 
séctÍio-; e ·isso -vai bénefidirr a ·agricultura nas 
regiões tiopicats sem grandes alterações- no 
Séü clirila. Certamente, irá alterar os climas 
das latitudes intermediárias, COmo os Estados 
Unidos, fia possibilidade de alterar_ o dclq das 
correntes elétricas, das. c;orrentes atrnosféri~ 

cas, da região, portanto, modificando o clima 
e vai'benefidàr muito a Rússia. Então, acho 
qUe o graóde temOr âo efeito' estufa -é o que 
a Rússia vai gahhar com isso: a Sibéria vai 
ficar mais fácil de ser ct~ltivada, em vez de 
ter só dois r11eses ~e agricultura, pode ter qua
tiõ, cinco. Isso é _ó qtie. pode acontecer. Mas, 
como disse, no caso" do des_rnatamento; a coi-
sa é esp~culativa e não_ noS -Interessa. -

E a desertifiCação que já c;@ss!fiquei con1o 
uma corruptela de degradação de solo - e 
não é-um fato que esteja ocorrendo, de forma 
concreta, em.nef}huma parte, pelo menos: nãO 
sou especialistas nO assunto, mas é o que 
me autoriza dizer com base na literatura que 
poderei pràporcionar aos senhoreS,.- -. _ _ 

Finalmente, os riscos imaginários, já discuti 
bastante, o pulmão do mundo, que não terri _ 
sentido, outro muito p6pu1ar, é a laterlzação 
do solo, os senhores irão encontrar, multo, 
na literatura popufãróide-. Não Se pode faier 
agricultura na Amazônia, porque o solo é late~ 
tita, O solo vira pe_dra-. A lateritã é um material 
muito úti1 para construir estradas; pOr exerri· 
pio, em alguns países, como o Peru, é .difícil 
con.segui~la 'para -faZer estradas, ela é aquela 
pedra vermelha clue tritur.ada pode fazer cow 
bertura de estrada muito bem, mas a laterita 
itàO tem nada a ver_ com o desmaiamentõ, 
ela existe na natureza, ê forma, ;çc"onseQliênêlã 
de-l,mi sol9. Existe Solo que possui uma formaw 
~o cc;mhe<;_!dé! çor;no printita que quaildo é 
hidratada e desidratada, rerriove-se a floresta; 
ela hidrata, deSidrata, hidrata, desidrata, eiã 
endurece e vlra Jaterita. -

O traba\ho que preparei para o BàriCo M.Uli.· 
dia!, para o Banco lnteramericano, mostra que 
na Amazônia o máximo em área com perigo 
de laterizaçãô-ou com p'rintita não ultrapassa 
a 4%. É: uma c:oisa completamente in~res
siva, é uln problema que pode surgir, mas 
não tem a minima importância. 

E outras çrer\díCes -que ti.ão vale ã. -pena 
mencionar, existem inúmeras sobrE!: qUestões 
rriitol6gicas, como essa que cipá.receu a·gc>ra; 
do flltro, muita gente pehsa que a planta é 
filtro: Se __ coloc:.._armos veneno no ar, a planta 
tragã -o veneno e morre, não vai ftltrar coisa_ 
alguma 
--Pensemos na Ain.,_zônia como uma área 
para fazer agrl_cultura. O cjue poa.emos fazer 
na Amazônia? A t~rra é pObre? E imprestável? 
C:omo saiu agora no Memorial da Fundação 
da Coosef'iaçâo da Nature~. e no jornal_ O 
GlObo, da semana passada. Nada disSO. 
QUem duVida de como usar_ trópico, sempre 
dígo,_compre uma passagem e vá para a Malá
sia;-_ e examine- o que estão Tiu:endo Por lâ. 
A MaJásia é iun Pajs pequeli.o, -m~ri:Or que o 
Maránhão, e exporta quase tanto quanto oBra
sil. É o _campeão -mundial de produção de 
borracha. de denaê, de cci<::o, está chegando 
perto do &Cau-São eXC:elentes-agi'ônomos. 
Começaram com o cacau há menos de quinze 
anos e vão passar G'ana daqui"" a· ·pouco -:..._· 
pai"ã. mim já ultrapassaram Gana, é já sã.o o 
39. ou. 49 produtor _m~.,~ndial. ComeÇãram do 
nada. mas sabem aproveitar as regiões tropi· 
cais. Ternos qUe reconhecer uma c:c>i$a: que.· 
a agricultura tropical, de trópico úmido, avan-
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ainda estâ em pesquisa, mas não temos ne
nhum modelo pronto para indkar. Temos al
guns. Na Amazônia, estamos usando um siste
ma que nos está dando grande satisf~ção, que 
é uma combinação de cacau com pupLmha 
e está indo muito bem, aparentemente. Então, 
tanto a Cepatur cOmo cCCep1ac,- estão com 
resultados muito bons com essas d~as cultu
ras. É uma possibilidade. A castanha-do-pará, 
com outras culturas por debaixo, é outra possi
bilidade de agroflorestal muito grande. Atrevo
me a propor, como sistemas preferenciais pa
ra a Amazônia, na ordem aproximada de suas 
vantagens económicas relativas, porque colo· 
co, em primeiro lugar, o fator ecOhômico, se
não, como já disse, não estaremos_ fazendo 
agricultura, em primeiro lügar, os cultivos pe
renes. Por incrível que pareça, coloco, em se-
gundo lugar, a pecuária; em terceiro, as expio~ 
rações florestais; em quarto, e mais diffcil, Os 
cultivos temporários alimentícios,· que vão 
continuar por muito tempo em mãOs dos agri~ 
cultores inerentes e, predominantemente, em 
terrenos de várzea. Esses são os mais dificeis, 
porque mais suscetíveiS aos inimigos da agri
cultura: erosão, lixiviac;ão, urna compactuaç:ão 
do solo. Vamos v~r rapidamente o que me 
parece e aos colegas que trabalham nessa 
área. Elrme-ãfino muito, neste particular, com 
os colegas da Embrapa. 

A vantagem da cultura perene está repre~ 
sentada, esquematicamente, nessa figura. Na 
floresta, não há perda nenhum, a reciclagem 
é perfeita, a produção vai muito bem. Numa 
cultura anual, como a da mandioca, a chuva 
faz a erosão, a lixiviação e a exportação do 
produto que extrai da solo. Então, empobrece 
o solo por três caminhos: pela erosão, pela 
lixMação e_ pela exportação do produto. Mas, 
na cultura perene, há a vantagem de evitar 
a erosão, e a lixiviação e exporta relativamente 
pouco. É urna solução ideal ecologicamente; 
é a primeira opção. 

Das preferenciais, no momento, considero 
o dendê, porque a escassez de óleo é evidente 
e o clima ideal. O Brasil é o país que tem 
mais área disponsível para ·o dendê. Há certos 
problemas com a enfermidade, e a Amazônia 
está muito atrasada nisso: Há bons campos 
produzindo atualmente, mas o problema po
deria ser muito mais efetivo. Se a Sudam tives
se feito, em lugar de pastagem, o dendê, seria 
urna maravilha. EstamoS tão atrasados que 
nem semente ternos para plantar; temos que 
importar semente. Hoje, a Ceplac produz. Ela 
foi a primeira a impOrtar-ser'nêiite Sclecionada, 
e devo ·confessar publicamente que troquei 
algumas variedades de cacau por variedades 
de dendê da Malásia, para poder prOduzir se
mente e, hoje, temos uma excelente coleção, 
já na for~a de semente, para produção de 
semente de dendê, mas a quantidade ainda 
é pequena. Se produzimos 2 milhões de se
mentes, talvez. seja muito. A Embrapa já está 
começando a produzir também em seu cam
po de T efé, mas é pequena a quahtidade e 
requer capital. Mas é um investimentO que 
me parece muito promissor, porque·a eScas~ 
sez de óleo no mundo, é inevtlável e o dendê 
é a maior e a mais eficiente fábrica. É dãro 

que o peSSOã.l da soja fica um pouco apavo~ 
rado, porque o dendê_ produz 5 tóli.eladas, em 
média, de óleo, por he~e. A soja não chega 
a produzir nem 1 (uma} tOnelada e meia. Tem 
inúmeras vantagens. Em relação à mamona, 
neiTISe fala. É uma cultura de grande poten~ 
dá!, a:Jém -de ser perene,-evita a erosão, como 
eu disse, temos problemas de enfermidade, 
mas que talvez possam ser contornados num 
futuro próxíinó. · · 

Em seguildo, o cacau, que coloco em priori~ 
dade, evidentemerite, parece ãté que soU suS.. 
peito, devido _a mfnha-participaÇão atlva nesse 
programa, durante os últimos 25 anos, mais 
dto o cacau, com muito prazêr, porque, de 
fato, o cacau é urna planta da Amazônia. Por 
três séculos, a Amazônia nunca saiu de 1.500 
a- 2.000 toneladaS, três séculos na base do 
extrativiSrnO, sem nehhUma teCnologia, arran
cando cacau a laço, ferindo -toaa -a -casca da 
árVore~ sem- fermentar. Todo a· cacau amazó
nico, até pouco tempo, era classificado como 
refugo, quêr-dizer, cacau de pior quaJidade. 
- Começamos uni pequeno programa de 

pesquisa, jurito cOm o Ministério da Agricul~ 
tura, o antigo lpea, em 1965, CoiSa modesta. 
Depois de dez anos de pesquisa, deslancha
mos um programa na região. Hoje, temos do
ze· escritórios na-Amazônia e vários agrôno
mos. O céntro está mal localizado; está em 
Belém e lá não devia estar, -porque Belém não 
tem tanta potencialidade. A Ceplac tem· que 
pensar ern tirá~lo de lá; essa é a minha opinião 
pessoal. Pode ficar uma parte ali, mas não 
deve ser cabeça de chave. O_ potencial está 
em Roridônia ou sul do Pará e outras manchas 
que há na Amazôrii.:i e norte do Mato Grosso. 
Então, em dez anos, saimos das s_eculares 
duas mil toneladas para, no ano passado, ma(s 
de 60 mil. É possível que esse ano chegue 
aos 70 mil. ê urna beleza de exemplo. Hoje, 
o cacau é o Prlriieli6 PrOduto _agiiCola da Ama~ 
iórifã;- passou roaos-os outros produtos, inclu
sive, a piin-enta, O --guàrán.á; que à gora está 
coridenado pela cafeína, a castanha, a borra~ 
cha, cpJ.e-hem se fala. Só-nao-passou a ma
deira, devido à corfu):)Ção e à desordem por
que, na verdade, a madeira é um problema 
que não tem controle nesta País. A madeira 
ainda é o maior prOduto, n'las que não sabe~ 
mos. controlar, nem cobrar inipOsto, é-comple
tamente desordenado. EsSe é O flrãilde produ
to; o· terceiro é a s_erinQ-ueira. EVidentemente, 
tem mais prOblemas do que o cacau, devido 
à doença, já menciOilêi, mas o pessoal do 
Ministério, da Eriibrapa, junto com um colega 
de Campinas, zónepram algumas regiões on
de a _doença quase __ não-· ocorre_ e é possível 
conviver com ela. E, tainbém, um grupo da 
Ernbrapa e a própria Ceplac têm feito bons 
trabalhos de seleção de material resistente. 
Nesse ponto, estamos to_dos_ sonhando com 
a Engenharia genética, que, no dia em que 
descobrirmos uma variedade que seja imune 
à famosa niicrocjtclus uDei, o mal das folhas, 
o· problema da borracha no Brasil poderá sei
atito~sufiCiente. Hoje, ainda importamos quase 
70% do que consumimos. Diz~se que a borra
cha é a vergonha da agricultura brasOeira. No 
nome, a planta é brasileira, mas, até hoje, só 

tem causado tristeza Tem os, porém, um Qran
de potencial. 

O t:afé robustã está indo muito beiTf em 
vãriãS regiõê-s da Amazônia; o café arábica, 
não se adapta a climas quentes. A Embrapa 
tem tido bons resultados, sobretudo, na região 
de Rondônia. 

A fruticultura é um potencial fantástico, por
que muitas frutas da Amazônia são saborosís~ 
Siinas. Há inúmeras frutas, é um grande poten~ 
ciaL Só agora, estão Pensando em industria~ 
nzar a pupUnha, que é uma palmeira espeta
cular, não s6 pelos frutos, como também pelo 
palmito Recentemente, tive a oportunidade de 
ver, em· CóSta Rica. plantação de palmito. É 
quase -com9 a implantação çle cana~f)e-aç_ú
Cát. Plantam~se um metro por_ dois metros 
e CõJhe:.se,_ dentro de um ano e meio;- Um 
palmito de primeira qualidade. A Costa Rica 
está em-Plena expansão com a exportação 
de palmito, graç:~s à pupunha. Eu nã9 incluí 
o plamito tradicional, o açai, porque é difícil. 
Enquãntõ prevalecer o extrativismo, enquanto 
for possível_ cortar palmito por toda parte, será 
difícil ganhar dinheiro com a· agricUltUra-de 
palmito de açaí, mas, com palmito de pupu~ 
nha, acho que há um-grande potencial. Esta~ 
mos fazendo isso, na Bahia, com grande espe-
rança, e con_seguimos, sobretudo, selecionar 
tipo sem espinho completamente, combinan
do com o cacau, experimentando para a pro
dução de palmito. Na verdade, seguindo a li~ 
nha de pesquisa de Costa Rica, que eStâ inUitO 
satisfeita com essa exploração. 

Outra fruta deliciOsa é o cupuaçu, que não 
tem quase estuçlo nenhum. Há um potencial 
extraordinário. para a produção dessa fruta, 
como fruto de exportação. Há _[riúmeras frutet 
ras. No meu trabalho, faço uma listagem delas, 
porque é algo que merece muita atenção.--

0 que rftais Se -cUltiva, hoje, na Amazônia, 
é a laranja _Há alQUD:s anos, Belém importava 
laranja do-Sul do País. Pelo menos, hoje, é 
autO"sufidénte. A_ região tem potencial para 
certos tipos de laranja, não todos_. _Se brasi
leiros gostassem de grapefruíts, seria um pa~ 
raíso a Amazônia. Poder~se~ia até mesmo-ex~ 
portar. 
_ FinaJmente, os slstemci.s agrofiOrestais que 

já mencionei. Sã: o poucos os sistemas agro flo
restais que se pode ·recomendar. Tenho ai~ 
guns modelos que mostrarei depois de algu
was fOtog~ãffaS. Elas n~o são- da AmazÇoQ_i~l. _ 
e sim da Bahia. São para aqueles que não 
conhecem o cacau. Trata-se de um campo 
muito famoso, o de cacau híbridO que é muffó 
bem tratado da _Bahia, com uma produção_ 
espetacular, quase que dez vezes a produção 
média da Bahia. Acabou sendo chamado 
"campo do Ministro", porque, sempre que 
aparecia um Ministro por lá, nós o levávamos 
para ver o campO. Ultirriamente,-o campO "não 
está tão bem, está um pouco prejudicado, por 
isso, vamos mudar o seu nome. Na verdade, 
é para mostrar que é uma lavoura que protege 
o terreno, faz a reciclagem dos nutrientes e 

_ produz um fruto, com uma demanda extroar
dinária no mercado intemaclotial. Isso é uma 
propaganda nossa para mostrar a história do 
cacau no Bras11, desde o início do sé-culo até 
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1940, época da guerra. Houve a estagnação 
por dez anos. Introduziram, depois, alguns in~ 
seticidas novos em tod.os _os países. ~ produ
ção aumentou em 1957, !'ri_" as os preços caí
ram terrivelmente. Por isso, foi criada a Ceplac. 

Uso essa fotografia, às vezes, para irritar os 
meus colegas bancários. Isso para mostrar 
que crédito não resolve problema da agricul~ 
tura. 

Durante a fase em que a Ceplac funcionou 
apenas como crédito, a produção deu até si
nais de queda, caiu de, mais ou menos, cento 
e setenta_ mil ton~Jad~ pOr ano, para 120 
mil toneladas. Depois que se começou o pro
grama de pesquisa e ~lJ_$.ão, __ ela cresc~u_. 
Este gráfico- está desat].Jal!zado. Já_ há q_roas 
150 mil toneladas em cima disto, em linha 
ascendente, mostrando o _vaJor.. d<!- pesquisa 
e assistência técnica no aumento da produção 
deumanoaoutro. _- _. _ c 

A borracha é outra colaboradora que prote~ 
ge perfeitamente a região. Essa é uma de~ 
monstração clara _de que o trabalho não é_ 
feito no BrasU. Te mos_ poucos estudos na 
Amazônia, sobre a erosão, mas é um trabalhO 
que se _aplica perfeitamente às nossas condi
ções. Tive oportunidade de ver esse trabalho 
na Costa do Marfim, coro cac_au.__ d~ndê, borra
cha, mostrando a desgraça, o perigo da ero
são. Vê-se quanta terra~ perde! Em um terre
no limpo, com apenas 7% de declive, perde 
125 toneladas de terra por ano. O __ c_ultivo de 
mandioca pode perder 32 tonelada& Qe terra 
por ano. Os cultivos perenes, de 0,3, pratica
mente nada. E a floresta? E aqui há um escoa
mento de _água, o solo é_ exposto, escorre 33.% 
da água da chuva, na mandioca, 22%, nos 
cultivos perenes, 2% apenas, -quas-e igual à 
floresta. Quer dizer, isto mostra a óbvia vanta
gem dos cultivos perenes para a Amazônia. 

Uma coisa que é muito discutida é_ a explo
ração florestal. Claro_ que a Amazônia é uma 
floresta madura, ou melhor, senil. Esté!mo~ 
desperdiçando madeira tremendamente. Se 
houvesse uma maneira de colher a madeira 
da Amazônia por heUcóptero, seria uma mara
vilha, porque poderíamos evitar a putrefaçâQ 
interna da madeira, devido ao envelhecimento 
da própria mata. Uma Oorest"- c:;Iírnax é uma 
floresta semil. Ela está c:om grande parte de 
suas madeiras_ inaproveitada, oca, ou caindo 
de velha, e isso poderia ser evitado, se ho1,.1~ 
vesse uma maneira fácil de .e~air esta ma
deira, porque é de uma _riqueza fabulosa. O 
problema_está na maneira_ de se_explorar._ Co
mo vamos explorar? Pelo extratzyi_smo/ Só q 
extrativisrno? Extraindo madeira? Só funciona 
bem quando o mercadQ.est.?u:nuito próximo, 
todos sabem disto. Corn_O_já disse, é um mer
cado muito corrupto, ninguém consegue fis
calizar este _merc~do, e prejudicial, porque o 
sistema de .cortes nã9 ~ela pela _Q~servação 
da floresta. Eles ~rrastam os troncos de toda 
maneira, entram com máquinas pesadas e 
prejudicam a regeneraça:o. Então, é um siste
ma que pode dar resultados,_V~_rnos_ ter_d~ 
fazer extrativismo, por muito tempo, mas não 
é a melhor forma. 

o·sonho de todo ecologista é desenvolver 
o chamado manejo su~ntado. Isto é muito 

falado. M~. infelizmente, ele ainda não tem 
uma tecnologia bem definida. É muito difícil 
fazer o rininejo sustentado. fala-se_ muito, mas 
não há ninguém fazendo isso de maneira con
creta. É preciso aperfeiçoar essa tecnologia. · 
Há poucos trabalhos nessa área. Na Malásia, 
há bons trabalhos, mas eles têm wna Horesta 
rOEmOs diversificada do que nós. Na Amazônia, 
Pá algumas esperanças, com _algumas essên
cias, como voquísea, que podem ser explo
radas de_ uma maneira sustentada, mas nos 
faltam dados. A única- irÍdicação que existe 
é de que estamos extraindo dé trabalhos ho
landeses, realizados no Suriname. Mas eles 
fazem um corte multo ralo, no máximo uns 
25. m3 de nladeira, a Cada- 20 anos, J:: um.a 
cOiSà 'que-nE:iihUm madeireiro fará. Então, é 
preciso disciplinar multo a exploração da ma
<leira, para que se possa implantar modelos 
auto-suste.nt,áveis. 

Flofestas_ plàntadas: isto há mUito.'na Ama
zônia. A maior delas evidenternen"W: ~ a Jari, 
com a quat_~PreÍ1demos muito e err.;tmos mui
to também. Eles _erraram, mas erraram e reco
nheceram SeUs erros, modificaram~nos, 
aprendeiãm muita coisa. O Jari foi uma esco~ 
la .. Eu ac~o_ que devemos reconhecer que o 
Sr. Ludwig não foi tão merecedor de blasfé
mias;-· c6rri6 -tem sido aqui no Brasil, porque 
e1e fez um investimento gréinde, cometeu mui
tos erros, mas deixou 91guns ensinamentos 
de _comO C6ilduzif florestas plantadas na Ama
zônt~·- É :~!aro q~~ o il!.vestimento é muito alto, 
é necessário muito_ capital, e nós, nesse caso, 
certamente, precisaríamos_ d,e subsídio para 
lançar y!fi_grande programa 'de florestas pUm~ 
tadas. Seri~ .excelente se as áreas já degra
dadas da Amazônia pudessem ser reflores
tadas com florestas plantadas, para fins lucraR 
tivos, seja pará fibra, seJa para madeira nobre, 
ou mesmo para caJVão. _ 

-E floreStas de uso múltiplo é o que se reco
menda no_programa biológi_co intemac:ionaJ, 
~~a as _chélm_adas reservas da biosfera! que, 
f!'!ais ou menos, se pareCem -com as resen,o:as 
extrativistas. Quer dizer, separa-sê uma região 
como_~serva e permiteRae a populaç_ão local 
explorar, com controle, boa vigilância, a co· 
merclaliz~ç~o de madeira. É possível que seja 
uma das opçõ_es para is reservaS extratlvistas 
na Amazônia brasileira. 
~~ modelq de sistem.a agroflorestal esta

!ll-OS usando na Bahia. E há pupunha, pimenta 
Çlo reino. Como a pimenta morre com 6 anos, 
8 anos: o _cacau já substit.J.Ji a pimenta, Como, 
àlr~i. já estão faz.endp ºs_japon~s~s. 

Outra-opção-que eu defendo ê a pecuária. 
Em primeiríssimo lugar, o búfalo.· A Amazônia 
tem çondíções excelentes pa_ra criação de bú
faJos, e todos sabem disso, e o melhor ~ntro 
de búhios, talvez, no mundo, na América Lati~ 
na, sem dúvida, está em Belém. -

~qs i(abaihOS com búfalOs, nas pastâgens 
naturais das vargens é um êxito total, econó
mico e..ec~IoSiC:amente. O búfaJo não tr~z:ne~ 
Mum dano à natureza e não destrói nada, 
ele vive de pastagens nativas, naturais, e tem 
uma produtividade muito maior do que_o gado 
vacum. 

De modo que ê um êxito, o que tem atraR 
~.do _é mais a lentidão na reprodução do búfaR 
lo, talvez, por fal~da-capitaL_Hoje talve~ tenha
mos um milhão de cabeças, mas alg_un~~écni
cos da Embrapa prevêem que o Brasil possa 
até ultrapassar a Índia, na AmaZónia, graÇaS 
às excele_ntes. condições para búfalo. Um pro
grama obviamente apropriado sem risco de 
nenhUD1a nªtureza para o meio ambiente. 

Bovinos têm sido um Programã muito âlS
o.ttido. Realmente, houve .grande _desp~rdfc:io 
de recursçs d~ S,!Jdam, por causa dos incen
tivç:>s da "criação .de bovinos, pela máneira de
sordenada cOmo foi lançado o programa. Já 
se sabe que é posSível fazer pastagens na 
t\mazônia para bovinos. Mas é necessário a 
aplicação de- medidas corretivas: É preciso 
cuidar mu_ito das inv~s_da$ pragas e, s_o_bre
tudo, é indispensável um pouco de reposição 
do fósforo que o gado extrai. 

Recomenda-se pelo menos, !:?0 kg de_ fo~a
to, por hectare, por ano. Com isso, é possível 
manter a pastagem em bom estado. 

Hoje há pastagens muito melhoradas, muito 
adaptadas, desde· que não_ haja escassez Qe. 

- Q~do para a eXploração da p"astagem. A explo
ração é vi~veJ, m~ os próprios técnicos_-que 
l!abalham no assuntO recpnheC:em que a de
gradãçãO está Se processcindo quase de m;;t
neira inevitável, com uma média de 7 a 1 O 
anos de pastagem. ISso não é conveniente, 
mas ela pode ser permanente, e eú tive a ~por
tunidade Qe ver bons pastos, com mais de 
?_9 anos, ·d~d!=! que o agricultçr.tome precau
ções com o manejo do Qado, eVffando a se Ore
carga, controlando a pastagem e aplicando 
fosfato quando necessário. 
_ -A peCuária menor oferece também muito 
potencial, mas há_escasSez Quase ~bsoluta de 
pesquisa nessa área. . . __ 

Para terminar, repito essa frase um pOuco 
profana, mas que tem um- pouco de verdad~: 
temos que prcx::urar cois~s que dê~m luc;ro, 
porque. efetivamente, a dific;:I.J}dade n:i~or -dO 
pequenO é que os preços dos. produtos_ que 
são.do consumo das grandes massas, priqci
palmente produtos alim.entíc:ios são contro
lados pelo Governo. Entãq, o preço é contro
lado; o preço é. baixo. Bçtr,aí, !:te um-a qôn.ica 
do falecido D.avi Nasser, o seguinte: quem pro~ 
duz coisa que o pobre compra acaba ficando 
p-ob_~ também", t. uma piada, mas tem muita 
coisa de verdadeiro .. _I;; uecessário _procurar. 
l':Jós temos que pensar na Amazônia, na Jas~ · 
inicial, no meu modo de, ver, em produto de 
exportação .. 0$ produtos alimentícios,_ pOr 
rrluito tempo,_ vão continuar na ~ea _e vã~ 
continuar cultura itinerante. _Enquanto não 
houver mais recursos para modernizar a agri
cultura será muito difícil implantar culturas 
anuais, de uma forma realmente rentável. co
mo ocorre._ com o milho e comJavouras anuais 
no Sul do_ País_. O lembrete de_ u,m famoso 
cótiservadonista americano, é de que nós não 
h_erdamos a te_r~a de noss_os pais; nós a toma
mos emprestada de nossos ffihos. Acho que 
nós devemos gravar Isso, po-rque, ao mesmo 
tempo que falo da utilização da Amazônia, eu 
falo da utilização conservactonista, ou seja, a 
utilização que não destrói, a utilização que con-
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serva a terra, a. utilização que fazem os países 
civilizados, como já citei o caso_ da França, 
que é um exemplo magnifico, ou mesmo do 
Sul dos Estados Unidos, ou Sudeste dqs Esta
dos Unidos, onde a terra é tão pobre c::omo 
a da Amazônia, mas onde eles fazem cu1tura 
com tecnologia avançada, como o caso da 
laranja, na Flórida, por exemplo, em terreno, 
expondo ao sol, dos mais pobres. Evidente
mente, é um produto de grande demanda, 
de bom preço, pode absorver o custo dos 
insumos, portanto, conserva o ambiente urna 
vez que evita prejuízos maiores, que são a ero
são, a compactação e lixiviação. 

Gosto de mostrar essa fotografta, porque 
se fa1a muito em recurs_os __ renováveis. Temos 
até um novo departamento, Secretaria de Re
cursos Renovávets. -Quero lembrar que o mais 
renovável de todos os recursos é a mente hu
mana. É através da pesquisa, do estudo sério, 
sem demagogia verde, que a gente pode en· 
centrar soluções para os problemas da Ama
zônia. Era ó que eu tinha a dizer e muito obri
gado pela atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)-Tere· 
minada a fase de exposição do Professor Al
vim, passamos à fase das indagações. 

Com a palavra o Senador -Mário Maia, por 
5 minutos. 

O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente; Sr. 
Relator, Dr. Paulo Alvim; Srs. SenadQr!2_~;_Se
nhoras_ e Senhores. 

Após a conferência brilhante do Professor 
e Filósofo, Dr. Paulo Alvim, praticamente, es-
tão exauridas todas as nossas perguntas, por-. 
que ele deixou aqui registrado -Um manancial 
de conhecimentos para as nossas preocupa· 
ções e objeto desta Comissão. 

Mas nós pretendemos, à guisa de esclare!:i· 
menta, fazer algumas poucas indagações, de
correntes de leituras dos jorna,ls, revista$ e li-:
vros sobre a Amaz6nia. 

Gostaria, inicialmente, ae cOlher a opinião 
do Di. P.a,uiO de Tarso Alvim sobre um informe 
publicado numa revista, uma observação feita 
há 10 "anos, mais ou menoS; pelo Professor 
Philip Fe"amside, sobre a tendência ao desapa
recfmento das matas da Amazônia, por unida
de da Federação. Então ele previa - não era 
uma determinante, mas uma tehdência a se 
manter a velocidade com que se estava pro· 
cessando o desmatamento da Amazônia -
a destruição das florestas que cobrem os esta
dos da Amazônia nos seguintes parâmetros: 
o Acre, até 1995, estaria Corri Süi:is florestas 
completamente devastadas; o Amapá, no ano 
2159; ·a AmazonaS; 2003; Goiás 1988; Mara~ 
nhão, 1 990; Mato Grosso, 1989; Rondônia, 
1988, portanto, já se cumpriU O tempo; Rorai
ma, 2002; e Pará, 1991. Naturalmente que 
essa previsão há alguns anos já foi esgotada. 
Qual a opinião que o professor tem a esse 
respeito 7 ---

Outra pergunta, diversa completamente: já_ 
no final da sua exposição, V. S' colocou as 
várias opções n: pecuária e enfatizou os buba_
linos como ideal para a economia da Amazô
nia, no que diz respeito à fonte de proteína 
de animais terrestres- o búfalo seria aquater· 

restre - colocou muita ênfase, f~ a análise 
dos bófalos, dos bovinos, pecuária menor, e 
não_s_e:i se_ de propósito ou por lapso não fez 
a referência a uma fonte de p-roteínas que nós 
consideramos muito importante na Amazônia, 
que é a aqíiicultura, baseado não só no cultivo 
de peixes, de quelônios e, também, do peixe
boi que não sei se será reaprOveitado como 
o _foi outrora para as popUlações primitivas, 
fonte de aUmento abundante, os peixes e os 
animais que vivem na terra e na água, como 
o trac~á, tartaruga, o peixe-boi e os peixes 
propriamente ditos. 
~ _uma terceira consideraç_ão, _como per

gunta também, V. S' deu ênfase ao Projeto 
Jari como um mOdelo de reflorestamento para 
a Amazônia. Perguntaríamos se esSe reflores
tamento teria_sido_(eito _ _c_om espéclmens ama
zónicas ou alienígenas? QUal a experiên~ia 
que se poderia ter hetefogeneidade multifor
me dasnossas espécies no Brasil e na Amazô· 
nia, se há necessidade de se buscar espécie 
em outros continentes para esse aproveita
mento, Lembrando, por último,.que, realmen
te, o manejo fJor~tal, racional, é nosso obje
tivo, e acho que a finalidade desta Comissão 
será a de buscar um manancial de conheci
mentos, como o que acaba de produzir V. 
Sa, para elaborar um documento .que venha 
a cooperar com o Governo, com o Executivo 
nesse sentido. Então,_ com sua experiência, 
V.Sa.-lembfou qUe nas colônias,-em determi
nados momentos os governos tiveram mais 
CUidado quanto à preservaç.ão das florestas, 
do que muitos -países, haja vista o exemplo 
que o Império Britânico teve, na Birmânia, 
quando viu que a floresta estava sendo dizima
da, e V. S• citou, de passagem,- o nome de 
uma espécie, o pau·teca.- A Coroa _ desapro
priou as florestas e passou a incentivar os nati
vos a reflorestar as suas lavouras itinerantes 
com o pau-teca. Assim; a espécie -que estava 
em extinção, em três ou quatro décadas, pas
sou a ter prevalência muito maior do que a 
que havia antes na natureza. Para isso cont(-a
tou, sem constrangimento, um alemão, que 
V. S• conhece muito bem, o fundador da Silvi
cultura Tropical, o Dietrlch_Brands, que crioU 
aquele sistema, o Danghert Forest System, 
que V. S• deve conhecer_ tão bem, qual a expe
riência que poderíamos aproveitar para a 
Amazônia? Eram_ essas as- considerações em 
forma de perguntas, 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
Com a palavra: o Professor Alvim. 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- Sena
dor Mário Maia, obrigado por essas perguntas. 
Tratarei de respondê-las, dentro das minhas 
possibilidades. 

Com referência ao Phijip __ fear:nsid~?, o que 
ele fez foi apenas um exercício. Evidentemen
te, se continuasse a desmatar- fcii uma regra 
de três que ele fez - no ritmo_ que, provai
mente, foi informado quando escreveu o tra
balho ele Chegaria- a esSas conclusões, de que 
toda a floresta desapareceria. Mas, acregito 
que isso seja mais uma forma de enfatizar 
o seu ponto de vista contra a política um pouco 
desordenada de incentivo à formação de PPlS-

tagens. Felizmente, o G_ovei"T!o está consciente 
desse problema e o está evitando, já não está 
mais permitindo essas formações de pasta
gel}S de forma tão indis_crill}inada. E_stive no 
Acre, onde abriram as estiadas, aindã há de
sordem. Mas, acredito, com esse novo movi
mento de criarmos uma _Secretaria do Meio 
Ambiente fortalecida, que seja possível evitar. 
Não creio que F eamside tenha falado isso 
com muita seriedade, ele apenas, quis fazer 
um exercício para çhamar a tenção para o 
problema. 

Agradeço -muito por me ter lembrado da 
agricultura, obviamente é wna das principais 
esperenças da Amazônia, tanta água, 20% da 
água doce do mundo, um potencial extraor
dinário. E, nesse piuticu1ar, nós, da parte eco
lógica, defedemos sempre a preservação das 
florestas de encostas porque são _as que ali
mentam a fantástica fauna aquática. Há wn 
potencial mUito grande também para a tarta~ 
ruga, para a piscicuhura. Acredito que o que 
está havendo seja, talvez, falta de divulgação 
ou de assistência técnicas nesse sentido.__A 
Amazônia tem um potencial extraordináriO, 
como fonte de proteínas. Agradeço muito a 
intervenção_. Foi uma falha rriinha não ter men
cionado esse aspecto. 

Com relação a minha opinião sobre o tipo 
de· árvqres_a: plãntar, defendo qualqÚer tipo 
de árvore, it_ativa_ou Introduzida. Muita_gente 
defende, com multo amor, o cultivo de plantas 
nativas. Infelizmente, não -é tão fácil porque 
as nativas são pouco estudadas. Então nós 
riãõ cOnseguimos nem sementes dessas plan· 
tas para plantar. -se quisermos fazer um_ reflo· 
restamento, hoje, solicita-se semente de pau
brasil. Não se consegue, não existe fontes de 
semente, primeiÍ"o, porque é uma árvore muito 
difícil, de crescimento lento, produz pouco. 
Não é umaárvore de grande valor económico. 
QUanto ao jacarandá, aconteceu alguma coisa 
mas não para um grande plano de refloresta
mento. Nós friemos um reflorestamento erri 
Manaus, o primeiro, num terreno pobre, seni 
adibação, e-nós sUrpreendemos com o exce· 
lente comportamento do jac8rãndá da Bãhia,
E:m Manaus;-porque na Bahia, no Espírito San~ 
to e em Minas ele foi atac;;\do por uma broca 
e morto em 5 _ou:_6_ -a_nqs. Eln Manaus, até 
hoje, ele está muitO bem. Não cies<:e tãO rápi
do quanto--outras árvores, mas oferece certa 
J>Otencialidade: Agora, a minha oj)iil.ião é Que 
depende da finalidade do reflorestamento. Por 
exemplo, se·o objetivo é produzir carvão, nada 
vai ganhar do eucalipto, é impossível. O_ euca
lipto é o campeão absoluto e não admite dis
cussão. Então; se-rl.ós queremos produzir car
_ou_ m_esmo_ fib(q_~ ê_ muito dificil ganhar do 

eucalipto. Está muito bem estudado, com 
muitas sementes, c:om boas sele_ções, uma 
infinidade de procedências e seleções. oe mo
do que não há-outra maneira, n6s temos que 
q:;;cu:_ o eucalipto. Primeiro, ele muda a fauna 
Certo, é uma forni.a de agricultura como outra 
qualquer, mas ele protege o solo, segura o 
sOlo e evita a erosão e dá o prod_utO-qUE: nós 
estamo_s procurando. É uma forma de agri· 
cultura 
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O SR. MÁRIO MAIA - Só um aparte 
nessa questão do eucalipto. Coino leigo, nós 
temos a inform.a_ção de que o eucalipto degra
da o solo ou suga a água do solo. ls_to ~é ver
dade? 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM
Não, isto é mentira. Existe, um trabalho que 
é uma boq. revisão da própria FAC sobre o 
assunto. Se faltar água para o eucalipto, ele 
morre. Então, ele não vai Sl.,lgar, a planta trans
pira o que a natureza çler 

O SR. MÁRIO MAIA- Então, seria o contrá
rio, ele vai buscar água longe? 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- Não. 
O eucalipto tem fama de transpirar muito, mas 
a diferença não é tão grande assim, porque 
o que controla a evaporação da planta é, basi
camente, a irradiação solar, é a energia solar 
porque a água só sai da planta se houver ener
gia, se houver bastante soL e pode-se plantar 
eucalipto numa região, por exemplo, com 700 
milímetros. Ele vai dar muito bem em 1, 2 
ou 3 anos. Quando chegar no quarto ano, 
ele já está mufto _grande, vai trahSpirar muito, 
ele morre. Ele não vai secar o solo, ele morre. 
Ele não vai buscar água em lugar algum. É 
como qualquer planta. Isto é uma lenda que 
existe na ecologia popular, alguns falam que 
o eucalipto transpira não s'ei quantos litros. 
Isto não é verdade. Ele não t.ranspii'a muito 
mais e se transpirar mais do que outra floresta, 
não passa de uns 2 ou 3% na natureza. Então, 
essa idéia de que o eucalipto seca a terra é 
um mito e não há razão de ser. . _ 

Para terrenos fracos, o segundo campeão 
é o pinus hondurenho. É o que a experiência 
do projeto Jari está mostrando clarªrnente_. 
A gmelina arbórea~ é uma planta asiática mas 
que ele tro~ da Afrlca, ganhou do e~calipto 
em produtividade, nos primeiros anos, mas 
ela requer um solo mais rico e eles não aduba
ram. Então, acabaram desistindo e, por azar, 
surgiu uma doença chamada ceratossi
ces,--que atrapalhou, causando bastante-Prejuí:. 
zo. Então, em quase l ao mil hectares planta
dos, hoje, eles estão- -apênas com 25 a 30 
mn hectares. É uma grande opçã-o pãra temi
nos relativamente férteis. J::m Manaus, e!e foi _ 
um fracasso, o terreno- é _roy_i_t9 _fraco, como, 
também, na Bahia. Na região de Porto Seguro 
foi um fracassO, mas no Recâm::avo Baiano 
foi muito boa. Estas três plantas que estou 
mencionando, por que foram importadas? 
Porque têm _fama deu;,e_rem muito produtivas, 
crescem muito rápido, foram selecionadas pa
ra isto. Há outras, a al_bjzia, que tem grande 
pontencial aqui, no Brasil. Há outra que veio 
agora, a cflssia manju. É difidl encontrar outra 
leguminosa que seja tão boa como a cássia 
manju. Eritãó, nós temos qUe aproveitar o que 
a natureza nos ofere<:e. 

Costumo cl.izer que não sol! muito a favor 
desse xenofobismo vegetal. Devemos plantar 
o que dá lucro~ o que rende mais ou o que 
se adapta ao terreno. Introduzimos teca, na 
Batua, com excelente res_y.ltado. Não sei p_or 
que o Brasil não cultiva teca há mais tempo. 
E uma madeira que se dá muito bem em 

Manaus, e não há melhor madeira para cons
trução riavaL Então, devemoS-plan_tar. Se hou
vesse dinheiro, recursos, a recomendação mi
nha Seria a- a e-Se -plantar essas eSp"êceiS exóti
cas ou nativas;· qualquer uma, porque das nati
vaS são múíto poucas aS que há, pelo menos, 
sementes para distribuir. 

Quanto a sua referência ao Sistema ·oan
ghert, é claro que é um dos métodos predile
tos. Realmente_, tive oportunidade de ver isso. 
Isso veio da Birmânia e até hoje é usado na 
África também. É um sistema barat_o de f~er 
reflorestamento. Na Nigéria, há um trabalho 
muito bem feito_ por um cciilsultor dá Banco 
Mundial, comparando os custos dos diversos 
modelos de reflorestamento. Ele usou muito 
o exemplo da Nigéria e mostrou que o Sisiema 
Danghert coniparava dois _sís_temas: um reflo
restamento tradicional, capital dos empresá
r(ps, sem permitir nenhum tipo de lavoura; 
e o outro permitindo o Danghert, ou_seja, faz 
reflorestamento, maS permite ao trabalhador 
cultivar a terra durante dois, ou três anos em 
qUe as árvores estão crescendo. Esse Saiu 
muito mais econôrnico do que ó outro e, em 
alguns casos, eles até nem remuneravam Õs 
trabalhadores. Então, é um sistema que roere
c~ toda a atEinç-ão na Amazf;>nia. Mas, ~orno 
Já dis-Se, lá não temos quase pesquisa florestal. 
O niaiqr centr9 de pesquisa da Amazônia é 
6- PrQjeto _Jari, o reSto é mUito modesto. É 
uma lástima, por exemplo, qUe --quando se 
criou o Cefitto ~acional de: Pesquisa de Flores
tas do 6réSil, foi colocado no Paraná, e a Ama
zônia é-a maior floresta -do- inundei. Mas são 
cois.a do Brasil. - -

Acho qSe devemos ter um grande centro 
de pesquisa florestal na Amazônia, para fazer 
es-s-e tipo de trabalho· e desenvolver o manejo 
florestal, porque o manejo florestal, o manejo 
sustentado, como todo mundo _sonha, infeliz
mente, não existe modelo para ser recomen
dado. No momento, es.tamos em grande difi
culdade com isso e é uma_excelente revisão 
sobre o assunto que eu_mencio_no no trabalho 
que estou deixando nesta Comissão, uma reu
nião que houve na. maior e melhor unlver
sidade de silvicultwa dos Estados Unidos, que 
é-a Universidade de Yale. convocaram os espe~ 
Cialistas e, infelizmente, não levaram ninguém 
do Brasil porque não temos ~specialfstas nes
se assunto ou eles não reconhe!:eram nossos 
especialistas. Mas, o resumo .d_ess~ livro _é pou
co animador. Para se ter uma idéia dessa reu
nião na Universidade de Yale, em 1987, as 
conclusões finais dos renomados especialis
tas presentes ao Simpósio, destacamos as se
guintes: 

"_Q mane-jo natur~ não é Uma panacéia 
cQtiti'a a Síndrõme do df'o:::-.Iatamento. As 
técnicas do manej-; ttaturàl são, em g-eral, 
b~ conhecidas~ mas, po~ várias razões, 
sua (mplantação, na maioria dos cãsos, 
é multo -pobre. Essas razões são enssen
ci_alment~ de natureza político-social." 

Outra que acho muito oportuna: 

~"MJJitos problemas técnicos relaciona
---- dOS-estão ainda por reSolver, mas os 

maiores problemas a enfrentar são os de 
_ natureza social, econômico e político. Es

.... : ses prob]em?Jssocial, econômico e polí
.t!_co estão no âmbito de :quãtro _institui
çõeS: (,) Gõ\ferno, que não toma_ d_eçisão;_ 
os ~rviçOS f!Orestã1s, Que são_ corruptos, 
em geral; o mercado, que é n1ais cOrrupto 
ainda; e a comunidade loca1, que, tam-
bém, é coriuptâ.'' - - · 

Então, é um problema muito sério. 

O SR. REW\TOR (Jarbas Passarinho) -
MUito-obrigado.------

O SR PRESIDENTE (i,eopoldo Peres) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotónio 
Vilela Filho, c<?mO segundo debatedor. 

O SR. TEOT0NIO VILElA Fli.JiO - Sr. 
Presidente, Sr. Relator, Sr. Conferencista: 

Em primeiro lugar, quero aqui parabenizar 
o Senador _Ja~b--ª-s P-ªSS_arinho pela feliz inicia
tiva de instalar esta CP!. O problema da Ama
zônia angustia todo o Brasil, e não poderia 
ser diferente; uma- vez que o mundo inteiro 
está também preoc_upado com a questão do 
meio ambiente, com_ a importância da Ama
zônia não para os dias de hoje como também 
para o futuro, para as futuras gerações, como 
mWto bem disse o_ Professor naquela frase 
magistral: "afinal de contas não herdamos a 
tefra dOs nossOs pais, mas-a tomamos ~~ 
prestada de nossos filhos". Achei muito fe_liz 
esta frase. 

Vejo, c;omo Presidente ela CP! ~Seca, Se-_ 
nadar Jarbas Pa,ssaripho, muita s~melhança 
com _esta CPI que ora _iniciamos õs trabalhos, 
a CP! da Amazônia. A é:Pl da Seca _terminOu 
pÕi -transformar-se numa- CPI do Nordeste, 
porque ela, como esta. não deverá se revestir 
por aquele caráter policialesco que normal
mente caracteriza as CP!, mas sim pela busca 
de um debate para levantar problemas, discu
ti-los e buscar soluções para apresentar à so
dedade, apresentarmos a_o Legislativo e, so

. bretudo, ao Executivo. A CPI da Seca também 
caminha por esses rumos os quais acho fun
damentais, importantíssimos para apresentar.:_ 
mos um documento à Na_ção sobre o que 
o Senado da República tem como contribui
çã~ para essa questão ~a Amazônia. 

No caso- da CPI da Se_ca, ve_rificamos nas 
primeiras reuniões, que a questão da seca no 
Nordeste extrapola a questão puramente geo-

- gráfica e_ caímos nos braços do problema 
maior, que é o por qUe passa este_ ~aís que 
vive em crise. Vamos verificar, ao longo destas 
reuniões, Que a qUestão da Amazônia é funda
mentalmente uma questão nacional, também, 
e vimos, também, logo no irúcio da CP! da 
Seca, que o problema da seca no Nordeste 
não é como muitos pensam, ou seja, não é 
a seca que causa a fome_. Eles têm lá uma 
produtividade de 120 frutos-árvore/ano. Isto 
é cinco VéZeS ·mais a média brasileira . .E já 
com uma produção multo grande. Eles hoje 
produzem cem mil cocos/dia, que é <? que 
eles já quebram numa fábrica instalada em 
Belém do Pará, produzindo vários derivados 
do c_oco. 
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Então, gostaria de s_aber o que V. S' acha 
do coco da Bahia Já na Amazônia e por que 
o coco não figurou, uma vez que éssa expeK 
riênda da Sococo está sendo tão bem suce
dida no Município de Moju, em Belém do Pará. 
Muito obrigado. 

O SR. PAULO DE TASSO ALWf-'-- Sena-~ 
dor Teotônio Vilela Filho, confesso que nunca 
senti muito entusiasmo pela cultura do coco, 
por nossa experiência na Bahia. O Coqueiro, 
na Bahia, é mais uma planta ornamental do 
que uma planta econômica.Já vi grandes cul
turas de coco nas Filipinas, na Indonésia, onde 
a planta é usada para a produção de copra 
em exportação de óleo. Ela perde longe para 
o dendê em termos de produtividade, todo 
mundo sabe. Em termos de trabalho pelo me
nos, é muito susc_eptível à enfermidades. Não 
s6 o "anel vermelho", mas sobretudo há uma 
terrível doença chamada "lixa", que acaba 
com o coco. Então, a produção é muito baixa 

Terei o máximo interess_e_ em visitar essa 
plantação. Em 1957, organizamos um simpó
sio patrocinado pelo CNPq, em Manaus, do 
qual saiu um üvro,_que ror publicado, inclusive 
nos Estados Unidos, chamado Ecophisiology 
o/Tropical CrOes; êm que há um capítulo so
bre o coco. 

Na êpoca, pelo menos, considerava-se que 
o mercado não era tão promissor como fonte 
de óleo. Se bem que, no Brasil, ele às vezes 
oferece maior renda nas_ddades prai~mas, lá 
o consumo é in m#ULiL como beber água de 
coco. Então, a nossa experiência na Bahia 
com o cocP, como disse, tem sido multo infe
liz. Não estamos conseguindo Convencer nin
guém a plantar coco de forma índUstrial devi
do a esse problema, mas se existe essa possi
bilidade na Amazônia, sem essa doença ... 

A Ceplac importou as melhores variedades 
de coco dos franceses, da _Costa do Marfim, 
os "híbridos", em união com o "coco alto". 
Contratamos têC:rifcos franceses pata-nos~as: 
sessorarem, mas os result-ados foram decep
cionantes. 

Não tive nenhuma experiência com essa 
cultura na Amazônia, mas agradeço pela infor
mação e farei questão de visitar essa área na 
prüneira oportunidadeL _ 

O SR. TEOTÓNIO VILELA RLHQ- Profes
sor, só para complementar. Eles tiveram .al~_ 
gum problema fitossanitário no início, mas su
peraram e estão realmente muito satisfeitos. 
Hoje, a produção .está _em tomo de cem ~il 
cocos/dia, e continuam plantando, industrta
lizam em Belém, e o mercado de coco_ é exce
lente, Há uma demanda sempre insatisfeita, 
com procuras para e~rtação; mas já atende 
o mercado interno. É realmente .um trabalho 
que vale a pena ser visto, Só uma correção. 
Quando falei na questão da seca do Nordeste, 
em qu_e o homem passava de miserável a po
bre, ele passa, no período de seca, de mise~ 
rável a flagelado, e, na época da chuva, ele 
volta à condição de mise_rável; ele ascende 
socialmente. 

O SR. PRESIDENTE (Edi>on Lobão) -
Obrigado, Senador. 

com-apalavra; õ Seilàdor Nabor Júnior. 

O SR._NABOR JÚNIOR- Sr. Presidente, 
s;.S.--senidor_e.s, Profess.or_Alvim; vou limitar
me a fazer apenas duas perguntas bastante 
claras e objetivas, até levando em col}sid~
rãção o adiantado da, hora V. _$•_deu na sua 
expos!ção, que, aliás, foi uma das melhores 
contribuições que esta comissão recolheu pa
ra esse trabalho que o nosso relator vai apre
sentar, não só um diagnóstico dessa propa
lada devastação .da Amazõnia como também 
uma contribuição para ocupação racional da 
região. No decorrer da sua exposição, repito, 
V. S' declarQu__que tem apresentado trabalhos 
cientificas como contribuição para orientar a 
atuação do Banco Mundial na América Latina~ . 
Parece-me mais ou men9s isso. Eti pergun
taria: essa contribuição é recente_ ou já tem 
algum tempo, e s~já tiver alg_urn tempo, por 
que o Banco Mundial ainda não tem uma con
cepção-realmente realística da região baseado 
no trabalho que V. S• apresentOu? Seria a pri-. 
meiái pergunta. A segunda pergunta seria se 
V. s~ tem cOnhecimento de uma região do 
Estado do Acre que Se adequa mats vantajosa
mente à_.implantação da cultura do d_endê. 
porque- falclril qUe o município' de Cruzeiro 
do_ Sul, no Vale do Juruá, tem terras b_a~t-ªn~e 
apropriadas para a cultura do dendê? São_ ape
nas ·esSas· dyas perguntas. 

O SR--PAULO DE TASSQ_ALVIM-" Muito 
obrigado, Senador. Em primeii'O lugar foi um 
lapso. Não fiz um trabalho para o Banco Mun
dial, mas para o Banco Jnteramericano, que 
estava financiando o asfaltamento_ da BR.364. 
Foi em função da celeuma com relação a 
isso_ que me contrataram por um pequeno 
periodo e me proporcionaram uma viagem 
de um mês a todas essas regiões para que 
visitasse os colegas e preparasse um docu
mento. O documento foi apresentado há me
nos de um ano. Foi em maio do ano passado, 
e ainda havia aquela dúvida sobre o financia
mento. Convidaram tambêm uma pessoa pa
ra falar sobre os problemas ecológicos da re
gião, éramos três expositores. E o grupo do 
Banco Mundial foi convidado também pela 
embaixada brasileira e vários técnicos. Parece 
que o banco-·ãprecióu bastante. Pelo menos 
pof parte do Banco InterameriCa.no eles estão 
levando em muita consideração, e estão me 
estimulando a ampliar um pouco e transfor
mar esse_ trabalho· num_ livrinho um pouco 
mais enriquecido pelas informações, Mas 
acho que o Banco Mundial tem uma tendência 
muito para o lado cata_strofista. Isso se explica, 
acredito, principalmente devido às pessoas 
que estão à frente desse programa. Um deles 
teve sua (ormaçãq no Brasil _e foi autor de 
um livro que ficou_ muito famos_o chamado: 
Amazon Florest, a green hell, red desert, ou 
seja, A Floresta Amazônica, o Inferno Verde 
o deserto vermelho, -de Robert Goudland -
Ele estava presente_ na minha exposição, mas 
não teve nenhum argumento para desfazer 
o que eu _estava apresentando. A minha opi
nião sobre ess_eSr. é que ele é um bom natura
lista, um excelente escritor, mas não sab_e nada 
de agdcultwa. Oassifico o seu livro c_omq uma 

_boa enciclopédia de tudo que de ruim já se 
escreveu sobre a Amazônia. A verdade é que 
são pessõas extremamente negativas. Há al
guns capítulos bons no livro dele, sobretudo 
o capítulo que menciono especificamente, de 
Guillian Prince sobre as áreas de reserva. De
fende o seu ponto de vista_de maneira interes
sante, riqueza da flora etc. 

Mas, na parte de interpretação, é muito pes
simista porque, em priffieiro lugar, ele classi
fica a Amazônia como um deserto coberto 
de águas, que tirando-se as árvores vira um 
deserto_s_em água. D.e qualquer maneira esta
mos em um deserto, não há solução. 

Na verdade é um livro sensacionalista que 
foi traduzido para o português, mas de uma 
·maneira multilada, diminuindo os palavrões 
contra o governo da época- se não me enga~ 
no foi o governo Médici. Esse homem ainda 
tem muita influência, ê o chefe do programa 
e está aliado a outras pessoas que não têm 
formação agronômica. 

Digo com toda a sinceridade, Senador, que 
quem- quiser fazer agricultura na Amazônia 
tem que vir ao Brasil O trabalho que se tem 
feito no Brasil é o que há de mais sério na 
área agrícola. EstoU -me referindo especifica
mente ao que tem sido feito pelo grupo de 
Ministério, pela Embrapa. Acho que o INPA 
deveria ficar na área ecológica, fazendo as ex
periências, pois quando entram na parte agrf. 
cola, em geral, só recomendam o que não 
se deve fazer, tanto que às vezes brinco com 
eles dizendo que deveria mudar o nome do 
instituto; não deveria ser Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia e sim Instituto Nega
tivo de Pesquisa da Amazônia, porque atê ago
ra eles só falaram o que não se deve fazer. 

A pesquisa é uma coisa cara, temos que 
pesquisar para resolver alguns problemas; te
mos que perguntar ao pesquisador o que ele 
tem feito de bem para a sua soCiedade, para 
a hurrianidade, pois tem que servir alguma 
coisa. Dizer coisas ruins e sem comprovação 
é s6 sensacionalismo~ é .a vontade de aparecer, 
sobretudo em um País onde a imprensa é 
sedenta por sensacionalismo.· 

Agora esse segundo ponto foi sobre a ... 

O SR. NABOR JÚNIOR- Cultura do dendê 
no Acre. 

O SR. PAULQ DE TASSO ALVIM- Cultura 
do dendê no. Acre. Há um levantamento muito 
bem feito sobre o_dendê, inclusive alguns fran
ceses colaboraram nisso, com interesse co
mercial, naturalmente. Eles identificaram toda 
a parte oeste da Amazônia como de clima 
ideal; de T efé para o oeste, toda aquela região 
tem um clima perfeito.- A questão é só sobre 
o_ solo, para não ficar muito cara a implan
tação. O dendê é_ muito tolerante a solos fra
cos, mas requer fertilizantes, sobretudo o po
tássio. 

Acredito que o Acre deva ter potencial para 
o dendê, em T efé tentaram fazer um grande 
projeto, mas não houve financiamento e aca
baram ficando mais em Belém onde há um 
bom projeto, há um outro no Amapá, que 
é uma região um pouco suspeita, _pois tem 
um clima muito deficiente e não se pode espe-
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rar uma produção muito elevada. Mas, no Acre 
a precipitação é mais do que adequada e ape~ 
sar de não conhecer o trabalho acredito que 
as condições_ dimáticas devam ser favoráveis. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo P;,res) -
Coino último indagador antes do .Sr. Relator 
dou a palavra ao Senador Aluízio Bezerra. 

O SR. ALUfzJO BEZERRA- Sr. Presidente 
ilustre expositor; ouvi com muita antenção a 
exposição que V. S' acaba de fazer, e sobre 
a qual fiz várias anotações. É, no meu entender 
uma contribuição extraordinária aos trabalhos 
desta comissão, no exato momento em que 
a Amazônia ocupa praticamente todos os 
grandes centros de debates nacionais e inter~ 
nacionais com relação ao problema. 

Agora mesmo, antes de vir para cá, estava 
participando da exposição do Ministro do SNI 
sobre o Programa "A Nossa Natureza", e an~ 
tes, já na semana passada, tanto em São Paulo 
como no Acre, participava de outros progra~ 
mas iguaiS', razão por que estive ausente_ desta 
comissão como seu membro, mas estou re
tomando hoje e assistindo a exposiç!o extra
rodinária que V. 8' acaba de fazer. Teria algu~ 
mas coloCações e indagações a fazer. 

Primeiro quando iniciamos os_ debates na 
comissão. pareceu justamente que a imprensa 
nacional e in!emadonal estava sendo alimen
tada pelo que V. s• acaba de nos trazer, isto 
é, por argwnentos sem base, sem critério e 
sem teor científico, com detenninado direcio
nismo de apresentar o Brasil no banco de 
réus da dívida internacional, como o país que 
mais está prejudicando o ecossistema, com 
reflexos. Aí vem toda uma literatura que nos 
pareceu caracterizar a intenção de mostrar 
urna grande hipocrisia por parte daqueles que 
têm um poder extraorclinário a nível de im~ 
prensa mundial. Naturalmente, dispondo de 
pessoas de alto nível científico, viabilizar toda 
urõa argumentação dessa com relação ao 
Brasil tem um determinado diredonamento. 

Vejo com muita ·satisfação que 'os seuS argu
mentos passaram por cima dessas questões, 
porque somente argumentos de caráter técni
co e cientifico podem desmistificar o que está 
sendo colocado ao alcance da grande impren
sa nacional e internacional, ávida de elemen
tos para informar a opinião pública. Na medida 
em que nós não dispomos de informações 
precisas, científicas, essas outras notícias vão 
ocupando espaço e formando imagens a nível 
da opinião pública totalmente distorcidas de 
realidade. 

Com relação a esse ponto, que diz respeito 
justamente a uma situação concreta, que foi -
quando o Presidente Samey esteve no Japão, 
o Presidente da maior potência do mundo, 
o Sr. George Bush, fez pressões para que não 
fosse financiada uma estrada, no trecho Río 
Branco fronteira com o Peru, porque essa es
trada seria uma via de alto prejuízo para o 
ecossistema.Aquilo me pareceu absurdo. cor
qUe exJ:ste uma estrada }á feita e foram éôns
truídas outras estradas na região amazônica. 
Além disso, a expressão mais elevada da eco
logia é o ser humano. Para ocuparmos o espa
ço, nós temos de destruir parte da ecologia, 

com o objetivo de transformar a natureza, de 
submetê-la às necessidades humanas, sem 
destrui-la completamente, mas buscando har
monizá-la com a necessidade do progresso 
da humanidade. Penso que nós não podemos 
ver a Amazônia como um santUário, mas ver 
ali a ecologia humana, por que, na Amazônia, 
existe muita coisa que não interessa à espécie 
hwnan<:1, como o tifo, a malária, os inosquitos 
que caiisam doenças, as serpentes. O nosso 
obj~!:(\r_~ é descobrir como aproveitar esse po
tencial que a ecologia nos oferece e a partir 
de que critérios técnicos e científicos harmo~ 
nizar isso em favor do progresso da humani
dade. ~e e o sentido do objetivo que nós 
temos deSta relação do homem com a natu
reza. 

Eu gostaria de _obsenrar, com a permissão 
da Mesa, ao finalizar, com relação ao aprovei
tamento conc~to que foi mencionado. Reco
mendaria, dentre as atividades económicas, 
a produção do dendê, do cacau, do café, da 
seringueira, além da píscicultura, _como suge~ 
riu_o Senador Mário Maia, da cultura do quelô
nio e o manejo florestal. t:fá aJguns pontos 
que eu gostaria de observar. No caso da agri
cuJtura itinerante, ela só teria proveito, digaM 
mos no caso da coca. Gostaria de responder 
também que, dadas as pesquisás que estão 
sendo. feitas pela Organização das Nações 
Unidas, no Peru, está-se procurando substituir 
justamente porque a coca não dá muito para 
quem planta, ela dá muito para quem a trans
forma. O que se vê no Peru é que, dos 600 
mil hectares de coca, o que dá por hectare 
para cada produtor hectariano é 1,200 dólares. 
Estão procurando, então, fazer a substituição 
por C!3ca_u_,_que dá na base de 4,000 dólares 
por hectariano. O que usa a folha de coca 
para produzir o extrato, que é a cocaína, é 
o que ganha dinheiro. 

Com relação ao dendê, à produção de óleo 
nessa região, eu tive a oportunidade de ler 
três voJI,lrTles da Sofmco, o truste Internacional 
do dendê e também o setor que mais desen
volveu pesquisas entre as empresas particu~ 
lares sobre o dendê. que informam que justa
mente a região do Tefé, que abrange a área 
do Cruzeiro do Sul, no Acre, por exemplo, 
o Estado do Amazonas, o VaJe do Juruá, alcan
çando também a Farauacá, Feijó, até Sena 
Madureira, são regiões que combinariam as 
condições de luminosidade e precipitação plu
viométrica. As condições de clima. as ccmdi
ções de água e as condições de luminosidade 
desse conjunto dariam a maior produtividade 
a nível mundial de dendê, que poderia ser 
de até 7 toneladasJhectare de óleo/ano, ou 
seja, 25 toneladas/cacho, o que estaria total· 
mente adiante de todas as oleaginosas e com 
a vantagem de ter o mercado mundial carente 
em mais de 40% do que atualmente se produz 
para abastecê-lo. Além de ter o mercado inter
no, tem um mercado externo garantidor, para 
o c;onsumo dessa produção. E-mais, -o-dendê 
tem a vantagem econômica de produzir a par
tir de 4 anos e de que um cidadão, na vida, 
produz somente um dendezal, porque ele tem 
uma possibilidade de produção de 25 anos 
aproximadamente. 

Com relação à seringueira, nós sentimos 
que nesse ponto não foi desenvolvida uma 
pesquisa científica, uma pesquisa mais apro
fundada com relação a clones apropriados à 
resistência dessa região. Parece-me que essa 
questão não foi devidamente aprofundada nos 
nossos órgãos de pesquisa, porque, se nós 
temos uma eSpécie natural que não tem pro
blema algum com relação ao microcido, éO· 
mo é que- n6s, a partir do domínio do setor 
genético, não podemos chegar a um clone 
que se assemelhe àquele que existe normal
mente na natureza? 

Com relação às seringueiras, temos serin
guéiras nativas de altíssima produtividade. Pa
rece que as pesquisas não se aprofundaram 
suficientemente, pois sabemos que na própria 
região Amazônica nativa existem inúmeras _es
pécies, desde a mais produtiva até a que não 
tem nenhuma qualidade, ou seja, onde o índi
ce de plasticidade é o mais baixo possível, 
até aquela que detém o maior índice de plasti
cidade e com maior capacidade produtiva de 
leite, de látex. 

Fmalizando, quero colocar uma questão re~ 
lacionada ao problema dos pequenos agricul
tores. Esse pequeno agricultor, é hoje um pe
queno devastador, nessa condição de agri· 
cultor itinerante, pois tem que queimar, uma 
vez que a queima de madeira contribui para 
a melhoria das condições do solo e atê para 
a sua correção. Esse pequeno produtor acaba 
sendo um devastador - repito - no finaJ 
da história, porque de dois em dois anos tem 
que derrubar mais florestas virgens para plan· 
tar de novo; mas pode deixar de sê-lo, com 
o awo1io de adubos e calcário para a correção 
do solo, pois na Amazônia o solo, rapidamen
te, se toma muito ácido. 

Essa questão do pequeno produtor é impor• 
tante porque é ele que ocupa a maior quanti~ 
dade, em termos de hectares, de toda a Ama~ 
zônia. E poderia se transformar realmente 
num consenrador, adotando os critérios des
sas culturas, dentre elas o dendê, o c:acau, 
o café, a seringueira. 

Quero fazer apenas um registro, sobre uma 
informação que obtivemos recentemente, no 
sentido de que aquelas seringueiras de onde 
retiraram a colocação de adubos recomen
dados pela Sudhevea não diminuíram a caída 
das folhas. Quero deiXar essa observação, mas 
nos foi dada pelos plantadores, 

Quanto à questão do aproveitamento das 
áreas de várzea para a criação do búfalo, pode 
ser essa questão da pecuária; mas a pecuária, 
a partir do búfalo, utilizando as pastagens nati
vas e a quantidade de água naturaJ, pareêeu
me também uma posição, nesse instante co~ 
rajosa, mas emínentimente racional. Vejo na 
exposição de V. E~ uma questão de que temos 
que racionalizar bem o caso das reservas agro
florestais. Temos que definir esse zoneamento 
agro florestal garantindo-o e estabelecendo zo
nas, orientando a população sobre as zonas 
de ocupaçao. Devemos orientar sobre o tipo 
de produção econômica que a população de
ve desenvolver, até porque parte da devas
tação hoje não -e culpa da população, é culpa 
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sobretudo do Estado; porque foi a partir dos 
inc.entivos fiscais .q_ue se deu toda urrt!'l orientaw 
ç:ão sem ante_s se tgr um estudo. aprofundado 
do conjUJJtQ da Amazônia_,_ definindo ~ua voca
ção econômica com Rª'se em critérios cienti
ficas para que essa ocupação viesse a ser aqui
lo que idealmente nos parece, que é a combi
nação do desenvolvimento cor:n a_ conserva
ção; a conservação do meíQ ambíeQte, a ÍJosi~ 
ção ideal, a partir de atividades econômicas 
que possam assegurar as condições d,e vida, 
de habi~idade, saúde e ~duG.a_ção, condíçõe& 
essenciais para aqueles que participam da vida 
ec::onômka para não termos, ao m.e:smo tem
po convivendo, -como se quer atuafmente com 
uma floresta imensa, cori]_a_miSériéli ãbsolutã
da população. 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- Muito 
obrigado, Senador Aluízio Bezerra. 

Quero um -esc:lare:ç!rnento com relação à. 
sua dúvida sobre o dend~ 

O SR. ALUfZIO BEZERRA- Absolutarn:en
te_ de acqr9,o, como a primeira cul~ura, por 
ter as melhores c:ondjções de prod1.,1ção, mer~ 
cado intemo·e m_erca4Q externo_.e_~ÇI alcat:ts"e 
social, porque ocupa 4 pessoas por hectare, 
muito diferente do boi. 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- Multo 
bem! Então V. Ex" está "ãté conc:OrdªJ)do- COm 
o meu ponto de vista também; eu daria prefe~ 
rência ao dendê para essas regiões. 

Com "relação à seringueira, há_ b_ons traba
lhos em andamento; embora t,a\vez_não sejam 
suficientes, rhas a Embrapa tem, nós temos 
bons trabalhos na Bahia. Na verdade, a Bahia 
iniciou O trabalho de pesquisa neSsa parte de 
seleçâ_Q até; antes da criação do ·centro cte .se~ 
ringueira, em Manaus. HoLIVe uma grande es
perança no uso de serin.gueira de dua.s._copas 
e na verdade para regiões sujeitas a infecção, 
como é o caso_ .de Manau~. A suges~q que 
está sendo dada é_de_fç,z~ a enx_ertia de copa, 
usando outra espécie de seringueira benita
miana, que usa o tronco de uma seringueira 
de alta produtividade e a copa de folha de 
outra espécie como a benitamianaJ mas é um 
processo caro, tanto que eles não_ recoinen·
dam a recuperação de seringais já muito ma
duros, apenas seringais em formação, ·com 
2,-3 ano_s apenas. Agora essa da eogenhari~ 
genética é um campo muito promissor. Claro 
que eles estão tentando;_ª_ própria Ehipraba 
tem um pequeno laboratório d.e biotecnologia 
em Manuas tentando. fazer tr:.ansft:rência de 
gens, de cultura denticida mas, até agora ....... 
embora tenha começado a 2 ou 3. anos --= 
eles não têm aparentemente nada de espeta
c:ular, S1as eles estão perseguindo, acho que 
é uma área muito promissora, ·pode ser que 
se encontre realmente como transferir_ o gen 
da betaminiana para a hevea bras_ilümsis para 
que ela seja produtiva porque a betaminiana 
quase não dá borracha e ao mesmo' tempo 
registra o fungo. 

Bom, quanto à agrlcuhura itinerante, acbo 
que ela não vai oferecer maior perigo - e 
todos sabem disso -enquanto a população 
não for muito densa. H_á terra SIJ.ficiente para 

que o f\gricultor deixe o terreno r;lescansar 1 O 
~no_s, 15 __ an_os; e isso não causa maior proble
ma. Agora o problema Vai surgir na medida 
em que aumenta a população, então o período 
qe pousio vai diminuir e o terre-no vai se degra
dando. 

É lógico que a solução é a que V. Ex• dtou: 
aplicar fertiliZante, e aí deperide- do produto, 
se o preço-do produto permitir que deva apli
car, mas na Amazônia há até poucos anos 
era imp-ossível ter aplicado o fertilizante porque 
não havia nem fometeddfes; erá urpétsituação 
dificílima. No Acre já há alguma coisa E visitei 
o centro de pesqui~a _o Epai, e_rii. Rio Branco; 
e gostei muito do trabalho que ele"s estão fa
zendo com plantas anuais, mas é na base de 
fertiflzante e na parte económica ainda não 
estava muiro _clara. Acredito que, como diz 
o cronista _Müller_ Paiva, na medida em que 
o- padrão _de vida, que a economia do País 
melhore, os insumos que hoje parecem carÕs 
vão se tomar mais baratos. Então, a agricultura 
vai deixar de ser itinerante e dar lucro no mes
mo local, sem necessidade de mudar de ano 
em ano. 

-- Estou plenamente de acordo. com V. St com 
relação à importância do zoneamento, que é 
uma cólsa que o Brasil está prometendo fazer 
há muitoS.é!JlOS_. _O meu teilnor é que não consi
gam pessoa$ ãõ Oivel realmente necessário 
pàráláZê-Jo. O..Projeto Radam Chegou a esbo
Çflr alguma cOisa; aliás, deu uma Qrande con
tJibuição quanto a conhecimento de solos, SO· 
bretudo no aspecto de relevo e classificação_ 
de __ solos. Sobre_ d.ima, qmhece-se bastante 
taml!ém. Penso que é muitQ- !Inportalite qUe 
s~ f~ç~ esSe zoneamento, porque, para mim, 
é_ il)1po~íyel pensar num programa qUe pode
mos chamar de ecumênico, --r;le desenvolver 
a Amazônia em todo lugar. Devemos selecio
na~ as ·áreas maiS apropriadas, para começar. 

Sou grande admirador_ do programa de as
ienta'merltO e desenvolvimento _que_vi na Malá
siâ- onde já estive yá_ria_s. veze-s, e me impres
sionei muito com o programa-de uma organi· 
l51S~o que se chama FELDA-Federal Laudin 
oevelopmenfAuihority, que é um~ organiza· 
Çáo~ parã: o-- deserivolvimentô agrkola de re
giOes_tropicàls, que faz um assentamentO de 
f9úila intelisente. O_ assentamento, no Brasil 
- desculpem-me a expressão~ - é· praticá~ 
rriente um_de.boche: não há asSentamento al-
gum! Eles "entregam ã terra a uma pessoa_ 
S~l'!_l p_~paro, sem as_sistência técnica. O que 
essa pessoa pode fazer? Apenas a agricultura 
~ii.te:-Então; é um __ convite à agricultura 
i~__p.erarite, que vai permitir a agricultura de sub
siStência durante algum tempo, mãs depois 
vãõ- Surgfr os mesmos problemas. O maior 
problema de devastação aqui ainda é a pasta
gem, para o que a agricultura itinerante con
tribui em grande parte. No Peru é o r.evés~ 
há tanta gente na Amazônia peruana que eles 
estão_ fazendo cada vez mais _agricuJtlira itine
rante e acabando com tudo, na base da 
itiríé.rante. -- -

-Eu pensO qUe o sistema da Malásia é bom 
porque alugam á terra e dão a tecnologia, 
primeir? .. .-~ntão; na verdade, os assen_tamen-

trnfsâõ.feito_s em locais ctiteri.osament~ bem 
seiecionados~_o grupo de cOlonos trabalha de 
forma comUnitária durante trê_s ou quatro 
anos. Intdalmente,_ faziam conjuntam~nte o 
desmatamento, mas: agoi-a já _estão contra
tando frrrrlas especiais para fãzer o desmata
mento com máquinas apropriadas. Os colo
nos são assalari_ªçlos por alguf1! tempo, até 
que a lavoura_ principal do projeto, que pode 
ser borracha, dendê, cacau. caf~ ou pimenta, 
comece a dar h.,tcro. E;ptão, eles passam ~ 
ser donos de seus lotes e têm a sua' cliitiltã: 
de subsistência -de uma maneira moderna, 
porque recebem· subsídios para adubo. E é 
às custas desse programa que a Malásia ui_tra
pàssou de longe os-Outros países n~ prqdução 
do dendê, continua crescendo na da boiTacha 
e, agora, cresce.t.;tmbétn no cacau. É um pro
jeto inteligente de colonização, coisa que nun-
ca foi feita no Brasil. -

Eu distribuí um pequeno folheto na época 
em que me entrevistaram em S~o Pa1..1lo. sobre 
a minha opini~o quanto_a colonizaÇão -na 
Amazônia. Eu achava que deyerfa ser modifi
cada radic~Imente._ Te mos de selecionar as 
áreas mais apropriadas e issO não é difícil, 
EoiS temos imehsas áreas apropriadas _para 
a agricultura do tipo que quisermos. Tem os 
de seledonar, também, o colono e dar recur
sos para que ·ele _trabalhe de forma_ correta. 
Se não, -ele vai fazer a agricultura itinerante, 
que é o úntc;o tipo de agricultura que o colono 
pode fazer. - --

Esse sistema--é -cãró, mas ele foi financiado 
pelO Banco Mundial na Malásia- poderia ser 
também ri.o Bfasií. Agora, falam tanto em di~ 

-fihE!ír6 para a Amazônia, mas-mais importante 
do que fazer reserva é financiar uin p!'ç>g'rama 
desse tipo, fazei uma colOnização inteligente, 
c_oln objetivos cfirros, com tecnologia apro
priada. Isso requerhãOsó'dinhe_iro;:> m~s. sob:re
tudo, corripetêi1Ciá. E-essa competência exige 
treínamento. A Malásia chega _a ter escpla~ 
para treinar colonos ar\tes qUe eles entrem 
para um -plãflO de Colorilzaç.ão desse tipo. 

COnfesSo que sou ·um ,grande admirador 
da Malásia, acho que temos que aprender 1"!1ui
to cóm eles e deveriamos fazer m_ais trocas 
de exPeriências porcjue, indubitavelmente, são 
Ôs melhoi'és agfôriomos tropf<_::ais hoje dispo-
riíveis. -

Temos muito.s, rio Brasil, ma!>_ em_ qqB!lti
dade ínfima, frente à grandiosidade da Ama
zônia. 

OUtro ponto é que me pareCe-quê-OffciCassO 
do plantio de seringuefra, difefente desse crité
rio aplicado na Malásia, _deve·s<e; ao fªto de 
que se entregOu o cultiVo de uma ati_Vidade 
que exige alto nível técnico ao fi_nanciamento 
a U:m cidadão que nunc:a-mexeu com isso. 

Parece-me. que na Malás_ia, justani~nte, se 
c:riou toda uma equipe de alto domínio téc;nico 
que preparou o plantio de uma área e, depois 
dela, desenvoJveu-se e_ entregou-se_ já para !e~ 
var à atividade extrativa, depois que atingiu 
\<>_dos os ciclos, dê-ri.S.çp. . ~ õF' , 

Como é que se pode, por exemPlo, aqui, 
entregar-se o dinheiro para pessoa que não 
tem nenhuma experiência téc:nica, n~nhum 
domínio do assunto? Questão de envergadura 
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nacional e mundial, e temos que respondê-la, 
estamos, ao mesmo tempo, diante de_ uma 
situação local, para a qual precisamos de fi. 
nanciamento internacional, que é justamente 
a assistênciã técnica, com-extensão rUraL Aca
bamos, por questões econômicas internas, de 
fechar a Embrater, que é um ponto de apoio 
que vai nessa direção, cortfrelação às culturas 
do dendê, com relação ao problema da serin
gueira na Amazônia e outros que possam exi
gir, na sua implantação; de nível técnico mais 
eJevado. 

Esta a questão que formulo, tanto em rela
ção à madeira, como aos cultivos que _exigem 
níveis técnicos mais elevados para serem re
passados, como na Malásia o foram. 

OSRPAULODETASSOALV!M-Perfeita
mente de acordo. 

A questão da madeira, eu já disse, é uni 
campo muito sujeito a influências comerciais
difíceis -de controlar. 

Na Bahia, isto está acontecendo: abrem ser
rarias de maneira indiscrirhinada, o mercado 
é completamente desordenado, temos que 
pensar em uma forma de disciplinar esse pro
blema. 

A floresta virgem está-se tornando senil, é 
até um desperdício não aproveitá-la, mas para 
aproveitá-la não se pode continuar da forma 
como está sendo feito: extração desordenada 
sem nenhum controle, sem nenhuma fisca
lização. 

Talvez seja possível estabelecer certas nor
mas em um rigoroso programa de fiscaliza
ção, para que não haja abusos e se obedeça 
o critériO que V. S• está mencionando, ou seja, 
cortar as madeiras de valor, permitir a regene
ração natural e evitar a compactação do solo, 
usando, inclusive, máquinas próprias. 

Por exemplo: para fazer ·esSe tipo de traba
lho, o pequeno produtor não tem máquinas 
próprias. Ele vai arrastar, Vai compãctar o solo, 
vai prejudicar, vai depredar a floresta. Para fa
zer esse tipo de trabalho, necessita-se de um 
maquinário caríSsimo. -

No Brasil somente o Jari tem o que chama
mos de tratar Skider que levanta a madeira, 
não deixando arrastar e __ extrai com pouco cri
tério. Tem-se que confrolar muito bem e exige 
uma fiscalização muito rigorOsa. Mas o mer
cado é de grande potencial, com essa estrada 
que devem abrir entre Acre e Peru, onde a 
exportação de madeira pode ser aumentada 
Mas, nesse caso, necessitaremos montar uma 
fiscalização e, nesse particular, o que conheço 
de melhor está citado no meu trabalho que 
entreguei ao Senador Jarbas Passarinho, que 
é um sistema que os holandeses desenvol
veram no Suriname e é muito parcirTionloso; 
não permitindo abusos. Tem--se que cortar no 
máximo 25m3 por hectare a cada 20 anos-
e por isso, necessita muita f1Sca1ização. TemOs
que fazer Isso se quisermos explorar a floresta 
de uma maneira auto-sustentável. Até agora, 
não há comprovaç-ão científica, em nenhuma 
parte, da idéia de cortarem por diâmetro. 

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -
Concedo a palavra ao senador Jarbas Passa-

rinho~ Relator da Comissão, para fazer suas 
indagações ao expositor. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores; demais membros 
da CPI; Dr. Ãlvim: 

Esperava sua -conferênda com grande ex
pectatiVa, porque sabia que seríamos, na Co
missao, muito beneficiados pela sua palavra. 
Creio que suas a-firmações, naturalmente ain
da irão __ ser objeto de algumas contestações, 
pelo INPE, especialmente naquele campo do 
problema climático. O nosso papel é exata
mente fazer eSsas comparações e, sobretudo, 
procurar nessa primeira parte do trabalho da 
CPJ, chegar a conclusões, tanto quanto possí
vel, C0!1_fiáveis, _do ponto de vista científico, e 
não dO pol1to de vista da crendice ou da divul
gação dos mitos sobre a Amazônia. E começo 
exatamente por eles - permita-me chamá-lo 
de Sr. -digo aqui que tenho uma má vontade 
especial contra o tratamento de V. S• A sua 
distribuição é em risco reais, especulativos e 
imaginários. Penso que isso irá nos servir bas-
tante. -

Quanto aO "pulmão do mundo", parece-me 
hoje que todos quantos passaram pela Co
misssão, e outros que tenho lido e provavel
mente ainda passarão por aqui, têm sido unâ
nimes na afirmativa de que é um enorme mito, 
uma grande falsidade, a Amazônia como pul
mão do mundo. Mas é, talvez, o mais difun
dido. _Recentemente, na reunião em Quito, 
isso foi dito por diplomatas para as autori
dades brasileiras que lá se encontravam. em 
Haia, o nobre Secretário-Geral do ltamaraty 
teve outra vez que intervir nessa questão para 
mostrar que o sueco, o holandês, o americano 
nã_o estão respirando o oxigênio rarefeito por 
causa das queimadas da Amazônia. 

Quanto- a nossa participação na concen
tração do s_eu dano atmosférico também pare
ceu-me extremamente clara a sua exposição. 
E já tínhamos __ ouvido opinião no mesmo sen
tido por parte do Dr. Schubert _do INPA Com · 
relação a isso, perguntar-lhe - se o Sr. teria 
a1guina idéia - uma vez que _não foi tratada 
na conferência - sobre a área, afetivamente 
desmatada da Hiléia, porque há números con
flitantes. Interromperia essa parte introdutória, 
para fazer-lhe ~sta breve pergunta: O Sr. tem 
algum dado - ou poderia ter alguma afuma
tiva -a respeito da área afetivamente desma
ta.da? 

Tivemos informações, por exemplo, que 
quando foi feito um trabalho inicial pelo INPE, 
depo~~ _ele foi contestado pelo Sr. Fearnside, 
do INPA. porque o INPE tinha trabalhado com 
o NOA e os sensores remotOs e eles levaVam 
muito em ronsideração a radiação do calor 
infra-vermelho. De maneira que aquela qua
drícula em que eles dividem exatamente os 
seus estudos, era tomada interia, como sendo 
incendiada, quando na verdade era um ponto 
com grande poder de geração do calor. E 
isso foi mais tarde modificado pelo estudo 
do Sr. Fiano Said, do INPA, e aquela formação 
original de 200 m_ilhões ele hectares queima
dos, etc, em 1988, teria sido, posterionnente, 
reduzida bastante, quando se começou a tra-

balhar com o Laudsat e com sensores mais 
adequados. O Sr. teria algum número neste 
·sentido? Porque o Presidente da República 
chegou a falar em 3,5%. O Dr. SchuDerffala 
em 8% da Amazônia legal, o_ que siginificaria 
cerca de 400 mil hectares. 

O SR. PAaLO ~DE TASSO ALVIM -lnfel~
mente, esse dado eu só conheço através de 
artigos que considero superficiais, como refe· 
rências de imprensa As estimativas que eu 
tenho lido -e cito como um dos meus traba
lhos aqui - daria mais ou menos 6 a 7% 
da região. Mas, é muito dificil fazer _uma esti
mativa precisa, porque o desmataffiento não 
significa desaparecimento da floresta. Como 
disse, a regeneração da foiresta amazônica 
é---extraordinária- riós temos -dados disso-,-
com 6 anos, a quantidade de folhas que ~;; 
tem é a de uma área igual a de uma folresta 
madura. As zonas abandonadas e já reflores
tadas, estão pratiCam-ente se comportando co
mo uma floresta. Então, não se pode falar 
em desmatamento. Este impressiona mais na 
época das queimadas, de propósito, para se 
tirar mais fotografias. Não tenho dados con
cretos. Há cerca de dez anos falaram que iriam 
fazer um levantamento cuidadoso. Hoje é pos
sível fazer esse levantamento através de satéli
tes. 

Mas nóS temos na Amazônia brasileira qua~ 
se que 400 milhões de hectares. Se nôs tivés~ 
sem os 1 O% , seriam 4 milhões de hectares. 
É possível que tenhamos 40 milhões de hecta
res, número que eu considero absurdo. A esti
mativa de pastagem dada pelo grupo do ? 
? não ultrapassa de 15- milhões de heCtares. 
Se temos 15 milhões de hectares, isso corres
ponde a uma fração de _4%. 

O SR RElATOR (Jarbas Passarinho) -
Quando o lBDF divulgou esse relatório do IN
PA, falou em 20 milhões e 400 mil hectares 
de queimadas. E, logo, pelo trabalho realizado 
pelo próprio INPA. se verificava que em grande 
partejá induia pastagens que já existiam, quei
madas que já eram tradicionais, inclusive da 
região de Goiás, do hoje Estado de Tocantins, 
etc. Mas, 40% que representavam mais 8 mi
lhões de hectares eram queimados. Isto repre
sentava praticamente um terço -da superfície, 
hoje, do Estado de São Paulo. A preocupação 
que foi referida aqui por um dos nossos Sena
dores, com a ·velocidade do desmatamento, 
foi porque um documento seu, de 1979, fala 
e~_n 1,5% .da área e já agora em 1988, fala~se 
em 8% ou 7 ou 7_,5% da área _desmatada. 

-Isso seria fundameritalmente hoje, -pelos da
dos que n6s dispomos na Relataria, em Ron
dônia, Sul do Pará, as margens da Belém/ 
Brasilia, e o resto menos atingido que seria 
o Acre, uma área do Amapá, uma área do 
Maranhão e pequena - felizmente - área 
do Amazonas. O Sr. tem algum comentáriO 
sobre isso? - -

OSR. PAULO DE TASSOAL\'IJI\-Euacho 
que, às vezes, se confunde desmatamento 
com queimada. A queimada está sendo usada 
- e vai s_er usada - porque é indispensáVel; 
quem quiser fazer agricultura em terreno po· 
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bre, tem que queimar. Então, todo agricultor 
no Brasil tem que queimar, senão ele não pro
duz nada. Até mesmo o pessoal que planta 
cacau, que é uma cultura perene na Amazônia, 
também queima. Tentamos fazer o cacau de
baixo da floresta, mas não deu certo, poiS a 
floresta é muito densa, cai muita árvore, etc. 
Então, aproveita-se a madeira comercial, to
ma-se o resto, queima-s_e e planta-se o -cacau 
-depois de 3 anos, é outra floresta. 

Então, na verdade,_ rru.dtas das _áreas quei
madas não são áreas desrnatadas. As áreas 
de cacau, de seringueiras e de cultivo perene 
não são desmatadas. E as florestas derruba
das para formação de pastagem, essas, sim, 
se continuarem em forma de pastagem. Mas, 
o próprio Dr. Ad.ilson Serrão admité-que maiS 
de 20% das áreas que foram desinatadas para 
a formação de pastagens, já não o são mais, 
são florestas secundárias. Entãcf acredito_ qUe 
esse assunto precisa ser analisado com basw 
tante cuidado, diferenciando a área que se 
queima todo o ano - e_ os próprios pastos 
também são queimados, por questão de lim
peza na época da seca -_e_a área desmatada. 
Acredito que os nossos satélites permitam 
avaliar isso, mas devem avaliar as áreas onde 
há vegetação rasteira. Isso é que pode criar 
alguma alteração climática, não porque O p2is~ 
to perca muito menos água do que a floresta; 
um pasto, urna pastagem completamente for
mada perde praticamente igual a uma floresta, 
se há água. Mas, quando não há água, na 
época da seca, evidentemente eles têm as raí
zes menos profundas e então, perdem menos. 
Então, como estima essa_especialista inglesa 
que analisou o problema- eu não sei o nome 
dela - o que se pode esperar de uma muw 
dança climática em função do desmatamento 
da Amazônia, é muitlssimo menor do que se 
está apregoando, _devido à força de regene
ração da floresta e ao fato de a área desmatada 
não ser tão grande como em geral se diz. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Quanto a essa força de regeneração da fio· 
resta- as áreas antrópicas e a floresta secun
dária ~ O SeiihOi llão acrEiditã. que essa flo
resta secundária tem muitO mehõs pujança 
do que floresta original? Por exemplo, no caso 
da Estrada de Ferro Belém-Bragança, a 
queimada que era feita com máquina a vapor, 
provocou uma verdadeira depredação inicial 
daquele tipo-de floresta, depois, pior do que 
isso, veio uma floresta secundária causada por 
cipós, por vegetação de menor qualidade, in
clusive _a embaúba. Não haveria, aí, uma difi
culdade grande de regenerar a floresta no seu 
status quo ante? 

O SR. PAULO DETASSQI\LVIM-Arege
neração de uma floresta nativa é praticamente 
impossível - acho que demoraria cerca de 
quinhetos anos, para ser igualzinha - mas 
sob o ponto de vista ecológico, a regeneração_ 
que vem funciona igual à floresta primária, 
quer dizer, coque acontece é o seguinte: se 
nós estamos extraindo a madeirª, estamos ex
traindo minerais de solo. A única degradação 
que ocorre é essa, além do perigo da contac· 
tação. Se as máquinas usadas sãO corretas, 

são skiders, tratares que não arrastam a ma
deira, tiram com cuidado, apenas-v a! haVer 
um .empobrecimento do solo. A regeneração 
vem, mas não vai ser tão rigorosa porque, 
claro, se queimar, ela vem mais rigorosa do 
que sem queimar, por causa das cinzas que 
adubam e a floresta cresce mais rápido. 

Mas, se não queimar, a,vegetação regenera 
com mais lentidão. É -evidente que isso não 
pode continuar indefinidamente. Como eu dis
se, agricultura não é mineração. Então, a idéia 
de se explorar eternamente uma floresta nati
va, só cortando e nãO_ adubando, no primeiro 
ciclo, o decréscimo poderia ser em termos 
de biomassa, de cerca de 20%, no segundo, 
cerca de 50%, no terceiro cerca de 60%, se 
houver um quarto ciclo, depois de· 60 a 70 
anos, vai ser de cerca de 15%, a floresta vai 
ficando raqUítica, mas -e1a regenera sempre 
e rião vai se tornar um deserto como inu"itÕs 
dizem. 

Em terinos de hidrologia não há grandes 
alterações .....; essa é minha discussão com 
o pessoal do INPA! A hidrologia só altera se 
nós estamos comprando qualquer tipo de flo
resta--primária ou secundária com pastagem, 
porque a pastagem tem a raiz menos profunda 
e, portanto, retém menos água, se ela é pouco 
profunda a pastagem seca e evapora muito 
menos na época da seca, e isso pode trazer 
algumas alteraçõe_s. 

O SR. RElATOR (Jarbas PassarinhO)- Eu 
rião sei se o Dr. Alvim c0nhece esse docu
mento da Folha de S. Paulo - eu chamei 
documento, porque é um caderno especial 
- que se propôs a discutir as mentiras e as 
verdades que são divulgadas. 

Então, quanto a pulmão do mundo e caber~ 
tura vegetal, diz ser mentira. Mas coloca outra 
e quanto __ a esta, eu não percebi completa
mente o seu raciocínio com a contestação 
da afirmativa de filtro_ para·a concentração ... 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- Eu que
ro sabe_r se esse ilUstre cidadão me explica 
como·é_ que ó gás carbónico é fixado por uma 
floresta, senão através do processo da fotos
síntese. Se não é através do processo da fatos· 
síntese. é_ Çt mesma coisa do oxigênlo: para 
sair oXigênio tem que entrar gás carb6ntco; 
se não:_e,s_tá salndQ oxigénio, não ~stá entrando 
gás carbónico, ou melhor, está entrando e está 
saindo, mas nunca em quantidades iguais, há 
um equilíbrio mediano. Então, ele não venha 
com esta de dizer que está chupando 25% 
de gás carbônico, pois não passa na garganta 
de nenhum botânico. 

-o SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- O 
mais interessante é que ele chega a número 
precisO! 25%. 

0_ SR. PAULO DE TASSO Al.VIM - Essa 
é uma questão interessante e isSo dá noticia. 
O Senador Aluizio Bezerra falou dos possíveis 
motivos, mas eu acho que não há nenhum 
motivo aí de imperialismo ou ambições territo· 
riais,_ que tudo está movido pela vaidade de 
aparecer, de vender jornal, etc. As pessoas 
falam isso e a Amazônia já se tornou esse 
pólo de atração científica no mundo, porque 

muitos cientistas na Europa e rios Estados 
Unidos estão desocupados e não têm o que 
estudar. E a Amazónia, hoje, é um paraíso. 
Eu fui à Amazônia. É como se estivéssemos 
no s_éculo passado, em uma África de elefan· 
tes, de girafas, etc. Agora, nós vamos à Ama
zónia e vamos ver índios. Vejam esse cidadão 
StD:tg, que fez sucesso levando o nossO pobre 
beiçudo pelo mundo.lsso é_atr.:;ção; tem tanto 
cientista desocupado nos Estados Unidos, 
louca para trabalhar- eu recebo muitos cien
tistas visitantes. "Mas, você que ir mesmo à 
Amazônia?"..:.:. Pergunto. "Eu quero ir à Ama~ 
zônia para trabalhar na floresta". "Não_tem 
muita coisa na Amazônia, venha estudar aqui 
na Bahia mesmo". "Na Bahia, não, e_u quero 
ir para a Amazônia, que é mais Interessante". 

Então, o IBOPE da Amazô11ia que atrai e, 
assim, há vários pseudocientistas que vivem 
disso nos_ Estados Unidos e adquirem grande 
cartaz. Nesse mesmo suplemento, há um arti
go de página inteira escrito por um dos apro· 
v.eitadores d_o lBOPE na Amazônia, um sujeíto 
que não sabe nada de agricultura e se mete 
a falar sobre isso. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -As 
suas colocações foram sempre muito interes
santes nesse campo. O pessoal que deveria 
falar sobre isso, substituído pelo antropólogo 
.....--o Sr. colocou muito bem aí- um ecolo
gista popular. E realmente - eu .3ié flijõ -_de 
um assufitõ- nluitõ polémico - mas-CCfstumo 
sempre comentar em particular;- caril COmpa
nheiros e amigos, por exemplo, o caso _Chico 
Mendes, evidentemente, cuja brutalidade pra
ticada contra ele, não há pesSOa facionãl-que 
possajustific_ar ou aceitar, quando ele ganhou 
esse Prêmio Alternativo a qu"e o Sr. ·se referiu 
e que, inclusive, já foi dado a outras pessoas 
no Brasil, eu interpretei sempre, embora um 
pouco distante da minha terra natal- porque 
aqui, quase que o Sr. está cercado só de acrea
no, houve um momento em que eram uns 
quatro acreanos e mais o Sr.; e agora temos 
aqui um amazonense-, mas houve momen
tos em que eu pensei que a solução dele era 
caracterizada exatamente pela defesa do ga· 
nha-pão.lsso porque, quando as terras baratas 
do Acre começaram a ser vendidas para inves
tidores que saíam do que nós chamamos do 
ParalelO Zero para cá, do Sul do Brasil, come
çaram a aplicar lá dentro, começaram a derru
bar a mata e criar as pastagens, em grande 
parte, como o Sr. disse, por duas vantagens: 
uma porque estava- -Subsidiado pela Sudam 
e, outra, porque desmatar signifiCava bene
ficiar e, conseqüentemente, péig<iva menor o_ 
Imposto Territorial Rur~, e outras vantagnes 
~ç!i_ç:ionais. Mas, quando ele resolveu defender, 
ru:tmeu entendime"itto, ele estava defendendo 
o- ganha-pão do seringal, para poder sobre
viver ali junto à familia, e não ter que ir para 
a Bolívia. Porque, conforme' éiados oferecidos, 
não sei se pelo Senador Aluizio Bezerra ou 
Mário Maia- 50 mil pessoas já teriam migra
do para a Bolívia, porque teriam perdido a 
oportunidade de continuar vivendo nos serin
gais. 
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Mas, chamar um ChlcO Mendes de ecólogo 
- e como mundialmente hoje é um nome 
citado - ê alguma coisa que me pareceu 
excessiva e, por trás disso está exatamente 
essa colocação que_ o Sr. minimiza e a que 
0 Senador Aluízio se referiu, e eu fiCo entr_e _ 
os dois: eu não penso em imperialismo, este 
nosso País já deixou de ser um País grande, 
para ser um grande País e __ _é muito_ difícil que 
venha alguém aqui fincar bandeiras imperia
listas dentro do terrltório brasileiro. Mas há 
formas de subordinação diferentes. 

Por exemplo, subordinar o Banco Mundial, 
o Banco Interamericano, o Oube de Paris a 
não financiar nenhum tipo de trabalho agrlcola 
dentro da Amazônia, não financiar um ·sistema 
de esgoto em uma cidade como Belém do 
Pará, porque estaria sendo a Amazônia devas~ 
tada, isto é uma forma de contenção e uma 
forma, evidentemente, de nos intimidar; é uma 
retaliação e profundamente injusta. 

Neste caso, a minha observação seria mais 
com relação a uma pergunta que estaria colo~ 
cada mais adiante para o s_enhoc Aqui se_dis
cutiu muito sobre silvicultura e. _soPre agrkul· 
tura. O senhor apresentou um quadro magní~ 
fico, até queria lhe p"eair cópias, se poderíamos 
fazer cópias dos seus slides para que possa
mos, inclusive, enriquecer o seu próprio depoi
mento com as figuras. 

Aqui se sustentou, inclusive agOra a Funtac, 
que ela assegura que um hectare _nativo é_mais 
produtivo do ponto de visté! de rentabilidade 
econômica do que um hactare, derrubada a 
mata, para fazer a agricultura que, no caso, 
seria a agricultura íncipiente, essa_ agricultUra 
itinerante. Aí comparam-se dados, por exem
plo: quanto teria um hectare nativo? Qu-ànto 
ele poderia dar com a borracha, com a casta
nha, com as plantas me_didnais, __ com oleagi
nosas, que podem ser objetivo do extratMs
mo? O senhor colocou o problema aí muito 
claramente, quando recusou-se a chamar ex
trativismo de agricultura e tambem é claro, 
é impossível classificar as duas coisas como 
sinônimos, porque não o são. Mas O senhOr 
teria - nesse zoneamento a que se referiu 
o Senador Aluízio Bezerra, o que me parece 
realmente da maior imp-ortânda para nós, -
áreas que o senhor destinaria, se dependesse 
do senhor, exclusivamente para o extrativismo; 
outras só para a agricultura, e outra só para 
a pecuária? 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- Definiti
vamente. 

Não defendo o extrativisrilo, p-orque não 
tem outra solução; o extrativisino vai continuar 
algum tempo. Daria preferêõciã aO-zoneamen
to para as regiões que vão- ser desenvolvidas 
como p61o agroindustria1 de desenvolvimento, 
isso tem que ser definido e com uma progra
mação bem feita, definir o sistema inalaio ou 
algo parecido. Agora,_ a pecuária ]â está_ màis 
ou menos zoneada. Ninguém está autorizando 
pecuária na área úmida. A pecuária está sendo 
concentrada na região marginal, de maneira 
que a pastagem é muito melhor na região 
marginal, ao sul da Amazônia. Então, acho 
que esse zoneamento para pastagem, acreâito 

que o peSsoal Sepatur já Corihece, eles já sa
bem mais ou menos onde deve ser, e tenho 
a impreSsão~ de que a própria SUdam não está 
aceitando mais pecuãria para outras regiões. 

Agora,-quanto ao E:Xtrativisrrio, como disse, 
ãceito-o porque é uma niimeii'a de comprar 
tempo.-Não porque isso irá-resolver o proble
ma económico numa região. Ess_aregião não 
tinha nenhuin proQrama para desenvolver a 
ambOs; vamos continuar a dar sobrevivência 
a esse pessoal pelo extrativismo, quer dizer, 
é. um padrão baixo, e _talvez não pos_sa ser 
impedido, no momento não temos recursos, 
não temos snluçào para esse problema. 

Esqueci de mostrar um dos meus slides, 
mas -este trabalhó mOstra a quantidade- de .ter
ra que foi levantada, com base no Radam, 
mas- foi inuito bein iivãlisãda pcir um -grupO 
de amerídmos, mostrando que- a quantidade 
de terras, O uSO- dO solo, Sem -Iirilitação âe 
uso. Tein-os ria Amazônia brasneira ~2 milhões 
de hectares. ls§O af até sem adubo pode come
çar, solos_ aproveitáveis com fertilizantes, 280 
milhões de hectares, solos praticamente ina
proveitáveis, 178 milhões de hectares. Esses 
aí poderíamos fazer tudo reserva, reserva pre
servacionista. 

ACeito a reserva ext.ratMsta como uma re
serva__ __ qoe na época do programa biológico 
internacional se chamava Reser:va da Biosfera, · 
quer dizer, é uma reserva que se entrega a 
uma cpmunidade_ para que eles vivam ·ctali, 
fiscalizados, sem destruir nada, podem até 
vender 1,1ma madeira, mas também dentro de 
certas normas, podem fazer seu __ extrativismo 
e conviver. 

-O SR. RELAtOR (Jarbas Passsarinho) -
uma moratória eCológica? 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- EXato, 
uina __ moré!tóri_a ecológi_ca- que Podia ser,_ por 
um tempo, sem dar título de terra para nin
guém, aí é diferente. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)- É 
difererlte, porque é um pOUco -prematuro aquí
lo que vo_u dizer, só depoiS_ é que Submeteria 

-a-t:omissão, aqUi, através do seu Presidente, 
e dos Senadõres, numa tentativ<i ·ae interpre
tação da primeira fase do nosso trabalho. Mas 
a mim me pareceu que o extrativismo, a reser~ 
va extrativista, por exemplo, me estimulou o 
raciocinio. pofque normalmente o que nós di
zemos __ e _ _le_mos, :- e até" mesmo. comeu um 
crime contra a literatura escrevendo um ro
-mance -Sobre isso, - é a exploração do ho
mem pelo homem nos seringais. E, subita
mente-passa a ser vantajoso. Quer dizer, não 
quero_ ser de lá, e quero impedir que aquilo 
se transforme_ em pasto de pecuária. Mas por 
Quê?- Porque muda o siStema. Quer dizer, a 
propriedade privada indiviClual se transforma 
agora- em propriedade coletiva. E ar, a per
gÜnià -ao senador Mário Maia, à sua resposta, 
é uma moratória mas com a sua reserva não 
porque de fato eles passariam a ser proprie
táfioS dã terra para poder eStimulá-la. A minha 
impressão é que fiCaria fudo naquela sua pe
núltima frase, deveríàn1os ser pobres para pro
duzir coisas para pobres comprarem. 

Eli.tãO, talvez aí o seu exemplo da Malásia, 
o--seu exemplo anterior, é ·que me pareceu 
muito iinportahte, para hós na Amazônia. É 
a questão de associar a agricultura àquela vo
cãÇ:ãó da superfície da região. Por exemplo, 
O Senhor mostrou o denCiê;-rriOstrOU a borra
cha, que -eram· natiVas t10SSaS: A hévea ainda 
é brasilierise, produzida Já, moStrou o cacau, 
numa atividad.e indusivê .de mutirão, feita na 
Malásia. E aí me perguntou o Presidente Leo
poldo Peres, qual seria a àrea de Rondônia, 
Por exeffipfo, que está sendo desrnatada, mui~ 
tas vez~ ~ndo n;;o_cupada pelo cacau. 

O Sll.. PAUI.O DE TASSO ALVJM - Náo 
tenho esse dado, comigo, mas é muito fácil. 
Tenho um colega na CEPLAC, que talvez pu
d_esse me d~! esse dado, posarque eu não 
tenho, Mas não_ devemos ter em Rondônia, 
a área ainda é muito pequena. Rondônia pro
duziu, ano- atrasado, trinta e cinco mil tonela
das de cacau. Estão com uma média quase 
igual à da Bahia, setecentos quilos por hecta-_ 
res. Eles estão mais ou menos _com uns cin
qüenta mil hectares de cacau em Rondônia. 
O Pará já está com uns trinta mil. Outros Esta
dos, uns quantro ou dnco mil. Então, em 1987 
produzimos cinqüenta e s_ete mil_ tone.ladas. 
Ano passado já foi para sessenta mil, este ano 
já_deve estar Che_g~_ndo a mais ou menos uns 
setenta miL 

O SR__ RELATOR (Jar_b~s Passarinho) -
Mas isso foi o desmatameilto_s.egilidOdo plan-
tio do_ cacau. -

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM-Primei· 
ro desmata. Nossa experiência com plantio 
debaixo da floresta fracassou realmente. Vai 
multo do tombamento de árvore, nós tiramos 
a madeira, eles vendem a m_ade_lr::;l. O pessoal 
de Rondônia foi inuito afortunado porQue ·na-
via o comércio da madeira. O -qUe não setve _ 
deixa lá e queima, planta arroz, quase inevita
velmente é sempre o arroz. Alguns plantavam 
banana. O comércio de banana foi bom tam
bém na êpàca~ Nós _aQora estamos _ _recomen
dando com __ a b~nana ou com qualquer outra 
árvoie. Alguris não estão neri1 usando sombra 
permanente e plantam o cac_au n_o ~egundo 
ano. 

_O SR. REJJ\TOR (Jarbas Passarinho) -Por 
quase_ cnamavaoutrora de agricultura consor
ciada? A seri119ueira leva de cinco a oito anos 
para produzir, então, se fazia com ·uma agri
cultura de _ciclo rápido ao mesmo tempo. O 
senhor mostrou aí um quadro intereSsante, 
em que aparece o cacau, a pimenta-do-reino. 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- Esse 
é excelente. Foi invenção dos japoneses, nós 
apenas aperfeiçoainos e estamos divulgando 
é a melhor combinação que os japoneses in~ 
ventaram. O cacau está crescendo- no Pará 
principalme-nte devido à pimenta-do-reino, 
porque a pirrienta-do-reino tem uma terrlvel 
doença, com citei anos morre. Os japoneses 
aprenderam aquilo. O terreno é extremamente 
adubado. O terreno de pimenta-do-reino já 
não é o terreno da Amazônia é o terreno da 
Holanda, de tanto adubo que recebe. Então, 
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quando os sintomas aparecem, eles come-
çam a experirnetar várias coisas, inclUsive o 
cacau. Hoje nós recomendamos_ essa cultura 
e é um êxito_. Então, a pimentã- vtroi.:f- Lima 
cultura itinerante. Oito anos num lugar e pass
sa para outro, mas logo vem o cacau em cima. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -0 
cacau, o maracujá, o café. Sen.,.çlpr Aluí_zlo 
Bezerra, deseJa V. Ex' dar um aparte? 

O SR. ALUfziO BEZERRA - Meu aparte 
era só uma observação com relação __ ao pro
blema de reserva extrativis~. çolo_cando que 
se transformou numa atividade que era o se
ringueiro subordinado a,Q patrão e, põrtanto, 
muito e}(.plorado para uma atividade coletiva. 

Essa proposta de reserva-extrattvista, no~que 
foi aprovado na discu~são do Conselho. de 
Seringueiro, é uma atiVidade coletiva, onde 
a área não é titulada para ninguém, é um con
domínio da reserva da comunidade. 

O SR REL.I\TOR (Jarl:!as Passarinho)- É 
uma empresa comunitáriã. -· 

O SR. ALUfziO BEZERRA- É uma seme
lhança. É-uma mera coincidência. 

O que ele procura evitar é a titulação, e 
parece-me que esse raciocínio predomina, ho
je, no caso de ocupação da Amazônia, e pare
ce~me corretp, A Reforma Agrária, como está 
sendo feita, titulando-se a área com finalidade 
social de distribuir a terra, na medida em que 
se titula a área e se dá um titu_lo, com pouco 
tempo está havendo a reconcentração da pro
priedade rural porque, devido à falta de assis
tência técnica e financeira, o pequeno produ
tor _vende novamente para o grande proprie-
tário. . , 

Nesse caso, com essa solução da reserva 
extrativista, tendo-a como um condomínio da 
comunidade, esse problema seria afastado. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Só uma intervenção, para 'ur'h es'tlarecúnento. 

Em três mil anos da história egípcia, a.C., 
houve trezentas reformas agrárias com distri
buição de terras e a terra_ sempre voltou às 
mãos dos latifundiários. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Dr. Alvim, 
agora uns dados mais rápidos, porque estou 
muito preocupado com suas quatro horas se
guidas de exposição e respostas. CaBe-ao Re
lator uma tarefa muito ingrata que é ser o 
último a falar e, normalmente, amplia esse 
tipo de tortura. ____ . 

O Senhor falou, por exemplo, que a Ama
zônia seria a mai_Q( f~rica de celulose do mun
do. O Senhor não acha que isso só seria possí
vel se tivermos tecnicamente resoMdo o pro
blema da pasta múltipla? 

OSR. PAULO DE TASSOALVIM--,0 q~ê?. 
Da pasta múltipla? 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Da 
pasta múltima, porque aí teríamos a maiOr 
fábrica de celulose do mundo. Mas, com a 
pasta apenas, porque exemplo, de determi
nadas espécimes de fibra longa, o que acaba
mos vendo foi só o Sr. Ludwig, com todas 
as blasfêmias, como- o Senhor disse, que são 

referidas a ele e certo aventureirismo que ele 
colocou no projeto, mas foi ele quem dotou 
urn<tlbbrica de celulose, que está lá. Agora, 
com espécimes que são exógenas, não são 
endógenas, que é ã gmelina e o pinus caribé. 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- E;stão 
usandO agora um poucO_ da flora nativa tam
bém. Estão fazendo misturas. Estão usando 
um Pouc_o da floresta nativa, AchQ que não 
há uma tecnologia para isso: Gare c{ue o j.:ipo
nês tem a tecnologia. Foram expulsos da Ma
lásia por causa disso. Estavam comprando 
florestas para cortar tudo. 

o sR. -RELATOR _(jarbas_ ·passáririho) .::.._ 
Permita-m~ irlterrÕm-pê-lo. O Sr. ATitunes, que 
l;loje é o proprietário do Projeto Jari, é quem 
dirige o Projeto, plantoupJi7us no Amapá com 
a Idéia de exportar e depois modificou o seu 
projeto.- -
_ _CltJando passei pela SPEVEA -Superinten
dência do Plano Econômico--de Valorização 
-da Amazônia, ainda ao tempo em que o Dr. 
Artur Reis era o nosso Superintendente, e, pos
teri.or:mente, com o Dr. Klawtal vi um projetQ 
francês que, nunca, infelizmente, deu resul
tado. Era, exatamente, pegar todas as espécies 
vegetais que se encontravam naquele hectare, 
macerar aquilo tudo e faz_êr uma pasta múlti
pla, onde entrariam fibra longa e fibra curta, 
porém para a produção de celulose, ainda que 
a celulose não fosse de primeira qualidade 
quando não fosse seletivamente apropriada 
ao terreno. Is~o, até hoje, infelizmente, não 
aconteceu. 

De maneira, que essa matar fábrica.de celu~ 
Jose do mundo me deixou com a orelha em 
pé. 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- Mas 
ela é de fato celulose, é heterogénea mas é 
celulose, ln natura. 

Realmente, acho que uma das linhas de 
pesquisas mais promissOras seria- o proble
ma da_celulose é que ela não é digestiva
se se pudesse transformar a linina, que é a 
sU.bStânc.ia que nãO se digere, a composição 
da celulose é a mesma do amido, poder-se-ia 
aliinentar <inimais com isso, seria uma coisa 
fantástica, poderiamos triturar. 

0-SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- Se 
celulose fosse alimento, estariamos exportan
do alimento pàra o mundo inteiro. 

Um ponto qüe também modificou um con
ceito_ antigo que eu tinha de algümas leituras 
soDre a-Am.azônia, é a laterização, referida pelo 
senhor. 

Tinha aprendido que além da existência da 
laterita natural que existiria lá, existiria a ]atenta 
com a conseqüência do desmatamento. Quer 
dizer, derrubada a floresta, com as chuvas for
tes viria o fenômeno da lixiviação, a liquefação 
de todos aqueles componentes, nutrientes, se 
não me engano era o silício e ferro, então, 
haveria a laterita, como conseqüência do des
matamento. a·senhor n~ga isso? 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- Em 
parte, o senhor não está completamente erra
do. 

O SR. REW\TOR (Jarbas Passarinho)- Já 
é alguma coisa. 

OSR.PAULODETASSOALVIM-Eudisse 
que_ a laterita só se forma onde há printitas, 
que e a base~ isto existe em 4% da Amazônia. 
Então, só pode formar nesses lugares. Agora, 
ela pode deixar de aparecer. A printita não 
é. como a laterita, ela é mole. Quando se faz 
o desrn_atamento o terreno seca, umedece, 
seca, exporido-se, e pode haver erosão. Então, 
havendo todo esse processo, ela endurece e 
se transforma em verdadeira pedra. Então, o 
desmatamento acele(a_o processo de transfor· 
mação. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Mas, só onde ele existe. Em 4% da área, que 
é alguma coisa 

O SR. PAULO DE TASSO ALVJM- em 
toda a Amazônia o risco de laterização quando 
o subsolo é exposto é de 21 milhões de hecta
res, que correspondem a 4%. Está na página 
número 12. 

_o SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Se 
tivéssemos 2% da superficie da Amazônici pro
duzindo petróleo nós seriamos o -campeão da 
OPEP. 

O SR. PAULO DE TASSOALVIM-Nª ver
dade, isso até que é bom. Nós usamos muito 
a laterita, serve para as estradas. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Agora, permita-me uma observação. Qti.arido 
eu governava o Pará, ou, segundo meus adver
sários, desgovernava o Pará., quando apareceu 
por lá o Almirante Paulo Moreira, que era um 

_homem extraord.inário, inclusive, com o seu 
prestígio pessoal ele conseguiu um financia
mento de um ramo da ONU_ para f~er ocea
nografia. Ele me deu uma aula em Belém 
quando chegamos, que mudava completa
mente os nossos concei_tos _c!. e_ pesca, esse 
levantedo pelo nobre Senador Mário Maia e 
respondido pelo senhor ele dizia que nós está
vamos completamente errados. A questão 
vem desde o plandum animal e vegetal, que 
tinha uma relação decimâl: para cada dez uni
dades de pfanctum vegetal formava-se uma 
unidade de plandum animal e cada dez unida
des de planctum animal serviam como ali
mento para um peixe de boni- tamanho. 

Então, ele dizia que as águas frias é que 
provocavam ·o enriquecimento dri p/anetum 
e essas águas- frias vinham do sul do conti

nente. Elas vinham se aquecendo à proporção 
que iam subindo, diminuida a latitude, Então, 
quando chegavam no Rio 'Grande do SJJ]_, San
ta Catarina, próximo à costa do Paraná, uma 
embarcação tipica, com o mesmo número 
de tripulantes, o mesmo equipamento, tinha 
uma produtividade em pesca 4 vezes maior_ 
do que a mesma embarcação nas <;estas do 
Rio de Janeiro e do Estado do Espírito Santo, 
e muito maior quando se_ tratava de águas 
equatoriais como as nossas lá da embocadura 
do Amazonas. O que vocês devem fazer, dizia 
ele, é explorar o camarão na embocadura do 
Amazonas, a lagosta na plataforma do Nor
deste e· e.ompfar o peixe do Sul, de Santa Cata· 



2026 Sábado 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOQNAL (Seção 11) ._Maio c;le 1989 

rina, que tem uma produtividade muito maior 
e não ficar pensando em pesca_ continental. 
Então, o nobre Senador Mário Maia lembrou 
o problema e o senhor ficou, também favorá
vel. Eu sempre acreditei que não era possível 
ignorar a possibilidade de pesca fluvial na 
Amazônia. 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- É Jógi· 
Co, são 20% da água doce do mundo, com 
uma floresta que alimenta os peixes. 

O SR. RELATO~ (Jaróa5Passarinho) E 
depois como ficou muito bem colocado aqui, 
por exemplo, os igapós que são permanen
temente alagados, e com as enchentes perió
dicas, até_ há uma história que_ não sei se é 
lenda, que Raimundo Morais contava no seu 
romance, que o Poraquê, o nosso peixe da 
descarga elétrica. dava uma descarga elétrica 
no açaiteiro e, então, caiam os frutos e vinham 
não só_ o poraquê, mas também o plrarucu 
para se beneficiar daquilo. 

O SR. ALU!zrO BEZERRA-Isso "é verdade, 
nobre Senador Jarbas Passarinho. O poraquê 
é capaz - o pequeno roxinho. Há toda uma 
floresta submersa que são as áreas de várzea, 
de vários quilômetros, e justamente nos meses 
de dezembro, janeiro, fevereiro e março, as 
águas sobem o suficiente para 2 metros ou 
metro e meio e toda a pesca se faz nessa 
floresta, onde toda essa vegetação produz fru
tas: o açaí, a seringueira, que soltam as suas 
frutas, a cipaúba, e uma série de outras. Tudo 
isso constitui uma alimentação básica para 
o peixe. Então, quando o peixe retorna, com 
a baixada das águas da floresta, vem gordo 
demais .. Só um detalhe, o único peixe que 
não fica preso nos lagos é o Tambaqui, ele 
tem uma percepção muito grande e vai para 
o rio _na época da vazante. 

O SR.· PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Mas é verdade, poraquê faz isso. 

O SR. MÁRIO MAIA - Ele joga o papel 
de auxiliar dos outros. (risos.) 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Dr. 
Alvim antes de encerrar queria me congratular, 
sinceramente, com a sua exposição. Eu disse 
no começo da mínha inteNenção que vamos 
ficar muito a dever ao senhor, inclusive até 
na área polêmica. Suas _colocações são muito 
interessantes, o seu humor é bem colocado 
em relação a muita gente que merece o que 
o senhor disse. Nós temos tido aqui nesta 
Comissão a preocupação de chegar a conclu
sões verazes. Não estamos contaminados 
com a xenofobi~::~ e nem com a irresponsa
bilidade, porque nós sabemos que se tivermos 
a participação que até agora r1le parece mutto 
pequena e provavelmente quer do Dr. Schu
bart, quer do senhor uma participação peque
na no efeito estufa, mas de qualquer maneira 
outros são muito piores_do que Isso, 95% es
tão lá nos industrializados, jogando isso, ínclu
sive a camada do ozônio sendo prejudicada. 
Mas nós não temos interesse nenhum de au
mentar um tipo de degradação dos solos da 
amazônia; seria inteiramente contra nós. 

Então o"li_o-sso objetivo seria esse. Só queria 
complementar a minha intervenção além de 
louvar-lhe o excepcional depoimento que nos 
deu, fazendo uma pergunta que sempre fiz 
a agrônomos lá no Pará e até agora não tinha 
conseguido uma resposta. Parece-me que o 
senhor colocou um problema ai que me daria 
chance de começar a ter a resposta. Qual é 
a_ @_Z-ª_o pela qual Fotdlândia fracassou redon
damente e depois a própria Belterra? 

O SR. PAULO DETASSOALVIM-Arazão 
foi exclusivamente uma doença. Os 
americanos· pensarant em levar borracha da 
Amazônia para a Malásia, para plantar Já. O 
sucesso na _Malásia foi exclusivamente devido 
à inexistéilcia de um fungo, inclusive o maior 
pavor da Malásia, quando chega brasjJeiro Já, 
tem que s.e ficar cinco- dias de_ quarentena 
antes de chegar no País. 

O SR.-RELATOR _(Jarbas Passarinho).:_ A 
causa foi o microciclus ullei, no caso Belterra. 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- Exata-
tnente. 

O SR RELATOR (Jarbas Passakho)- De 
primeiro diziam que Fordlândia teria sido mal 
localizado. 

O SR. PAULO DE "TASSO ALVIM - Que 
nada, ali foi o fungo, como em tOdas é o pro
blema 1 que n6s temos, e isso é claro. Eu 
já estive lá várias vezes, o problema é o fungo, 
um fungo que nos derrotou mesmo. 

o sR. RELATC:iR-(Ja;bas Passarinho)-.=... 
Porque no habitat motivo pelo que aprendi, 
te_mg_s de du,3s a dez árvores apenas, distan
ciadas. 

Então Isso protegia contra a contaminação 
do fungo; quando compactou para 500 árvo
res por hectare se deu exatamente esse pro
blema. E a outra questão é essa ilusória rique
za do solo como sendo responsável pelas ár
vores com 40 metros de altura, etc. e que 
o senhor colocou -o -problema para nós aqui 
muito bem, inclusive o húmus me parece que 
é muito pequeno, o húmus existente nessa 
região. 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM -É, não 
faz falta. A questão é que a gente precisa com
preender que por influência do_alemão, Justus 
von Uebig, que foi o homem que inventou 
a lei do mínimo para o adubo; ainda hoje, 
o agrônomo tende a estudar a agricultura de 
cabeça para baixo, quer dizer, ele pensa mais 
no sol do que no ar, a riqueza maior da natu
reza é o sol, 95% é o sol. 

O SR. RELATO!< (Jarbas Passarinho)- É 
ape~as 5% que provém do solo. 

O SR. PAULO.DE TASSO ALVIM- E isso 
é muito_bom para valorizar o Brasil, nos somos 
o País melhor aquinhoado, nós temos um po
tenS"L_a_l formidável, ~gora1 claro, na. n~ure,za 
é assim, mas se nós vamos fazer agricultura 
mesmo com esse potencial formidável que 
me impressionou tanto, Pera Vaz de Caminh53, 
na hora da agricu1tura o assunto é outro, por
que o_homem está_extraindo do_ecosSistema 
o alimento, fibra, ou que seja e com isso ele 

eStá minando o s_olo, então ele precisa voltar 
ao adubo. Muita gente leiga se assusta: aqui 
dá muito_ bem mas tem que comprar. ~ claro 
o adubo. "Mas, tem que colocar adubo?" Não 
há nenhuma agricultura no mundo que nao 
tenha que colocar adubo. A diferença entre 
o solo ruim e o bom é que o ruim vai preCisar 
de adubo com mais freqüência do que o bom; 
o bom você cultiva talvez 5, 15 anos sem adu
bo, e o ruim 2 anos. Mas a verdade é que, 
se tiver dinheiro, se todos fôssemos japoneses 
ou holandeses. Os holandeses não conquis
taram o mar, criando-se na terra, fizeram uma 
agricultura avançadíssima nas bolders, pre
dsa de adubo, lógico! 

O SR. RELA.TOR (Jarbas Passarinho) ..::.. 
Muito obrigado. 

O SR. PAUW DETASSO ALVIM- Eu que 
agradeço: Foi um prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Professor Alvim, em nome desta Comissão 
e em nome--do Senado FederÇ~.I, agradeçO a 
notável con~buição que nos.trouxe. ____ . 

O SR. PAULO DE TASSO ALVIM- Muito 
obrigado. 

6'Reunião.reaUzada 
-em 'ide· abril de 1989 

-~Aos sete dias do mês de abril do ano de 
mil riovecentos e oitenta e nove, às dez horas, 
na Sala da Comissão de Finanças, presentes 
os Senhores Senadores Jarbas Passarinho 
(Relator), rjabor Júnior, Ronaldo Aragão, Má
rio Maia, Aureo Melo e Al_ufl:io Bezerra, req
ne~Se a Comissão- Parlamentar de Inquérito, 
deStinãda a apurar as denúncias sobre a de
vastação da hiléia amazónica e a participação 
estrangeira nessas denúncias. Presentes, ain
da, os Senhores Senadores Louremberg Nu
nes Rocha, Afonso Sancho e o Senhor Depu· 
tado Fábio Feldmann. Deixam de compare
cer, por motivo justificado, os Senhores Sena
dores Leopoldo Peres, Edison Lobão,_ Odaclr 
Soares e Teotónio Vilela Filho. 

Havendo número ~egirnental, assume apre_
sidéncia o Senhor Senacdor Nabor Júnior. O 
S_e"nhor Presidente_ declara abertos os traba
lhos da ComiSsâo e, sõHcíta seja diSPeriSada 
a lejtura da Ata da reunião anterior que Jogo 
após foi considerãda aprovada. 

A seguir, convida o Dr. Márcio Nogueira Ba!"' 
bosa, Diretor~Geral do Instituto de Pesquisas 
Espada is pàra tomai assento à Mesa. _Com 
a palavra, o depoente inicia sua explanação 
tecendo considerações sobre_ as atividades do 
[NPE e sua criação. O serÍs<:)riamento remotO 
com ênfase na agricultura e geologia_. Análise 
anlbiental das florestas e-cartografia. Em se· 
guida, faz um breve relato sobre a atuaçáo 
db fNPE na região amazónica. 

O Senhor Presidente_agradece a participa· 
ção do Dr. Márcio Barbosa e convida o Dr. 
Volker W. J. H. Kirchhoff, diretor de CiênciaS 
Espaciais e Atmosf~ricas do INPE, para tomar 
assento à Mesa. lnida sua exposição abõr-
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dando os tipos de que[madas no Brasil, os 
aspectos positivos e negativos, a química da 
atmosfera com as transformações e destrui· 
ção da camada de ozônio. Finalizando, abor9a 
o problema do efeito estufa tendo em \lista 
a concentração de gás carbónico na al:l)loS· 
fera. 

Usam da palavra, para interpelar o depoen
te, os Senhores Sen_adore,s_Ro_n_~_d_o _Ar~gão. 
Jarbas Passarinho e Mário Maia. 

O Senhor Presidente convida o Dr. Luiz Gyl
van Meira Filho, Diretor de Meteoro!Qgia do 
INPE, para tomar assenro à Mesa. Com a pala
vra, o depoente inicia sua ewosição abordan
do ·as problemas da atmosfera terrestre, cha
mando a atenção para a elevação da tempe
ratura no planeta. Apresenta, ainda, um traba
lho elaborado pelo INPE, no qual compara 
as diferenças de temperatura, precipitação, 
evaporação e umidade relativa dq ar, nas áre~s 
desmatadas da Amazônia com as áreas intac
tas. 

O Senhor Presidente,_ convida o Dr. Luiz Car
los BaJdícero Molion, climatologista do INPE, 
para tomar assento à Mesa. Com" a palavra, 
o Dr. Molion faz uma breve exposição sobre 
os aspectos do impacto· do clima na floresta 
amazônica, enfatizando que mais pesquisas 
são necessárias para estabelecer_ definitiva
mente o papel da floresta, com o programa 
de captação de recursos financeiros. O Sef)hor 
Presidente agradece a participação do de
poente e convida o Dr. Alberto Ceser, Diretor 
de Meteorologia do lNPE, para tomar assento 
à Mesa. Com a palavra, o depoente faz uma 
breve exposição sobre os efeitQs d?l poluição 
na floresta amazónica e a detectação das quei
madas vistas por satélites meteor_ológicos. 

Usam da palavra, para interpelar o depoen
te, os Senhores Senadores J~rb-~~ ~ssaiinho 
e Mário Maia. 

Finalizando, o Senhor Presidente convida 
o Dr. Roberto Pereira da Cunha, Dlretor do 
Sensoriamente Remoto do INPE, para tomar 
assento à Mesa. Em sua _explanação, enfoca 
o desmatamento da Amazônia Legal, enfati
zando que o único· trabalho existente sobre 
a região, antes de abril de 1989, foi publicado 
em 1980. Afirma, ainda, ter participado de vá
rios ·encontros científicos internacionais sen
do, um dos últimos. realizado em Moscou, 
no qual foi apresentado por cientistas de diver
sos países, relatório indicando que o desmata
mento da Amazônia LegaJ, era de 12%. 

Prosseguindo, passa-se a fase interpelatória, 
quando usam da palavra, pela ordem, o Se
nhor Deputado Fábio Feldmann, e os Senho
res SemWoresM~o Maia eJarbas Passarinho. 

Nad:, mais havendo a tratar, o Serlhor Pres_i
dente agradece a vaJiosa contribuJção que os 
técnicos do INPE prestaram à Comissão e en
cerra_ QS_ trabalhQS _.às quatorze horas e trinta 
minutos e, para constar, eu, José Augusto Pa
nisset Santana. Assistente da Comissão, lavrei 
a presente Ata, que lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presiden~ e.lni~publicação 
juntamente com o apanhamento taquigráfico. 

A/"'EXO À ATA DA 6• REUNIÃO DA 
COMISSÃO PARUifriENTAR DE INQ{}É
R!TO CRú\DA A7RAVÉS DO REQ(}ERI· 
MENTO N• 10, DE 1989, DESTINADA 
A APURAR AS DENÚNCIAS SOBRE A 
DEVASTAy\0 DA HILÉIA AM!\ZÓNIO\ 
E A PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA 
NESSAS DENÚNCIAS, DES77NADA A 
OUVIR OS SEGUINTES DEPOIMEN
TOS:DR. MÁRCIO NOGUEIRA BARBO
SA, DIRETOR-GERAL DO INSTJTUTO 
DE PESQUISAS ESPACWS; DR. VOL· 
KER W. J. H. K!RCHHOFF." DIRETOR DE 
CÊNC!ASESPACWSDO!NPE; DR. WJZ 
GYL VAN ME!RA FILHO, DIRETOR DE 

-METEOROLOGIA DO INPE; DR. LU!Z 
CARLOS BALDfCERO MOUON, CUMA
TOWGISTA DO !NPE; DR. ALBERTO 
SETZEFI, DIRETOR DE METEOROLO· 
G!A DO INPE E DR. ROBERTO PEREIRA 
DA CUNHA, DIRETOR DE SENSOR!A
.MENTO REMOTO DO INPE, QUE SE 
PUBUO\ COM A DEVIDA AUTORIZA
y\0 DQ_ SENHOR PRESIDENTE DA 
COJI1/SSAO 

- PRESIDENTE: Senador Leopoldo Peres 
RELATOR: Senador Jarbas Passarinho 

O SR PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Con
siderO abeitã mais uma reunião da Comissão 
P"arlameiltar de Inquérito que investiga proble
mas sobre devastação da hiléia amazônica e 
a parttcipação estrangeira nessas denúncias 
Para ouvírmos, hoje, o depoimento do Dr. Már~ 
cio Nogueira Barbosa, Diretor-Geral do Insti
tuto de Pesquisas Espaciais - INPE - que 
já se enContra presente e a quem conVido 
para participar da Mesa. (Palmas.) 

Convido, então, o Dr. Márcio Nogueira Bar
bosa para prestar o seu depoimento a esta 
ComissãO.. .. 

CLSR. MÁRCIO NOGUEIRA BARBOSA -
Exm" Sr~ Senador Nabor Júnior, presidindo 
esta reunião; Exmo Sr. Senador Jarbas Passa
rinho, Relator desta Comíssão destinada a 
-apurar -as denúncias sobre a devastação da 
hiléia amazónica e a participação estrangeira 
nessas denúncias; Exm?S Srs. Parlamentares 
aqui presentes. 

Inkiaimente, gostaria de agradecer, aos Se
nhores o honroso_ convite para depor nesta 
ComissãO, estabelecida: pelo Senado da Repú
blica para apurar as denúnciaS sobre a devas
tação da hiléia amazônica O Convite me honra 
pes-soalmente, bem como ao INPE, [ns_tituto 
a que tenho a honra de dirigir, por desigllação 
ãe Sua Excelência o Senhor Presidente José 
Samey. 

É importante esclarecer que o INPE, embo
ra não tenha atribuiç-ão diretamente voltada 
para a noss-a Amazônia, viu-se colocado na 
pQsiçã§:: ~-special de _pOder colocar técnicas, 
nas qaais desenvolveu competência, ao longo
de sua curta história de menos de 30 anos 
a sêtvlço~do ·aovemo, parã aUxiliáMlo na obten
ção de respostas precisaS sobre alguns aspec
tos que, neste momento, estão sendo coloca
dOs no âmago da discUssão soDre a AmazÓnia. 

Pediria autorização do Sr. Presidente da reu· 
nião para dividir a nossa apresentação com 

colegas cientistas do INPE, os quais estão aqui 
presentes. Inicialmente, pretenderia fazer u_ma 
rápida exposição sobre: as atlvjdades do INPE, 
que, entendo, colocarão de uma maneira maiS 
clara alguns dos aspetos da nossa participa

são hoje na Amazônia. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Po_is 
não. V. S' tem autorização desta Presidência. 

O SR. MÁRCIO NOGUEIRA BARBOSA -
Muito obrigado. 

Primeiramente,_o_que é o INPE? INPE
Instituto de Pesquisas Espadats - é a prin
cipal instituição civil destinada à área das pes
quisas e desenvolvimento no espaço, cria_do 
em 1961, por decreto do entào_Presidente.)â
nfo Quadros. O Instituto vem se transforman
do. Na época, recebeu, inicialmente, a organi
zação das atividades_ espaciais no Brasil, atra
vés da indicação de um grupo organizador 
da ComiSSão Nacional de Atividades Espa
ciais . 

Em 1971, adquire a presente denominação 
e se organiza para atacar quatro áreas impor
tantes. A primeira, mais tradicional, é a área 
de ciências espaciais atmosféricas que, no iní
cio do nosso estabelecimento, foi a_ grande 
prioridade do Instituto. Área de Meteorologia 
e Sensoreament_o R~moto, caracterizaQ.os 
c:orn aplicações parciais, e área de Engenhãria 
e Tecnologia espacial que, a partir dos anos 
80, tem caracterizado o INPE muito mais co
mo Um instituto de des_envolvimento t~c;_nQló
gico do que propriamente de estudos de pes
quisa. 
-- Essa próxima transparência mostra um 
pouco da evolução de nossa atividade dos 
anos 60 até o inicio doS anciS _70" vqltadas 
basicamente para a pesquisa, nos aspectos 
fundamentais, senso-espaciais; depois sentin
do inclusive uma tendência exercitada rias na
ções mais desenVolvidas em questões de es
paço, passainos a ãtLiar"também rias aplica
ções parciais come_Çaram, n~sa oportunida· 
de, a estar_ disponíveis satélites de aplicação 
para a meteoroloQ-ía, para sensoriamente re
moto_ e tele_comunicaçQes, e agora, já a partir 
da década de 80, entrciffios ouma áréa funda
mental para o estabelecimento definitivo das 
atividades espaciais do País, que é a área de 
Tecnologia e Engenharia Espacial que vis_a 
o desenvolvimento de equipamentos·.-de saté
lites, a serem colocados a bordo ou lançado~ 
por foguetes, balões, dispOníveis em p!atafõr-
mas espaciais. --

A área de Ciências Espaciais tem uma diver
sidade muito grande; é o grupo do Instituto 
com maior número de Doutores, e nós_atua
mos, desde aquela época, em FísiCa da alta 
atmosfera, Geofísica nuclear, magneitosfera, 
Geomagnetismo, Química da baixa e média 
atmosfer~, Nós_ atacaremos aqui na nossa 
apresentação de maneira especial, já -que nes
te.grupo se concentram as atividades que en
Volvem a problerilática da Amazônia, ASfro
fisiC?J, Física solar, Radioastronomia e Qeo
quimica. 

Para melhor entendimento,_ a terminologi?J 
de apliçações espadiiiS que nós utilizamos pa
ra a meteorologia por satélite, sensoriamente 
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remoto, é, na realidade, aquela atividade que 
utiliza o espaço como um meio de coleta de 
dados. A nossa postura de utilizar as condições 
ideiais que o espaço possui para certeis aplicaM 
ções, daf o nome aplicações pardais. O INPE 
se responsabiliza, de maneira especial; pelo 
sensoriamente, remoto, pela meteorologia, e, 
mWs recentemente, pela busca e salvamento 
de satélite. As outras atividades, as outras apli
cações parciais são -de respon-sabilidade de 
outros órgãos do Pafs. 

Na área de Meteorologia, o nosso trabalho 
se situa no campo da climatologia, da modela
gem, numérica e sinótiCa da Micrometeoro
Jogia da própria aplicação dos satélites meteo
rológicos e da oceanografia. 

Mais recentemente, com atribuições que 
nos foram passadas pela Presidência da Repú
blica, o JNPE assumiu um novo papel, uma 
nova responsabilidade, no campo da Meteoro
logia, envolvendo o estabelecimento de três 
unidades no Instituto: a implantação de um 
centro de previsão de tempo e estudos climá
ticos, com a instalação, em breve, de um su
percomputador, o primeiro no Pais para os 
trabalhos de modelagens, nós aqui certamen
te falaremos com mais detalhes sobre o as
sunto; a implantação de um centro de aplica
ção de satélites ambientais, onde tentaremos 
a partir da disponibilidade de mais satélites 
meteorológicos extrair informaçôeS de irite
resse de diversos aspectos do dima, da Meteo
rologia e da avaliação de recursos ·naturais 
e implantação de um laboratório mais voltado 
ao aspecto de pesquisa e que se deverá articu
lar com as diferentes instituições, universida
des e centros de pesquisa do País. 

Essa transparênCia apenas moStra a com
plexidade que é hoje o sistema-de satélttes 
chamdos meteorológicos. Trabalhamos com 
satélites que são obseiVáveis a partir do territó
rio brasileiro, tantos os de órbitas chamadas 
baixas, cerca de 900 km de altitude e também 
satélites de órbita geoestaciónáriá~ há pouco 
tempo situado a 759 a oeste, e que p9r Proi?le
mas técnicos no outro satélite norte-ameri
cano, no canto superior esquerdo do sú"de foi 
deslocado, e com isso, V. ~que têm cantata 
com essas imagens que são disponlveis nos 
jornais já devem ter percebido que o País está 
sendo visto em um ângulo bastante favorável. 

Área de sensoramento remoto é uma área 
que teve o seu estabelecjm_ento inidado a par
tir de 1972 quando foi lanÇado nos Estados 
Unidos o primeiro satélite experimental para 
a avaliação de recursoS naturais. Desde então 
os trabalhos específicos em avaliaçáo de re
cursos naturais têm sído conduzidos no cam
po da agricultura, Geologia, floresta. Aí vamos 
certamente falar de nossa experiência no cam~ 
po da Amazônia, aná1ise ambiental, também 
cartografia, processamento de imagens, esta
ções. Atualmente, o-esforço principal da Tnsti· 
tuição tem sido o de colocar essas informa
ções e metodologias de extraçôes de imagens 
disponíveis à nossa imensa comunídade de 
usuários, e adaptar nosso sistema para uma 
maior produção de imagens de satélites avan
çados que existem hoje em órbita, corno é 
o caso do satélite francês spot. 

Essa transferência apresenta a área de co
bertura da nossa estação de Cuiabá, ponto 
central geodésico na América do Sul, e que 
permite portanto, uma maior abrangência de 

-informações. Recebemos diariamente ima
gens dos satéliteS Jand sat e spot, e cada um 
deles com uma certa caracteristica de repetiti
vidade, mas defihe tOdo o território nacional 
e alguns países vizinhos, dentro exatamente 
desse círculo de cobertura, são obseavados 
pelo Brasil. 

A partir daí as informações são enviadas 
para Cachoeira Paulista; uma pequena cidade 
localizada entre Rio e São Paulo, onde os da
dos são convertidos em fotografias, fitas mag
néticas, produtos básico dos trabalhos de aná
lises e de extração de infoririação. Uma rede 
de atendimento a usuários coloca essas ima
gens disponíveis a qualqUer interessado. 

Apenas para representar como está hoje o 
desenvolvimento do sensoramento remoto no 
mundo, o Brasil foi o terceiro Pals do mundo 
a tomar a iniciativa de implantar um estação 
para receber os dados em tempo real. E seria 
natural àquela época mesmo se imaginar a 
conveniência_ de se ter um sistema de recep
ção em tempo real e processamento ·dessas 
imagens em território nacionaL 

A imensa área do território brasileiro, a ne
cessidade de monitorar fenômenos como o 
Próprio desmatamento, periodicamente, à re
lação custo-benefícfo ... seria impossível de se 
monitorar o território nacional a partir de mé
todos convencionais. 

-A própria disponibilidade dessas imagens 
em tempo praticamente real, todas essas ca
racterísticas coadunam perfeitamente com a 
utilização de satélite, e cabe ao INPE.- Insti
tuto de Pesquisas Espaciais -:- testar os dife
renteS siStemas qUe são colocados no espaço, 
- analisáMlos, ~erificando as potencialidades 
desse sistema para as aplicações de interesse 
do --sraSil_e, CaSo aprovado, discutido e acor· 
dãdo por um órgão chamado Cobae - Co
missã_p Brasileira de Ativldades. Espaciais, que 
coordena as atividades espaciais no Brasil en
tramos num procedimento então de implan
tação para posterior transferência. Não temos 
a vocação de trabalharmos de uma maneira 
operaciorlal; temos a responsabilidade de in
troduzirmos nova tecnologia, desenvolver
mos, testarmos, e, em condições programa
da$, _efetuarmos essa transferência para órM 
gãos com vocação operadonal. Essa transpa
rênda, então, mostra que a partir daquela dé
-cada um número bastante grande de países 
se interessou pelo sensoramento remoto. O 
Brasil, por essa posição de se capacitar nessa 
área, no inído da d_éca,da de 70, fez Com que 
hoje atingfssemos uma poSição inquestioná
vel. O Brasil é considerado um País desen
vol,ido no setor, e uma prova clara dessa com
petência reconhecida intemacinalmente é o 
próprio oferedfnento de um curso sob os_aus-
pícios das Nações Unidas, gue ~_r_ealizado no 
lNPE, anualmente, para pafses do Terceiro 
Mundo. Nós já realizamos este_ c1:1rso desde 
1985 e Para nós é sempre uma honra verifi
carmos o imenso interesse de especialistas 
de outros pa1ses em virem passar um ano 

no JNPE nuffi ·curso -de especiaJiZaçâo.- brere
mos no ano passado para africanos. 

A outra área sob ?I responsabilidade do 1~
PE, ainda no segmento das aplicações espa
ciais, é área âe busca e salvamento, um con· 
ceita muito interessante, já que a pl-6prta .::ipli
cação em si tem um aspecto social bem ime
diato, ou seja, sendo possível colocar a bordo 
de aerot1aves, embarcações, pequenos_ trans· 
missares que são acionados por fogo, Impac
to, ou mesmo por comando manual do piloto 
ou do comandante da embarcação; num mo
mento _de alerta _esse transmissor passa a 
transmitir numa ffeqüência bem-_defiil.ida que 
é, então, detectada pelo satélite. Com iSso, 
com uma consté:lação de satélites - e hoje 
existem dois satélites so\déticos e dois norte-a
mericanos para esse serviço -temos condi
ções de localizar qualquer acidente em cerca 
de uma hora e meia, o que certamente propi
dará uma melhoria significativa no nosso sis
tema de busca e salvamento. Milhares de pes
soas já foram salvas através desse sistema 
na Europa e Estados Unidos: e o Brasil, no 
ano passado, foi aceito a participar deste siste
ma. 

O nosso grande projeto, chamado Missão 
Espacial Completa Brasileira, foi deddido no 
fmal dos anos 70, mas, na prática,- iilkiadO 
nos anos 80, visa, por parte do lNPE, desen
volver uma série de pequenos satélites de apn
cação que fornecerão serviços importantes na 
área da Biologia, Oimatologia, Sensoreamen
to Remoto- os dois primeiros vohados mais 
à área de Meteorologia, e os outros, à área 
de Sensoreamento Remoto - os quais estão 
sendo desenvolvidos hoje com a participação 
da indústria nacional. Dentro desse programa 
é importante citar que cabe ao Ministério da 
Aeronáutica o desenvolvimento do veículo lan
çador de Satélites, um foguete que colocará 
em órbita esses satélites brevemente. 

Cabe também ao Ministério da Aeronáutica 
o estabelecimento de uma base de lançamen-

- to nova, em Alcântara, perto de São Luís, em 
condições extremamente favoráveis para o 
lançamento de baixo custo. Esse programa 
vem sendo desenvolvido -com muita compe
tência por ambas organizações, e não tenho 
dúvida de que ele se tomará um sucesso a 
curto prazo; é um programa no qual o Governo 
tem atuado de maneira arrojada, envolve custo 
de cerca de 1 bilhão de dólares, num período 
de 1 O anos, e estamos já percebendo, é sensí
vel de se verificar, o estabelecimento de novas 
indústrias, principalmente na região de São 
José do~- Ç~pos, indústrias com competên
cia na área de espaço e que, certamente, no 
fU:turo; também se tomarão exportadoras de 
produtos brasileiros. Então, estamos vivendo 
uma fase muito interessante e de grande oti
mismo na área tecnológica. 

Esta transparência está um pouco desatua
Jizada, mas ela dá uma idéia do nosso quadro 
de pessoal. Não temos tido uma evolução sig· 
nificativa; hojé. o núm-erO é um poucõ ili.ferlor 
a I. 700 funcionários, mas deveinoS deS-tacar 
6 fato de termos. hoje, perto dei 330,-340 dou
tores e mestres, ou seja, uma concentração 
bastante grande de especialistas no Instituto 
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hoje. O JNPE tem in&talações em São José 
dos Campos, Cuiabá, Campina Graride, Forta
leza, Natal, um escritório aqui em Brasília, uma 
unidade também em Atibaia, em -são Paulo,_ 
além de utilizarmos algumas instalações em 
Manaus, para atendimento da nossa rede de 
usuários; e no Rio de Janeí(o. ---

Eu gostaria, agora, die comeÇãi' à entrar 
mais diretani.ente rio assunto de interesse des
ta COmissão - e cabe, agora, um esclareci
mento do por quê estarmos envolvidos nesse 
recente ttabalho. O INPE Vem at,t,tando há vá
rios anos, e_ de uma maneira b_astante compe: 
tente em vários segmentos, tanto _da Ciência 
Espacial e Atmosfera, da Meteorologia, da Cli
matologia, da avaliação de recursos naturais, 
mas a última vez que, efetivamente, efetuamos 
um trabalho extenso de levantamento da Ama
zônia, que ocorreu em 1979, por solicitação 
do governo daquela época, e frzemos uma 
avaliação da situação da Amazônica; @rimO$ 
operiodo de 75 à 78, e esses resultados. forarr. 
publicados em 1980, pelo lNPE, e, pela pri
meira vez, o País teve consciência da situação, 
da realidade da_ Amazôn_ia_. _A partir daquela 
época um número bastante grande de _institui
ções, principalmente__internacionai_s, começa
ram a se preocupar também- com o assunto, 
vários grupos passaram a trabalhar, mas há 
que se destacar o fato de que todos passaram 
a utilizar os dados produzidos pelo lNPE em 
1970 e publicados em 80. Uma série de proje
ções foram efetuadas, e, evidentemente, ne
nhuma outra organização do Pais passou a 
exercer essa atividade de maneria sistemática, 
com exceção de alguns _trabalhos c:Jo_ IBDF. 
Nós, do JNPE, ficamoS um_· grande perfodo 
sem saber exatamente a situação da Ama
zônia. 

Com a crescente divulgação pela Imprensa, 
e mesmo com o anúncio do Programa Nossa 
Natureza, em outubro do ano passado, acredi
tamos que seria oportuno para o Governo ter 
novamente_ à sua disposição dados confiáveis, 
dados que poderiam, por exemplo, colocar 
um certo _"basta" nesse processo de especu
lação, a nível de impensa e a nível interna
cional. 

Tornei a iniciativa de procurar o Presidente 
da República, em março último, há um mês. 
Quando mostrei a Sua Excelência que tería
mos condições de repetir aquele trabalho, Sua 
Excelência nos determinou que esse trabalho _ 
fosse conduzido de maneira prioritária náiristi
tuição e em tempo de poder anunciar esse 
resultado, ontem, no dia 6 de abril, no mo· 
mento em que o programa Nossa Natureza 
passava a tomar medidas concretas com rela
ção à preservação ao meio ambiente, à eco
logia. 

FIZemos mobilização muito grande, interna, 
um trabalho- monstruoso, com dezenas de e_s_
pecialistas, em fins de semana, domingos, e 
conseguimos concluir ess.e_traba.lho neste do
mingo, agora, quando ~~o_partimos_p_ara 
a elaboração desse relatório. 

Todos que estãc?aqui, do INPE, participa
ram, efetivamente, de fase importante _desse 
trabalho. 

A Presidência da_República entendeu tam
bl§m impürtante qtie s-e apresentasse à sacie-
dade não só uma tabela, um número frio, o 
que poderia dar margem a uma série de inter
pretações, mas qt,~e se apres_~n~_ssg tamb~m, 
através de maneira gráfica, e Optamos tam
bém por uma exposição, a ferramenta de que 
nós eStáVamos utillzando nesse processo. 

Há um mal-entendido desagfadável por par
te dos não-especialistas no assunto, que con
fundem queimadas com desmatamenios. 

Esta é: uma das razões, inclusive, Senador, 
de eu haver solicitado dívidir esta apresen
taç.3o de-especialistas de ç_~da área, pãra que 
este assuriio fique de uma vez por todas escla
recido. 

Há até uma expectativa de que o Senado, 
com essa importante apresentação que temos 
a honra de, hoje, fazer aqui, possa utilizar-se 
dessas informações e dirimir dúvidas que nor
malmente vêm sendo trazidas à Imprensa de 
maneira estranha. 

C6ncluímos este trabalho. Foi, como eu dis
se, um esforço muito grande. Mas há que se 
imaginar: e agOra? Temos Um cenário onde 
três situações estão muito bem ídentificadas. 
Temos uma região praticamente intocável, a 
Amazônia, 95% da floresta, onde o Governo 
precisa estabelecer políticas claras de utllza
ção racional dessa área; temos uma área já 
degradada e_ que, certamente, ações deveriam 
ser tomadas, objetivando minimizar o proble
ma. O Governo ontem mesmo anundou, atra
v~ dó program-a Nossa Natureza, mecanis
mos ou interesses em atuar no campo do 
reflorestamento e outras medidas, e temos um 
área de .expansão agrícola que precisa ser -
essa_IDm- acompanhada com bastante cui
dado e com ferramentas adequadas. O nosso 
objetivo, ao fazennos- esse trabalho extenso, 
foi exatamente mostrar que existe no País 
competência, irifra-estrutura, metodologia ca
paz de responder ao Governo no momento 
em que ele quiser apresentar dados concretos 
do que está acontecendo no País. Estamos 
usando a Amazônia como exemplo, mas cer
tamente outras áreas do próprio programa, 
como a p-rópria Mata Atlântica, o Pantanal, pre
cisam ser utilizado, se valer de ferramentas 
como essa. Então, essa é a nossa grande moti
vação: mostrar que ternos competência no 
País para fazermos isso. 

No INPE, oragnfzamos as nossas atividades 
enfo-cadas na Amazônia em três segmentos: 
a área da ciência espacial e da atmosfera, que 
cUida dos aspectos mais científicos, pesqui
sas; coordenará campanhas de coleta de da
dos, que vêm sendo negociadas com institui
ções do porte, por exemplo, da Nasa ou da 
própria agênciã européia espacial, que são de 
nosso interesse. Temos hoje uma postura de 
solicitarnios·a coopera-ção, e não simplesmen
te o de atendermos a um pedido de exercido 
de campanha no Brasil, isso _é um fato multo 
importante. Isto quer dizer, na prática, que sa
bemos o que queremos, sabemos o tipo de 
dado que noS falta. Para isto, estamos-eiT) ,ÇiiS
cussão para cooperação com outras inslitui-
çóes--:-- -

O segundo segmento da fiscalização. Exis
Jem ferramen~s. satélites meteorológicos de 
baixa resoluÇão, que são capazes de serem 
eficiente:s instrumentos num processo de 
identificação de queimadas e de auxílio ao 
GoveiTiÕtfa" atividade fisCal mais imediata da
quele guarda florestal, daquele elemento res
ponsável e Já efetivamente constatar fogo, que 
é certamente um processo danoso _eni certas 
condições, se ele não for controlado. 

O segundo segmento é ·este de fiscalização, 
de alerta, de detecção, mas com uma interpre
tação específica sobre isto. Muita gente - re
pito- confunde queimadas ou áreas queimaR 
das com taxas de desmatameiito ou coisas 
semelhantes. Esperamos esclarecer este pon
to. O terceiro braço das atividades do INPE 
reside no aspectO do monitofamento real, efe
tivõ, claro, da evolução do desmatamento. 

Quando propusemos a apresentação este 
trabalho ao Presidente da República, imaginá
vamos que alguma coisa precisaria ser feita 
a partir daí. Quem irá dar prosseguimento a 
este trabalho? E ficamos muito otimistas ao 
tomarmos conhecimento de que o Governo 
decidiu, e o Ministro Bayma Denys anunciou 
ontem em seu discursd o estabelecimento de 
um sistema de monitoramento nacional, onde 
várias instituições, o próprio InstitUto Brasileiro 
do Meio Ambiente de Recursos Naturais Reno
váveis é uma parte, o INPE é uma parte tam
bém do sistema, o _Serviço Geográfico do Mi
nistério do ExércitO,-o IBGE, Embrapa, Su
dam, INPA, na Amazônia, enfim os órgãos que 
podein; efetiViun(mte, Contribuir nesse-sistema 
de monltofamento estarão integrados a curto 
prazo num trabalho organizado. 

EStamos. hoje, numa situação que pode
mos dar por concluído esse trabalho de avalia
ção da Floresta Amazónica. Vislumbramos a 
Chance desse trabalho ser levado à frente, den
tro -desse sistema de monitoramento. Vamos 
continuar Certamente com ênfase e precisa
remos do apoio dO Congresso, parã que- os 
recursos sejam colocados a disposição da 
nossa infra-estrutura de pesquisa e desenvol
vimento. Não tenho menor dúvida de que, nas 
próximas semanas, entraremos em mais um 
esforço organi~do, para atacarmos o proble
ma das queimadas. 

A maneira como eU imaginei que seria mais 
conveniente; para as apresentações detalha
das do INPE, seria começarmos com a área 
de ciência espacial. Eu gostaria âe convidar 
o l)r. Vo!Ker Rirchhoff, Diretor çle Çiênda Es
pacial do INPE, para fazer a apresentação e 
cobrir um assunto bem interessante, que é 
a problemática de ozónio. O INPE vem desen
volvendo competência no estudo da química 
atmosférica, tarito- a nível experimental como 
teórico: Por exemplo, nós operamos há várioS 
anos o fotómetro_ Dobson, para medição inte
grada do conteúdo de ozónio na atmosfera. 
Em conjunto também_ com o Ministério da 
Aeronaútica~ temos efetuado_ medidas da con
centração de ozónio, através de instrumentos 
a bordo de balões e de foguete de sondagem, 
em cooperação com o Ministério da Aeronáu
tica Em conjunto Com outrás organizações, 
temos desenvolvido campanhas de observa-
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ção de gases minoritáriQS, ~ quais, por suas 
propriedades radioativas. ou q~ímicas, são res~ 
pons.Weis pelo efeitq_ estufa_ - Ç:utro tópico 
bem polémico, e que tern..__sido invoc~Qo -~m 
associação com as denúnçias do desmata
mento._Tudo isso estâ_d.e alguma forma rela
cionado, e eu achei ~ntão_,oporl:uno que, mes
mo no campo mais cientifico, o Dr, Kirchhoff 
coloc<;!!s~e. de Ull)a m~neira clara, o que é que 
o país tem s:_ompetênda, o_ que é que ele vem -
fazendo .. e o que é especulação. Dr. _Kirchhoff, 
por favor. 

O SR. VOLKER KIRCHHOFF - Caros Se
nadores, caros colegas, tenho a dizer algo so
br~ aquilo que é decorrência do d~esTnatãmen
to, e, em seguida, das queimadas, o que as 
queimadas fazerrr ·sobre a atmosfera. ·como_
é que a liberação de gases que resultam de_ 
uma queimada aplicam o que elas modifk:ctm 
na nossa atmosfera, É por isso_ que eu vou 
ter que começar, mostrandO aoS- Srs. 6 que 
normalmente consideramos nas diferentes -re-: 
giões atmosféricas. 

Hoje, vamos nos reter praticamente à parte 
inferior da atmosf~ra, ou seja, à troposfera, 
que vai aproximadamente até 1_5 km de altura 
na nossa região tropical. A estratosfera, evi_
dentemente, também é muito importante, por~ 
que é Já que se conc:entra a Can)ada de ozônio, 
mas sobre a qual, hoje, praticamente não fala~ 
remos muita coisa. 

FaremoS uma pequenà-e rãPida descriçáo 
dos tipos de queimadas no Brasil, eyidente~ 
mente, isso _acho que todo mund_o já sabe. 
Tem os, na Amazônia, as grandes florestas vir
gens em alguns pequenos lugares ainda mas, 
também, sendo já queimados. No cerrado, a 
vegetação rasteira, principalmente capim, mas 
temos tamR~ ~,Jma_contdbuiçã9 significativa 
nas zonas urbanas, principalmente capim, ve
getação baixa,_ e, também, ultimamente, a ca~ 
na-de-açúcar, cuja plantação aumentou tre
mendamente com a implantação do Progra-
ma Nacional do_Ál~ool, "" ___ "-

Também, rapidamente, uma lembrança cl_g 
que as queimadas fazem. P~r~ n_ós, a_ parte 
principal é a sua produção, a sua capacidade 
de produzir gases tóxicos na atmosfera, princi
palmente o monóxido de c~rP_o_no,,p bióxido 
de nitrogénio, o metano, além, evidentemente, 
do dióxido de carbono, que é o_ principal gás 
do efeito estufa _e que ~l!lQém é ,o principal 
gás produzido nas queimadas, o gás mais am
plamente produzido. Há vá(jas outras coisas_ 
que têm um certo aspecto negativo quando 
essa queimada _é fejta de- maneira errã.da 

O nosso interesse principal é naquilo que 
a ciência ®.atmosfera chama de "química 
da atmosfera", ou sejFI,. o no~Q Jnteresse __ é 
no estudo daqueles componentes que nor
malmente faze[Jl a atm_osfera. A nossa atmos
fera é uma mistura harmoniosa_ de gases que 
existem em equilíbrio natural. O exaQero das
queimadas pode e produz praticamente sem
pre um desequilíbrio nessa constituição at
mosférica normal. 

Estou mostrando àqlli o que queremos di
zer basicamente com "química da atmosfera". 
Tem os a designação de .elementos quími_cos 

e os processos onde esses elementos quími
cOs Se combinam Pãra,_e_ntão produ_zir ou des~ 
truir aete(míil_àdas substâncias na atmosfera, 
sémpre' emUrn ciclo mlWral. - -

Então, mostrariüiS -ó- caso da PrOdução de 
ozônio, que atontece com a falta de associa· 
ção da molécula __ _çl.ç oxígênio e, também, o_ 
proces~o natural da. Q.estruição dessa mesma 
moléc_ula de QZôr;tiQ. ,Um, processo; _pOrta rito, 
harmonioso_ na a!mQ$fel'a, onde o equilíbrio 
entre esses dQJs processos antagónicos repre
senta, Produz: um __ nível estável 4esse produto 
que _escolhi hoje para mostrar que, no caso, 
é o Ozônio: - -

AI9umas _substâncias imPOrtantes, quaildo 
se fala_ em_ço_nstituintes atmosféricos ou gases 
que compõem a atmosfera - só para-lem~ 
brarmos - são principalmente esses de que 
já falamos, como o oxlgênio molecular, ozô-
nio, etC- -- _ - _- ~ _ 
- O ziguezague é a avaliaçãOCSazonal. ÓU seja, 
como -o c~ é o -princip"al gás que interage 
com a fotossíntese das plantas e, no inverno, 

-_as plantas, evidentemente, ficam num estado 
mais dormente-, não _absorvem tanto gás car
bónico _da_atmosfera, então existe- uma forte 
variaÇão s_azonal e essa conCentraÇão _tem 
uma oscilação muito grande comparando-se 
iriverTio com verão. -

O metano é um gás muito impOrtante prin
cipalmente aqui, no Brasil, porque temos 
grandes áreas alagadas e elas produzem me
tano pela presença de microoJ:ganismos espe
ciais nessas regiões que não utilizam, da ma
neira hatural da maioria dos microorga
nismos, de usar o oxigênio do" ar. Eles produ
zem,-entã:o, rhetano, e_ o metano, que é tam
bém produzido por divers_os outros processos 
industriais, mostra também um aumento de 
concentração na atmosfera em vários lugares 
do mundo~ como. também mostram-gases 
muito mais próximos de um aplicação indus
trial mais recente, que são os chamados clora
ros ou CFC, os- chamados cloro-flúor-carbo
nos, que são hoje considerados, pela grande 
maioria dos dentistas - existe unanimidade 
nesse ponto--, os responsáveis pela liberação 
de cloro na estratosfera e a conseqüente des
truição de ozônio na estratosfera. 

Esses compostos, como os Srs. podem ver, 
aumentam_ também de ano para ano, isso por
que cada vez mais esse~ produtos são utJ1iza
dos em processos_ industriais dos mais diver
sos tipoS. -

Rapidainente, para mostrar a situação atual._
Temos àumentõ na concentra,~ão de vários 
constituintes minoritários, esses gases que 
existem em pequenas quantidades na atrnos
fer{! mas que reagem quimfcam~nte, portanto, 
têm uina _ _ç_e$ impo~ciã fiSiCa e -quíni.ita. 
Qs m9Cfelos prevêem_~ _r:edução _-de _ozónio 
devido ao item anterior, isto ê,- ess.ã modifi· 
cação artifidal da atm_~fera. . 

TerçeiroJtem:.os modelqs não previram bu
racos de o:z;Pnio da Antártida. Isso nos rriostra 
sempre que os cier:ttistas riãO-sabem tUdO, in
felizmerite. É por isso que essas coisas têm 
que ser acompanhadas com todo o carinho 
Porciue não queremos ser surpreendidos mais 

uma vez por um outro_ burac_o,_ té!lvez num 
outro lugar._ 

O_ quarto item importante: o buraco em 
1981 foi 9 maior, já temoS os dados em 1288 . 
e o buraco foi um pouquinho menor, inas 
não ê tão. importante levantar isso agora: -As 
evidências sugerem, com bastante clareza. 
que as substâncias attificiais, e.rn função çle 
c_loro, são as responsáveis pelos decréscimos 
de ozónio polar. 

OSR. RELA. TOR (Jarbas Passarinho)- Es
sa divisão, por exemplo, que não foi feita na 
Antártida é CaUsada particularmente pelo efei
to do cloro-fluor-carPono? 

.. O SR. MÁRCIO NOGUEIRA BARBOSA -
Perfeito. Existe uma pequena diferença nas 
regiões equatorial e polar por causa de _aspec
tos de transporte que são muito diferençiados 
na região polar, comparados com a região 
equatorial. 

Mas o próximo ponto muito importante que 
gostaria de enfatizar, na minha pequena con
tribuição, é a ação de poluentes. A "ação dessas 
substâncias que interagem quimicamente_ en
tre si e cujo resultado_ final, como podem ob· 
servar os Srs., aqui embaixo, ê o surgimento 
de uma molécula de_ozônio. Existe um21 pbssi
bilidade relativamente grande de reações cata
liticas acontecerem na atmosfera com a possi
bilidade de produção de ozônio. Tudo começa 
com a reação de monóxido de carbono çom 
essa molécula da h_idroxüa, que é muito ab1.m~ 
dante na nossa região tropical p-orque ela é 
produzida por radiação ultravioleta. 

Isso stgnifica que nós, que estamos _interes_
sados em queimadas, ficamos na expectativa 
de que elas produzam ozônio, justamente por
que elas produzem aqueles gases chamados_. 
precursores para produção de ozônlo. Se ~ta
mOs na-expectativa de que haja um aumento 
de ozônio na baixa atmosfera, temos _que con~ 
sultar nossos colegas médicos para saber o 
qu_e isso faria, por exemplo em termOs de toxi
cidade. Esta faixa de valores que esta_r:nos 
mostrando aqui demonstra este tipo de inter~ 
ferência de uma concent(aç~o eJevac!_a de oz6. 
nio s_obre, diversos aspectos da vida biológica, 
por exemplo. 

Abaixo_ de 105 bytes por milhão é uma faixa 
de concentração inofensiva, portanto, não 
apresenta muitos problemas. Porém, quando 
cllegamos a 140, 150 bytes por milhão já en
contramos irritação dos olh_os e uma série de 
outras coisas indesejáv~is. Sem falar na pertur
baç_ão que isso causa, por exemplO, no born 
desenvólvimento das lavo~.J.r~. As pequenas 
plantas são muito sensíveis a uma ei~Vada 
concentração de ozônio na atmosfera. Existe 
um decréscimo de aproximadamente 10% no_ 
rendimento das safr_as agrícolas para cada 1 O 
bytes por bilhão de ozônio que se aumenfa 
na atmosfera. É um dado recente de pesquisa, 
publicado nos Estados U.nidos. 

Mostramos aqui mais uma vez a tendênciã 
de crescimento do dióxido de carbono, que 
é o principal gás do efeito estufa. Como os 
Srs. podem ver na nossa era, esse crescimen
to, evidentemente, é muito mais a~elerado. 



Maio de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Sábado !3 2031 

E o C02 é abundcmtf:rnente produzido nas 
queimadas de qualquer espécie. 

Gostaria de mos:trar alguma coiSa relacio
nada com o nosso interesse primordial que 
são os dados obtidos na Amazônia. Esse foi _ 
um trabalho que fizeriiOS juntO com o Alberto, 
que irá falar daqui a pouco, onde mosiramos 
a incidência das que!màdas pára ó ano de 
1987. E o que se raz· corri felã"Ção aqui é a 
nível de chuvas em c:ima, ausência de chuvas 
nessa época, e a grande concentração de fo
cos de fogueira. Estamos falando em nú[l1ero 
de focos ·de fogo, vistos do céu, através dos 
satélites, sem nos preocupar-mos com o nú
mero de áreas desmatadas._É uma proporção 
entre a ocorrência de um fato e a ocorrência 
simu1tãnea da pouca chuva que acontece nes-
sa região. Estamos falando sobre a região de 
Cuiabá. 

Vamos fornecer mais dados agora. Culabá, 
como já disse, como podemos observar n~
quele mapa, abaixo do-limite inféflor ;-nCI para
lelo 16 graus, está bem ao sul de uma faixa 
de queimadas que acontecem na região de 
1 O graus. Os nosso_s~ dados foram divididos 
de tal maneira a se ter uma idéia da_ distri
buição de várias concentrações _com relação 
ao mês do ano. Aqui estamos nos meses de 
julho, novembro e _dezembro, há concentra
ções baixíssimas, porque cOinCidem com_ & 
época das chuvas, e, no mês de setembro, 
há concentrações maiores de_80 bytes_ por 
bilhão, concentrando-se, então, de uma ma
neira bastante acentuada, Esses dados refe
rem-se ao ano de 1987. 

Gostaria que V. Ex"' prestassem bem·aten· 
ção, porque agora nós vamos comparar esses 
dados com -os do ano de 1988_, mostrando, 
evidentemente, que, em termos-dessa medida 
que é ozônio na baixa atmosfera, n6s tivemos 
em 1988 um cirio murto plóf do que o de 
!987. 

Temos várias maneira~ _d~. mos.ttªr a mes
ma coisa. Por exemplo, medidas que foram 
realizadas no Pantanal Matogrossense tam· 
bém mostram uma dispersão muitO maior no 
mês de julho, que é o mês da seca, variando 
desde 150 bytes por bilhão- e aqui n6s esta
mos falando de monóxido de carbono - até 
350 ou 400 bytes por bilhão, que são concen
trações já consideradas muito elevadas. Pod·e-
rnos comparar esses dados com os da época 
da chuva, março, quando, então, temos con
centrações bem menores e bem menos espa
lhadas em termos de desvio padrão, em ter
mos de variabilidade real, entre 50 e !50 bytes 
por bilhão. Essas inforrriações referem-se 
também à região de Mato Grosso, à região 
chamada do Pantanal de Mato Grqsso. 

Essa figura é muito imPortante, inclusive, 
já publicamos em revistas de circulação inter· 
nacional, e mostra claramente o que as quei
madas fazem de urna maneira relativa. Esta
mos querendo comparar agora aquilo que 
acontece numa região certamente afeta.da por 
queimadas com uma região que está muito 
pouco, talvez nem um pouco, afetada por 
queimadas. Então, a comparação aqui é evi
dente. Cuiabá está em-ãniàfelo, e Natal fica 

a 6 graus para _o Norte, praticamente emba_ixo 
do Equador e pr6ximo à praia, _onde o vento 
sempre sopra do oceano e, portanto, a proba· 
bilidade de que existam contaminações de 
queimadas ê praticamente nula. 

V. ~ podem ver que a variação sazonal 
é- muito pequena em alaranjado. Aqui já um 
pouquinho mais forte, porque é _ozônio, que 
é um processo secundário de formação. Exis
te, então, uma pequena variação sazonal, mas, 
de qualquer maneira, o que queremos mostrar 
aqui, que dá para ver com bastante clareza, 
é que a parte em amarelo, isto t?~_Cuiabá, apre
senta uma variação muito maior, devido à pro
dução das queimadas- não existe uma outra 
explicação plausível para isso. V. ~ podem 
notar também que aqui na região das t:huvas, 
praticamente, não há diferença entre as duas 
e$tações, o que é também um bom incUcador 
de que são realmente as Queimadas que estão 
causando iS_sõ. Aliás, dizer que as queimadas 
aumentam a produção de monóxido de car~ 
bano e de ozônio na atmosfera não é novidade 
alguma. É apenas a primeira vez que estamos 
medindo esses níveis no Bras1.1. 
_ P~_r~ firn~lizar a minha participação, vou for

n.-eCii"dados sobre o ozónio de superfície, me-
dido na cidade de ManauS, numa época em 
que não havia uma gral)de quantidade de 
queimadas. V. ~ podem ver por compara
Ção áS_ c;luas épocas. Em Natal, a variabilidade 
~nto nê! ~stação seça, mostrada aqui em cima, 
quanto na estação chuvosa, não é muitõ gran
de. Se Compararmos com CUiabá. V. E# po
dem obs_ervar uma vadabilidade' muito maior. 
~o-todas na mesma escala e_ ~sso realmente 
representa uma vªriabilidãde muito maior. 
Além da vadabilidade maior, designada aqui 
pelos máximos e mínimos regLstrados, n6s 
também observamos uma va_riação dium_a 
mWto forte. AQUí,~llós ternos horários do dia, 
de zero a 24 horas e verificamos, então, uma 
(arte varfa_bilidade com o ângulo solar, com 
o dia solar. E isso é ~perado devido à intera
ção da rad.iªçê:o ultravioleta com essas s!Jbs
tâncias quíniicas que produzem uma vadação 
esperada de ozôrilb, dessa forma corno é_apre
sentada. 

Aqui, há mais um exemplo bastante dramá
ti:co Çci-ínflUêriCia das queimadas sobre alguns 
constituintes atmosféricos, no caso, é o oz6~ 
nio, novamente, num dia de fevereirÓ de 1988, 
portãntO, ilurna época chuvosa, onde não exis
tem, praticamente, queimadas, comparado 
com ·o dia 18 de setembro de 1987, onde, 
então, essa cOncentração subiu para 90 partes 
por mühão, o que é aproximadamente três 
vezes mais do que o máximo registrado ~m 
qualquer estação do tipo rural porque essas 
medidas, evidentemente, são feitas na área 
rural, não nas áreas citadinas. Portanto, isso 
é mais uma eVidência muito clara do efeito 
sobre a baixa atmosfera. 

E"stU.dando essas queimadas, cheguei à 
conclusão de que realmente nós, no Brasil, 
estamos exagerando as queimadas; estamos 
prodlllindo concentrações de substâncias ar
tificiais na abnosfera, da ordem de três ou 
quatro vezes maior do que_ as naturais. Isso 

é muito estranho __ porque temos leis, regula
mentos, que ensinam, que pedem, que regula
mentam esse uso do fogo tanto na cidade, 
como na região rural. Apenas, infelizmente, 
essas leis, esses regulamentos não são muito 
cumpridos no Brasil. Fiz essa cópia aqui, que 
é do complemento_ do Ministério do Interior, 
para: lembrarmos disso, aliás, isso ·era uma 
coisa que eu também não conhecia, e só 
tomei conhecimento recentemente; existe to
da urna regulamentação, uma descrição do 
que deve ser feito para permitir que se façam 
queimadas. Mas, infelizmente, iSso -não é ob
servado. Ternos ·condições de afirmar isso; 
sem medo de errar porque no ano- passado 
fizemos um experimento, usando o avião Ban
deirante do INPE. Sobrevo~mos sobre largas 
áreas do Estado de São PauJo, que é tirnEsta
do que evidentemente deveria seguir esses 
regulamentos. e presenCiamos, durailte o mês 
de setembro, no_ meio da época seca, uma 
grande produção; um grande surgimento -
visualmente detectamos. vimos, fotografamos 
e comprovamos - de inúmeras queimadas 
que aumentaram em muito a concentração 

. de rnon6xido de carbono na atmosfera. 
É bom ponto para eu parar _e, se ho1Ner 

alguma pergunta, eu gostaria de responder. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Se
nador Ronaldo Aragão, V. Ex~ tem a palavra 
para fazer as perguntas que desejar. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Só ao Dr. 
Kirchhoff. Primeiro, para dizer, no início da 
reunião, que Isso é urna reuniãozinha, ~vez 
assim pela conotação de carinho pela reunião. 

E, no início, V. S•. falou em queimadas erra
das. Quais são as queimadas certas? 

o· SR. VÕLKER KIRCHHOFF' - Eu,·acho 
que a maneira certa de responder a essa per_
Qunta selià; todas as queimadas·que~não obe
deceiTl ao regulamento são queimadas erra· 
das. Mas, hoje, no Brasil, não_ existe queimadas 
erradas; todas, praticamente, são erradas. 
Agora, é importante distinguir entre as quei
madas necessâtias e as não-necessárias, por
que, evidentemente , a queimada - como 
eu mostrei numa· das transferências- é urna 
coisa necessária, em certas circunstâncias, 
porque não existe outra maneira de se limpar 
uma certa área para o cultivo. Mas, eXistem 
muitas cicunstâncias em que as queimadas 
são realizadas sem absolutamente nenhuma 
necessidade._ 

O SR. RONALDO ARAGÃO - V. S• agora, 
no fun, falou que sobrevoou São Paulo num 
avião do Inpe. Ora, nós estamos vendo que 
São Paulo já está totalmente d~vas~do, 

O SR. VOLKER KIRCHHOFF- Cetto, nós 
também_ fazemos_ isso. Mas eu,ffie_ referi a São 
Paulo, por causa de um experimentO -espeCial 
que realizamos no ano passado, medindo o 
efeito da queima de cana-de-açúcar na atmos
fera. V Ex!' sabe que São_ paulo , hoje, é o 
Estado que tem maior plantação de cana 

do Brasil. São 2 milhões de hectares, planta
dos de c;ana. Foi por isso, então, que escolhe
mos São Paulo para fazer o experimento. En-
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tão, quando realizamos este experimento, no
tei, em vários locais, fogueiras·, por exemplo, 
em plantações de eucalipto-. Uma coisa abso
lutamente desne-cessária. Totalmente, não é? 
Falando nisso, eu me lembrei desse d_etalhe, 
mas nós, evidentemente, fizemos isso, tam
bém, na Amazônia, e o nosso colega Alberto 
Sessa vai falar mais sobre isso. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Qual a dife
rença entre a queimada dã.- palha e da quei
mada ... 

O SR. VOlliER KIRCHHOFF- A diferença. 
em termos de química da atmosfera? A palha 
de cana-de-açúcar tem urpa vegetação muito 
densa e úmida, então, _ela produz um tipo de 
fumaça que nem a floresta virgem produz. 
É uma fumaça extremamente compacta; pre
ta, que tem uma capacidade de produção de 
ozônio extxemamente elevada. 

O SR. RONAI.DO ARA9Ã_O --:- N,ao -ª'-ei -~~ 
seria apropriada, a pergunta, para V. S• mas 
vou fazê-Ia: Qual o modelo mais apropriado 
para a ocupação da Arnaz_Qnia? 

O SR. VOlliER K!RCHHOFF -Essa é uma 
pergunta ffiuito complexa, e eu_ não_sei s~ 
sou a pessoa mais qualificada para responder. 
Mas, em termos de_ experiência, como, por 
exemplo, o resultado das queimadas, eviden
temente, eu acho que o primeiro passo, que 
deve ser o passo mais simples, é o ·da cons
cientização popular. Nós temos que mudar 
certos costumes que o brasileiro_ t~m _çf~ tQç:ar 
fogo em tudo. isso, inclusive, tem urna conota
ção religiosa. V. E# sabem_ que, no mês de 
junho, existem as festas juninas, e aS pessoas 
gostam de fazer a foflueirinha. É divertido, é 
gostoso-. - _ - __:____ ---

Isso está muito enraigado nas pessoas. As 
pessoas sentem um certo prazer, pois, talvez 
estejam ligados,_ ainda, com aquela idéia de 
ir à fazenda, fazer churrasco lá fora, esse_ tipo 
de coisa. Então, o brasileiro não tem .es:;a con
cepção de que queimar, em demasia, faz mal 
a ele próprio, porque jogando ozônio e monó
xi.do de carbono na atmosfera, como já mos
trei, prejudica a lavoura. Que dizer, a peSsoa 
que exagera na queimada vai ter prejuizo. Vai 
ter prejuizo, com toda certeza._ E is.s.o, então, 
tem que ser ensinado à população, tem que 
ser passado para ela, para ela entender isso 
e fazer a comprovação. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- V. 
8 9 mostrou um quarto, ai, três resqúíCiOS de 
queimada: uma sobre o -ozônio, outra sobre 
o efeito estufa e uma terceira,.~ 

O SR. VOLKER KIRCHHOFF-'-- 59 oro as 
variac;ões da química da atmosfera inferior. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)_-::- D& 
atmosfera inferior. Depois de sua exposfçâo, 
V. s~ concluiria, por exemplo, que, quanto ao 
efeito estufa, tem cabimento as colq_c_aç::ões 
do Sr. Mollion, aqui negada ·pelo agrônomo 
Alvim, de que haveria uma concentração, es-
pecialmente de monóxidos de carbono, capaz 
de caracterizar até uma concentração de 25% 
na atmosfera? Desse valor? J:: uin dado que 
o Sr. Mo!Ífon. que nós airida pretendemos ou-

vir, aqui, deu a público, inclusive, pela "Folha 
de S. Paulo", _Eu mostrava. ·que o problema 
da queimda podia ter correlação com variação 
do clima. E o Dr. Alvim constesta isso. Disse 
que não ·conhece ninguém que possa medir 
nisso. E de onde o Sr. Molllon tirou esses 25% 
de .concentraçâo?. 

-CisR. voí..KER KIRêHj:jQFf ~teriq. Bom, 
ai_. exíste_.O Seguinte Ponto"impOrtã:hte: a litera
tura internaC:ioDal, que trata desse assunto, es
tá LUll pouco desatualizada. 

Eu, até, cOnversando c:om Márcio, em outro 
dia, mencionei esse fato. Mas é evidente que 
temos que __ cotlside~r duas c o i $as: primeiro, 
o consenSO, hOje, da cômunklade cientifica, 
e,-depois, examinarmos um pouc-o mais a fun
do esse tipo de cons_enso:_ O cons~nso, hoje, 
na comunidade científica, sobre as queima
dãs, é __ sobre ª regiãO tropical e, aí, estamos 
incluindo, não_ só a Amazônia, mas todo _o 
resto também, a parte asiática e a afric:anã. 
Essa contribuição, hoje, na literatura, e já du
rante mai's .de _dez anos, apregoa, ensina, diz 
que a contribuição da queimada, então, de 
bipmassa_ é de 8f)O_rnilh_ões de ~neladas por 
ano, ao passo _que a_ parte industrial, ou seja, 
a parte produzida por exaustão de automóvel, 
etc., é de apenas 600 milhões de toneladas 
por ano. Portanto, está ali, um pouquinho 
maior, atê. 
· Evidentemente_, o problema da queimada 
tem esse interesse _internacional; por causa 
~se- çoõc~iiº. E;la_ não é urná ~q{sa _despre
zível; não é 25%, é inais; é de 50%. a propOr
ção. Mas é a literatura quem diz; não eXiste 
nenhum experimento feito nO Brisft ou ein 
:qualquer outro lugar, que tenha retomado es
~e estudo, ql,l.e foi, primeiramente, publicado 
em 1980, urn_a parte, e em mil e novecen
tos,.Agora, falha-me a data, mas alguns anos 
âepois, sobre a parte de moilóxi.do_ de carbono 
-._tO'-- --· .. . . . . . . ..· . 

Este é um assunto realmente polêmico, 
mas que temosqp.e-distinguir:. prírneiro, o con
senso, e, depois, a numerologia. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
0.$-~or CO!:lºuiria a sua exposiçã_o, afirman
do cjue as queimadas que praticamos no Brasil 
têm, realmente, algum efeito_ adidonal em re-
I~x.ão ao chamado efeito e"stufa?. --

0 SR VOlliER KIRCHHOFF- Sem dúvida 
alguma. Estou conven_cido disto, porque o 
efeito estufa é- o resultado de um processo 
físico muit.o simples. Nã.o há mistério algum, 
ali. Temos o_ e(eito estufa natural, que é uma 
coisa boa para todos nós, porque eleva a tem
peratura da superficie terrestre, que, de outra 
ma.neira, seria gelada, coberta por geleiras, 

·_etc., mas a contribuição que se está fazenclo, 
hoje, por causa de gases artificiais injetados 
na atmosfera, inclusive os de\!idos~às_ queima
das na Amazônia, de acordo com esse con
senso, evidentemente, contribuem significati
"'ira.mente para o efeito estufa. Não tenho dúvida 
algwna sobre isto. 

'Q_. SR. RELATOi{(Jarbas _P~Ssarinho) -
Muito obri~ado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O 
Sr. Senador Mário Maia deseja "fazer perguntas 
ao nosso-expOsitor? (Pausa.) 

Tem a palavra o nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA- Peço desculpas por
que- eu não estava presente à sua exposição, 
pois tive que satr, momentaneamente, para 
atender a um Caso urgente em meu gabinete. 
Estou voltando agora. Mas creio que v. s~ po· 
derá satisfazer a minha curiosidade, porque 
é uma informação técnica para confirmação. 
Eu estava aqUi no momento em que o Presi
çie):'l:te, Pçofessor Márcio N9gueira, fez un:ta re
ferência de e_studos do INPA através do Land
sat, parece-me, no período_ de _1973 a 1978, 
e que havia feito a _análise dess_es dados, que 
era o_.último. __ _ 

O SR. VOLKER KJRCHHOFF- Permito-me 
V. Ex', Senador, aos trabalhos que o próprio 
INPE fez, -em cantata com o antigo lBDF,-. 

--Ó SR. MÁRIO MAIA--:- .. : com o IBDF_, nesse 
período, aproveitando os dados colhidos nes
se período ... Entendi aSsim; é verdade? 

· O SR. VOLKER KIRCHHOFF- Sirri; o tra: 
balho foi concluído ... 

O ·sR. MÁRIO MAIA- O INPE ter-se~ia <iali~ 
do dos dados colhidos pelo Jandsat. no perfo
do de 1973 a 1975, depois, de 1975 a 1978, 
e feito um relatório, que teria sido o últimó, 
antes deste, que os Srs. Agora apresentaram 
ao Pr~sidente da República. Foi esse do INPE? 

--o SR. VOLKER KIRCHHOFF- Exatamen
t~."Foi o único t'elatélríõ que 0 lnpe publicou. 

o sR. MÁR[O MAIA- Exatamente. 
Nesse relatório antigo, baseado nesses da

dos, fiz essa pergunta ao conferencista que 
antecedeu a V. S', Dr. Paulo Alvim, e ele nos 
informQU também, assim de_ maneira geral. 
~_s_, como os Srs. tratam com os números 
es_pecificamente, eu queria repetir a pergunta: 
se tem, fundamento çie"ntífic_o essa· p-reocu
pação e se a tendência é esta? Foi um estudo 
feito pelo Professor Phíllip Fearnside- que, va
lendo-se dess_es dados, fez uma previsão de 
deflorestamento total das matas dos Estados 
da Ama2:ônia, dentro de períodos que seriam 
críticos e não âra:riiáticos, seriam trágicos se 
a preVisão acOntecesse. Felizmente, alguns 
dados já venceram e não aconteceu como 
ele previa. Ele mesmo _chama a atenção no 
trabalho, que não eram dados, era uma ten
dência, mas que esta vinha aUmentando con
sideravelmente em virtude do uso do instru
mental de derrubada da mata a partir de 1970, 
quando se deixa o uso do machado, e- de 
foice e se passa a utilizar a motosserra, o c:or
rentão e os desfolhantes, aumentando consi
deravelmente a_ velocidade do desmatameiJto. 
Então, faz-se urna prevís_ão trágica para os 
Estados que as florestas estariam completa
mente desaparecidas a prevalecer esse ten
dência de desmatamento, se não houvesse 
uma parada nisso com uma estatística dos 
anos - os Srs. todos devem conhecer esse 
trabalho- Acre, 1995; Amapá, 2159; Arnazo~ 
nas, 2003; Goiás, 19_88 ~ já passou; Mara-
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nhão, 1990.Aiiás, conve_rsandQ com um Sena
dor do Estado de Tocantins, constatãmos _qUe 
jâ não existe mais mata nq norte de Goiás. 

EU queria saber a veracidad_e dessa análise 
e se realmente ela tem E:Ssa tragicidade qu~ 
é expressa nos números do Pro(ess-or. -- - · 

O SR. MÁRCIO NOGUE!RA BARBOSA
Senador, nós vamos ter um segmento espe
cífico nesta apresentação, onde nós ~ertamen
te cobriremos o ponto de vista do colega, do 
lNPE, exatamente enfocando esse aspecto da
quela previsão que foi feita e a constatação 
da realidade_ de hoje, que nós estamos neste 
momento _terminando, concluindo um dos 
segmentos de trabalho do INPE; que é esse 
segmerrto mais científico que precisa, como 
o Dr. Kirchhoff mencionou, muito mais de 
investigação, nós sabemos hoje E: temos collS-:' 
ciência do efeito prejudicial de queimadas in
discriminadas em certa situação da química 
da abnosfera, mas o problema específico de 
desmatamento nós iremos enfocar em_ pou
cos minutos .. 

O SR. MÁRIO MNA ~ Ol,llra pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor .)únlor)_- A 
PresJdência, para ordenar melhor os trabalhos, 
gostaria de sugerir aos Srs. Senadores que 
nós ouvíssem~ os outros expositores da equi
pe do Dr. Márcio, que também vão abordar 
outros temas que são de interess.e da comis
são e, ao final dessas exposições, então se 
fariam as perguntas e seria designado qual
quer um dos três, além do Dr. Márcio, para 
responder às indagações dos Srs. serfadQre~. 
ESsa metodologia talvez seja a melhor, a de 
ouvirmos os demais elementos da equipe. 

O SR. MÁRIO MAIA~ Eu peço desculpas 
à Direção da mesa e quero explicar a minha 
falha. E que eu saltei do bonde andando, como 
nos antigos tempos que fazíamos quando es-
tudante no Rio de Janeiro; e peguei o bonde 
andando novamente. fel_gmente eu não_ caí 
no salto. Eu aguardarei a oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Essa 
metodologia havia sido sugerida pelo Dr. Már
cio rr:ie pareceu no momento que não era 
mais adequada, mas agora nós chegamos à 
conclusão de que é realmente interessante 
nós ouvirmos aqui os demais membros da 
sua equipe, para o final os Srs.-Sen_ãdores 
fazerem as indagações. 

EntãO, o Dr. Márcio está com a palavra. 

O SR. VOU\ER KRCHHOFF - Eu s6 peço 
permissão para fazer um pequeno comentário 
ainda a respeito dessa pergunta. Acho que 
todo exercício que foi rnenc_ionado foi de fub,.i~ 
rologia, feito há alguns anos quando então 
foi um ~rddo interessante, m_as no -instante 
em que se tem dados modernos. novos, traba
lhados. confiáveis, é evidentemente que aque
le números produzidos por um exercido de 
futurologia não tem mais valor nenhum .. 

O SR. MÁRIO MAIA- Açªram obsoletos, 
então? 

O SR. VOLKER W .J.H. KIRCHHOFF- Exa
tamente, hoje nós temos dados muito melho-

res e o nosso _çolega Roberto Cunha vai falar 
sobre isso em detalhes. 

O SR. MÁRIO MNA-Multo obrigado .. 

Ó SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- N6s 
a:Qradéçeri'loS, eti.tão, a participação do Dr. 
Kirchhof e oferecemos a oportunidade ao prô
xímo depoente a ser indicado pelo professor 
Márcio Nogueira Barbosa. 

O SR. MÁRCIO NOGUEIRA BARBOSA
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de convidar 

agora o Dr. Luiz Gilvan Meira. Filho, que fará 
ume~. breve apresentação dos trabalhos que 
o INPE produz na área de meteorologia. Ele 
é o Direto( d_e Meteorologia do lNPE, foi dire
tor, também, durante vários anos, da Organi

-zação Meteorológica Mundial e irá enfocar o 
aspecto da influência dos desmatamentos e 
da sJmulação dos efeitos do desmatamento 
- porque temos de utiUzar ferramen~ um 
pouco ma,is cienblicas do que a meteorologia 
apenas - em cima do clima. 

O Dr. KkCtihoff cobriu a problemática de 
química da atmosfera, ozônio, efeito estufa, 
e o Dr. Luiz Gilvan irá atacar agOra o problema 
do efeito desmatamento da Amazônia, espect
ficamerite sobre o clima. 

O SR. LUIZ GYLVAN MEIRA FILHO - Srs. 
Senadores, eu gostaria de mudar um pouco 
o enfoque e tentar enxergar o problema por 
um ângulo completamente diferente e falar 
um pouco sobre a evolução. da meteorologia 
nO$ últimos anos, nas últimas décadas, perío
do durante o qual se passou de um c:onceito 
de meteorologia como o estudo da nossa at
mosfera sOb um ponto de vista pontual -
até o fm do século passado havia observa
tórios meteológlcos, estudava~se os fenôme
nos no local - e o grande des_envolvimento 
do fm do século passado e das primeiras dé
cadas deste século foi a chamada visão sin6-
tià da meteorologia, inclusive permitida com 
o desenvolvimento do telégrafo, um ponto a 
-partir do qual as pesso_as puderam enxergar 
o conjunto das variáveis meteõrológlcas sobre 
urna região e a sua evolução ao longo do 
tempo. 

Esse desenvolvimento, especialmente com 
o auxmo dos satélites artificiais da terra- eles 
foram em grande medida responsáveis por 
isSo, pela sua capaddade de observação glo
bal, como o Márcio mostrou, inclusive sobre 
os oceanos __; e o desenvolvimento da com
preensão dos mecanismos ffsicos da atmos
fera e, mais recentemente, dos mecanismos 
químicos da atmq;fera, e o desenvolvimento 
da capacidade humana de simular, em com
p~dores, aliás, na realidade, em supercom
putadores, permitiram que recentemente algo 
que já se sabia desde a década de 1920, a 
nivel conceituai, que o problema da atmosfera, 
ou seja, o problema de previsão ou de simula
ção do comportamento da atmosfera nas dife
rentes escalas de tempo era, na realidade, um 
problema de mecâniCa de Ruído, ou, em ter
_mos matemáticos, um problema das equa
ções direrenciãis da mecânica de fluídos que, 
ein principio, poderia ser resolvido se hou
vesse uma capaddi!de de cálculo suficiente. 

Com o desenvolvimento tecnológico, inclu
sive na áJea de computação, isso tem permi· 
tido a ub1~ção de inodelo_s bastante comple
-~C!S, _ou seja, com esse -tripé dO aUmentO tre
mendo da capacidade de observaÇão, da 
-~O!flpreensãQ física dos fenômenos e da capa
ddade de mOdelagem, a meteorologia hoje 
em dia ê enfocada de uma forma que ultra
passou o ponto de vista da pura meteorologia 
sinótica, de uma visão_ de ~m mapa meteoro
lógico para o extremo de simulações da at
mosfera de todo o nosso planeta e, rapida
mente, este conceito tende a se estender para 
a simulação simultânea do comportamento 
dos oceanos e ainda como um sonho em 
um horizonte mais distante, necessariamente, 
a inclusão da própria biosfera da Terra. 

Nas diferentes escalas do tempo e na reali
dade o problema é um _só: ou da previsão 
de tempo de curto prazo, ou da simulação 
da evolução do clima no período de vários 
meses, o problema de previsão da seca no 
Nordeste, ou o problema - ar não se usa 
a pa1avra "previsão" -de simulação do que 
aconteceria com a atmosfera da Terr<J ,se d_e
tenninadas coisas ocorrerem, isso é wna arte 
em pleno desenvolvimento e nos próximos 
20 anos se espera muito disto. 

Quando se fala de atrno_sfe_r_a como ctência, 
· ê-_Wna cii'!nc:ia que não s_e presta ao trabalho 

de laboratório, ou seja, é impossível ter um 
laboratório do tamanho_@ Terr~. e a única 
esperança que existe para se estimar o que 
vai acontecer no futuro é co_m a utililação des
ses modelos. Digo isto porque, pelo menos 
em parte e obviamente sem querer entrar em 
outras considerações nas quais eu absoluta
mente não tenho nenhuma competência -
tenho dúvida se tenho competência nesta -
mas que tenho absoluta certeza de que, por 
detrás de algumas colocações que vêm sendo 
feitas a nível intemaciona1, essa preocupação 
com o clima da rerra, este tipo de enfoque. 
isto realmente corresponde a uma preocupa
ção real de diversos países e do próprio Brasil, 
que também tem participado desses foros. 

Puxando um pouco para o lado matemático 
do problema, diz-se que o problema da previ
são ou da simulação da evolução da atmosfera 
para escalas de tempo curtas é um problema 
de condições iniciais, ou seja, se me disserem 
qual é o estado da atmosfera neste momento,· 
bem deflllido, com uma boa rede de ob.serva
ções, consigo, com alguma faCilidade, estimar 
a evolução da. abnosfera nas próximas horas 
e nos próximos dias. À medida que este prazo 
aumenta, quaildo quero passar além, vamos 
dizer, de 10 dias, que é a chamada previsão 
de médio prazo, inegavelmente o problema 
m~mático de condições iniciais passa a ser 
m&sbm problema de condições de contorno. 
Na realidade, deve ser assim, porque o que 
determina, a longo prazo, a estatística do nos
so clima são __ r;>s. contornos, ou seja, o que 
ocorre na Superfície_ da Terra e o que vern 
de fora, estes são os; dois contornos da atmos
fera. 

Um exemPlo rrlulto óbvio disto. e que os 
Srs. têm ouvido fa1ar cóm alguma freqüência, 
é essa história do efeito da temperatur~ na 
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superfície do mar sobre as sec_as do Nordeste 
etc. O que está sendo dito é que claramente 
nesta faixa de 1 O dias a um, dois ou três meses, 
a evolução da abnosfera é dominada em gran
de medida pelo que está acontecendo nas 
condições de contorno da atmosfera. _ 

Como disse o Dr. Kifchhoff, Os _cientistas 
erram com uma freqUêriCia inQesejável para 
a profissão, mas certarbefite_j!:ft.3oi, _d_urnn.te 
muitos anos foi moda dizer Uma CoiSa TtS!ca
mente óbvia, que as manchas_solares_ afeta
riam o clima. ·aaro, é um dos contornos, a 
fonte de energia é o sol, se o sol varia, deve 
mudar. Isto é um exemplo de uma situação 
rara, ou seja, na hora da numerologia, de tirar 
a limpo, olhar os dados, até hoje ninguém 
conseguiu evidenciar esse tipo de efeito. 

Há alguns efeitos que, através de uma meto~ 
dologia apropriada, ou seja, do lançamento 
de portes e da construção de modelos e da 
necessária verificação contra a realidade que, 
afinal. é a única coisa qUe _cOnta, que é o único 
juiz da correção destes resultados se tem expli~ 
citado vários efeitos de- cohdiÇões do contorno 
do planeta Terra sobre a evolução da atmos
fera nessas escalas de tempo de poucos me-
ses. Passando para escalas __ de ___ tempo ainda 
mais longas, entra wn compl1cador ádicional 
que é a própria química· da ãt.moSfera. O Dr. 
Kirchhoff já disse alguma cOi5a SoDre isto. O 
efeito esttifci e-um elemento da nat~ure.z;a~ istO 
sempre houve, são os gases ati vos sob O ponto 
de vista da radiação na atmosfera que determi~ 
nam, inclusive, a própria estrutura da nossa 
atmosfera. Na medtda em que essa compo
sição for alterada, em prindpio; Cjuer diier, 
a primeira reáção é esperar que isto efetiva
mente altere as condições de funcionamento 
da nossa atmosfera. - -

O processo de atingimento de consenso 
cientí'fico nessa_s questões -é mUito complica
do, esse problema do aquecimento da atmos.
fera da terra. Lembro-me que há cerca de 
15 anos, estávamos falando bastante sobre 
isso, havia dúvidas, a pergunta colocada é a 
seguinte: se aumentar a quantidade de C02, 

ou, para ser explicito, ter uma baliza, se eu 
dobrar a quantidade CQ2 fiã atmosfera dª ter
ra, a terra esquenta ou esfria? Durante muitos 
anos houve dúvidas publicava-se um artigo 
defendendo um lado ou outro. Dentro da me
todologia correta que é o julgamentO pelos 
pares, os artigos têm que ser publicados, tê-m 
que ser julgados, ou criticados, e eventual
mente, não é um processo c_omo_os Srs. U~m. 
aqui no Congresso, de votação, mas eventual
mente se atinge um certo coosenso a.respeito 
de uma questão. E há alguns consensos que, 
efetivamente, têm sido estabelecidos, o Dr. 
Kirchhoff mencionou alguns, e um qUe, clara~ 
mente parece assentado hoje, é uma. coi.sa 
hipotética, se a quantidade de ro iia atmos
fera da terra for dobrada, a_ temperatura deve, 
com ·certeza, aumentar e não diminuir; a or
dem de grandeza desse aumento, o inte~lp 
que se coloca, hoje em dia, é da. _ordem de 
wn grau e meio a quatro graus e meio, maS 
ninguém se arrisca a assinar mais do que isso. 
Então, esse -é um dos consenpgs já estabe
lecido. 

_Q SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -:-Se 
dobrar a -concentra.Çã!;) de CU! 

O SR. I.JJIZ GYLVAN_MEIRA FILHO - Se 
dobrar a- concentraçãO de C02 na __ atmosfera 
lá no início, deve aumentar a temperatura mé
dia da superfície de todo o planeta. E isso 
tem sido aS folites-de-preoc_upações, porque 
as conseqüências disso, não têm sido niode- · 
!adas com tantos detalhes, aí as conseqüên
cias são fáCeis como derretimento de gelo 
etc:. 

Por outro lado, não há realmente na minha 
estimativa, mas o problema é bastante compli
cado. O problema do CcJ2, ao ponto de que 
não há realmente . um consenso sobre se o 
aw:nento- do C()2 na atmosfera da terra, que 
é um lado observacional, e portàntõ seguro 
- o Dr. Kirc;hhoff mostrou o gráfico ~ não 
há nenhum consenso se esse aumento é real
mente devido à atuação do homem, inclusive 
com tQda.a revolução industrial. Porque o ciclo 
dO carbOno rio j)ianeta é algo eXtremamente 
complícado, e um dos jogadores, nesse balan
_ço dos átorlios- de carbono no planeta, que 
são-os-OceanOs, e é um Jo9ador muito diffcU 
de ser compreendido, _na medida em que-há 
preciosamente poucaS medidas corlfiáveis sõ
bre as trocas de CC)rbono entre os oceanos 
-e ã &tmosfera. . 

É claro_ q_LJe os contornos da atmosfera, no 
caso, a superfiéie ãnterior_ ãfeta a atmosfera 
nessas escalas de temp-o;· desde meses até 
algUns anos - uma variação secular- seria 
simplesnlente por uina questão de proPorção, 
na medida em que a Amazônia corresponde 

. a uma certa percentagem da superficie da ter-
ra, seria até de se espantar se algUém-dissesse 
a priori qUe; realmente, nãO afeta o clima. Ago
ra. de novo há que tomar cuidado com exem
plos históricos de situações onde fisicamente 
Utna tóiSa parece que- aConteCe, depois, na 
hora de cá1d.J.Iaros números, descobre-se que 
não. É muito difícil esSe processo, é PieCísô 
ser feito Com cuidadO. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Se 
o Sr. me permite, o-que nós desejamos é che
gar a números conftáveis. O Sr. sabe perfeita
mente que esses_ números são conflitantes até 
agora, variando com- as origens. Quando nós 
fizermos a interpretação final, o Dr. Márcio dis
se que ficará mais claro. Mas, caracterizando, 
por exemplo, essa premissa de que o aumento 
do ÇCf significaria aumento de temperatura, 
e não de diminuição, e nisso haveria consenso 
científico como o Sr. diz, e que poderia levar 
a temperatura média a_elevar-se de 1 a 4 graus. 
Quanto a essa _duplicação da concentração 
de gás carbônico na atmosfera, o Sr. teria al
gum dado que permitisse concluir qual é o 
maior contribuinte para isso. Por exemplo, as 
queimadas na Amazônia teriam um-grande 
valor em relação a tudo que se faz na face 
da terra? Ou_haverá outras contribuições mui
to mais importante, na possibilidade_de dobrar 
essa concentração de C"d? 

· O SR. LUIZ GYLVAN MEIRA.F!LHO ·-Se 
o- Sr~ me R~_ffi1.i~r 'alterar um pouquinho a Or~ 
dem, SenildR,r. $6 para s~p~_ar _um _po~~o- a 

es~a ct~ tempo, eu imaginava 91:J.e o Sr. tivés
Sê -esSa Preocui:)ã.çãO de O mais pOsSível cJUerer 
ter nllinero ·etc, gostaria de apfeseritar alguns 
números que foi POssível obter, primeiro sepa
ra_ndo o problema de prazo mais c~rto,- ou 
seja, na escala de tempo onde ainda não é 
a química da atmosfera que está influindo, 
é urri exercício que tem a ver com o problema 
de clima que aconte_ce na atmosfera numa 
eScãla de vários meses a um ano, chamadas 
de flutuações climáticas em um período muito 
curto-; e_af o -efeito nãO passa pela químka 
ou por efeito de estufa ou coísas mais con1pli
cadas "de prazo· mais longo, mzis é simples
mente o efeito de que a Floresta Amazónica, 
a interação dela com a atmosfera é feita essen
cialmente por três mecanismos; Um deles é 
o_ problema mecânico de arrastro, de atrito, 
porque uma floresta apresenta um abito maior 
para o escoamento dos ventos, do que um 
campo com vegetação, mais baixa; e o segun· 
do. é o da vácuo ~spiração, ou seja, a super
ficie folhear de uma floresta é muito maior 
do que wna vegetação de campo, ou seja 
o proce~so ~-f!l:~!to mais eficiente na floresta; 
e o terceiro tem a ver cO-m a Cor da floresta, 
que é mais escura, e portanto tem uma refleti
vidade menor _e absoiVe mais energia solar 
.do que uma superfície mais clat'á, e aí é real~ 
mente uma_ questão -de cor, ou de albedo, 
cOmo chamam os meteorologistas . .É uma 
pergUnta que é evidente, é que se eu 'tirar 
a Floresta J\rnazônlca o que acontece devido 
a esses _efeitos? Essa é Uma área em que já 
está chegando a algum consenso entre os 
cientistas. Há basicamente, três grandes traba
lhos nesta linha, um de uma senhora ingJesa 
Andersen Selers, outro em conjunto e de auto
ria com ela, do Dr. Roberton Dicksson, do 
Centro de Pesquisa Atmosférica Nacional dos 
Estados "Unidos; e o terceiro, sempre se supõe 
que ·a último é melhor, porque usou melhores 
informações, melhores modelos e etc. de um 
colega nosso do INPE, o Dr. Cârlos AfÕilsõ 
Nobre, que no- momento-está nos Estados 
Unidos, acabando este trabalho, usando facm
dades inclusive computacionais, porque as 
daqui não_ estã_o prontas, e o processo con
siste, basicamente em pegar o modelo de toda 
a atmosfera da terra, e mudar os cartões de 
dados das primeiras linhas, e em algun mo~ 
menta, dentro do programa, precisa ser dito, 
qual é rugosidade da superffcie nessa região, 
qua1 é a capacidade de vácuo- transpiração 
e qual é a refletividade? Então, artificialmente 
ou hlPote"tl.carri.ente, trOCâ.:.Se esses três núme
ros e usa-se esse modelo duas vezes, a partir 
de dados reais e, no caso, ele pegou um petio~ 
do de 1987 e, artificialmente, quando se faz 
isso procura-Se exagerar o efeito justamente 
para explicitar as conseqUências. Então, eles 
retiraram toda a Floresta Amazónica, e de to
dos os países vizinhos. É a forma correta de 
fazer isso, porque senão _o efeito não aparece. 

O SR REI\LTOR (JarbélS Passarinho)_
Agora, aqui para nós, é evidente que ninguém 
pode, em condições de sanidade m_ental, pen
sar ciLie nc?s va~QS ~bater to_d_a a Floresta Ama-. 
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zônica. E -isSo academicamente está certo, 
mas ... 

O SR LOIZ GYLVAN ME;IRA FIU:IO -Isso 
é um exercício acadêmico é a forma_cocreta 
de se Jazer isso. t por es_se caminho. Eu 
diria que esses números, aparentemente, esta~ 
riam correspondendo a wn consenso, porque 
são modelos diferentes e rnais aperfeiçoados 
e não distoam dos resultados anteriores obti
dos em trabalhos completamente diferentes. 

Eu conversei, por telefone, com o Dr. Nobre, 
e ele me autorizou a trazer. Isso aqui é um 
trabalho ainda não publicado e_ ele, essencial
mente, simulou a substituição de toda a Flo
resta Amazônica, sem ·considerações nem por 
frOnteiras polfticas, a substituição por pastos 
e comparou o resultado obtido; se fosse subs
tituída toda a floresta e com o resultado se 
a floresta fosse mantida. Em resumo o que 
ele indica é que por trimestre, de janeiro a 
março, a tendência seria haver um aumento 
de temperatura, e ele não autorizou o uso dos 
números, e disse "Eu garanto ·que ê -para -Ci
ma". Se_ é um, se São dois, se são qUatro, 
o artigo que ele vai publicar não vai garantir 
os números mas a ordem de grandeza do 
efeito da diferença é mais. ou menos issO: ten
de a aumentar na região Amazônlca e há sem
pre um mecanismo de compensação- na at
mosfera, e no caso haveria um_a tendência 
de diminuir um pouco aqui embaixo. Os efei
tos principais seriam esses, no caso a precipi
tação é outra Va:riável afetada de novo no caso 
de janeiro a março, há urna tendência de dimi
nuição da precipitação. Ai. está colocado em 
número de mUunetros por mês, o Dr, Mollon 
prometeu, quando ele falar em seguida, talvez, 
colocar isso-um pouco na perspectiva de 
quantos milirnetros normalmente tem por 
mês lá, mas haveria uma tendência de dimi
nuição na região Amazônica e, de novo, com 
um mecanismo de compensação de aumento 
aqui embaixo. 

A evaporação tende a diminuir na região 
Amazónica, e aumentar aqui e a Outra variáVel, 
a importância seria umidade relativa - pela 
qual eu peço desculpas pelo erro de português 
- haveria uma díminuição na região e um 
aumento aqui embaixo. Então, essa é a ordem 
de grandeza das coisas num exercício hipoté
tico de modelagem, que aparentemente está 
atingindo certo consenso. 

O SR. MÁRGO NOGUEIRA BARBOSA
O que se eXtrar dessa iniciativa internacional, 
que é a maneira correta de tratar esse proble
ma, é trabalhar com tecnologia avançada, por 
situação de model~em e não ~ro_nologia Eil
tão, suposições do tipo, se 5% da Amazônia 
que está desmatada vai acontecer isso, o- frio 
vai aumentar 4 graus, então, vai desgelar as 
calotas polares, então vai inundar a Holanda, 
então, é uma série de entões que vão sendo 
colocados que, na realidade, carecem de rigor 
cientifico. Hoje, eu acho que está se conse
guindo chegar num certo estágio de_ desenvol
vimento e isso talvez possa ser simu1ado, mas 
não existe ain!a, e nós não devemos adotar 
essas suposições, um exercício de futurologia, 
até mesmo para apoiar iniciativas políticas ou 

de poSlç6e5 de governo, que normalmente 
são solicitadas, sejam tomadas. Então, acho 
que essa é_o extrato do_exerdcio de ... 

n·sR. RELATOR (Jarb.as Passarinho) -
Creio que para a Comissão é interessante que, 
como se prova em matemática também por 
absurdo. Então, se nós tivéssemos feito o des
matamento total de_ milhões e milhões de qui
lómetros _quadrados com essa conseqüência, 
poder-se-la chegar a uma conclusão de que 
o número é alarmista se fala, por exemplo, 
uma proporçâcf muito menor de desmata
mento. Não é isso? 

O SR. LUJZ GYLVAN ME:IRA FIU:IO- Por 
uma questão de rigor nas coisas e para não 
ser acusado pelos meus colegas de linearizar 
um processo que é intrinsicarriente não linear, 
um dos grandes perigos dessa história é sair 
multiplicando números e fazendo regra de 
trê!i, fáiefido p"rõpõrções; quandó-Sabidamen
te os pro"teSSós são íntrinsicamente não linea
res. Ou Seja, O autor do trabalho não sou eu, 
o Dr. Luiz Carlos Nobre certamente não me 
aüto-ru:aria a pegar esses números aqui e fazer 
uma proporção. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - É 
claro, não podia fazer o mesmo número lá, 
dividindo por dois, se apenas a metade da 
floresta fosse destruída. Mas eu posso inferir 
alguma cOisa a partir do momento em que 
toda a massa florestal for devastada, degra
dada a floresta, e uma participação bem rne
n6r em relaçã_o a isso, cjue seria total._ Aí fica 
alguma coisa que se pbde pelO menos pensar, 
não se pode afirmar, mas se pode pensar. 
A menos que eu concluísse _que 5% da Flo
resta Amazónica desmatada teria o mesmo 
efeito qUe toda a Floresta Amazónica desma
tada, logicamente eu não posso concluir isso. 

O SR. LUIZ GYLVAN ME:IRA FIU:IO -Acho 
que ninguém aceitaria isso. Perguntei especifi
camente ao Carlos Nobre, por que o Sr. não 
manda os seus gráficos, mostrando o mundo? 
Porque há mecanismos de compensação na 
atmosféra. Ele me diss_e:_"Eu não mando por
que nã.o há entre nós nenhuma confiança so
bre resultados fora da região próxima, ou seja, 
o artigo 10, na publicação, deve dizer que se 
notam efeitos~ quer _dizer, a atmosfera é um 
fluído, se mexer aqui, mexe em todos os can

-tos. Mas es,sas variações não __ se conseguem 
distinguir do ruído normal das variações, nes~ 
se __ estágio dos trabalhos. Agora, Isso é uma 
escala de tempo. A escala de tempo mais lon
ga, o complicador ad.ldonaldo_ cornportamen

-to da atmosfera, além da evolução das condi
ções de contorno, tira a Amazônia, põe a_Ama
-zônia, El Nifio, esquenta o oceano, que são 
mecanismos dominantes nessa escala de 
tempo, de meses a ano, a longo prazo, o com
plicador adicional é claramente a química da 
abnosfera. Esses efeitos tendem a ser globais 
na medida em que o próprio movimento da 
abnosfera mistura as suQstãncias_qui[nicas. · 

E, agora, tentando responder a sua pergun
ta, não fiz esse_ exercfdo, não sei se me arrisca
ria. Se for aceitar, até concordo que uma pri
meira aproximação linear se poderia fazer um 

raciocínio do tipo que se há modelos razoavel
mente seguros que-"anfarram" o aumento da 

_ quantidade de COZ com um Certo aumentO 
de temperatura, a tentação seguinte é exata· 
·mente p€:gãr um pedaço de papel e ver qual 
é a pOrcentagem de Cd ·que se está colo
cando na atmosfera e fazer uma regra de três 
para ver isso. Não me sentiria muito à vontade 
para fazer isso. Agora gostaria de chamar a 
atenção para um aspecto que às vezes pode 
ser mal interpretado. Dentro dessa visão inclu
sive, com a e_sperança de no futuro modelar 
a atmosfera com os oceanos e com a biosfera, 
há por detrás dis~o um reconhecimento de 
que há interações, trOCãs- entre a-atmosfera. 
e é normal que ocorra isso. Estimo que não 
se conheça suficientemente, hoje, o papel da 
floresta comO fixador de carbono da atmosfera 
para que alguém posSa se atrever a fazei um 
cálculo desse tipo. O nosso colega, Dr. Molion 
através de alguns experimentos tem estima
tivas da quantidade de toneladas de gás carbo
no que são fixadas intrinsecamente pela at
mosfera. 

Por _último, gostaria de chamar a atenção 
de-que- lSsO--nãÕ_é_ o~r06Te"Tna- da-qUeimada 
porque aS suas iinPlicaçõés químicas são ou
tra coisa, quer dizer, o fato de se queimar vege
tação e depois elanascer_de novo, são exata
mente os mesmos átomos que vão e voltam, 
isso não afeta o balanço em si da atmosfera. 

Como tentativa de sugestão do que se fazer 
na prática, imagino e tenho certeza de que 
esse problema vai continuar existindo, vai pas
sar a ser parte da forma como as pessoas 
raciocinam nas próximas décadas e em ter
mos de Brasil acho que o melhor que poderia 
ser feito seria desenvolver, como aliás está 
senck> inidado, deniro do País, a col!lpetência 
human51 e os meios nec_essários para que, no, 
futuro, se_ possa, quando colocada uma ques-. 
tão como essa, que certamente voltará a sê-lo, 
se possa dispor dos recursos dentro do País. 
Para se fazer como se fez agora em termos 
levantamento da Amazônia, que existam pes
soas que entendam dos modelos e que pos
sam dar respostas a isso. E isso deve envolver 
também o problema de _observações na Ama
zônia, especialmente na parte quimica, o pro
blema que o Dr. Kirchhoff já mencionou. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)-Mui
to obrigado, Dr. Gilvan. GOStaria de charriar 
agora o Dr. Luiz Carlos Molion, pesqufsador 
da área de meteorologia do INPE. Ele ocupou 
durante alguns anos a própria direção de Ciên
cias Especiais e Atmosféricas e tem interesse 
especial na Amazônia nos seus trabalhos. Na 
Amazônia, S. 8' teVe a oportunidade,-indusive, 
de trabalhar em c_opjunt9 cqm o p_róprio INPS. 
S. S• dará continuidade- à mesma linha de ra
docínio deSenvolvida pelo Dr. Gylvan e vai 
apresentar alguns resultados de observações 
e parãmentros significativos para o estudo do 
clima da região. 

O SR. LOIZ CARLOS B. MOUON - Muito 
obrigado. Sis. -Senadores, demais pie5erifes, 
gostar_ia, antes de_ mais nada, com a permissão 
da Mesa, de mencionar que O Estado de_S. 
Paulo de hoje traz_ um_a notlcia _que diz 
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que eu disse que o desmatamento da Ama
zônia era 7% contrário ao que foi anunciado 
pelo Presidente Samey, informação que seria 
resu1tado dos nossos trabalhos no INPE. 

Quero deixar claro que, com relação à Ama
zónia Legal, a àrea de quase 5. milhões de 
quilômetros ·quadrados que foi tomada como 
referência, o nosso número não mudou, ele 
é de 5% é o númerb <:jue foi anundado pelo 
Presidente Samey, resultante dos trabalhos 
munúclosos feitos pelo INPE. Queria deixar 
claro esse aspecto aqui, porque instituição 
existe polêmica Não é isso. 

Gostaria de falar sobre o aspecto do impac
to que a Amazônia tem no clima do globo 
terrest,re. Essa minha tarefa foi facilitada pelo 
fato de que tive dois colegas que me precede
ram, o Dr. Kirchhoff e o Dr. Gilvan, que já 
disseram das grandes limitaçõ_es_que existem 
nesses estudos. O Dr. Güvan mencionou que 
esses modelos matemáticos, por exemplo, es
tão em seu infdo e que a interpretação dos 
resultados precisa ser cuidadosa, ou seja, nós 
sabemos que, hoje, esses modelos dão a ten
dênda qualitativa correta, mas lião podemos 
nos apegar aos números, que é o que norrna_l
mente ocorre quando damos uma declaração 
ou fazemos Utml palestra. 

Quero levantar_ dois aspectos importantes 
da Amazônia com relação ao diroa do globo 
terrestre._ Um é o da Amazônia como fonte 
de calor e o outro é o da Amazônia e seu 
papel no efeito estufa. 

Existem três regiões no mundo que são im
portantes fontes de caJor para a circulação 
atmosférica. A circulação atmosférica existe 
porque o nosso planeta, da maneira como 
ele está colocado no espaço; recebe mais 
energia na região tropical e menos nas regiões 
polares. Se não hoLNesse um transporte dessa 
energia das regiões tropicais para as regiões 
polares, haverta a tendência deSS<ls regiões 
fora dos trópicos se tomarem m1.1ito mais frias 
do que na realidade são hoje, porque elas não 
recebem a quantidade de sol necessária para 
manter o seu clima, como está hoJe. N.as re
giões tropicais, três regiões sãq importantes, 
produzem e fornecem calor para a atmosfera, 
que depois é transportado para fora da região 
tropical. 

A primeira delas é a região oeste do Oceano 
Pacífico, que engloba o norte da Austrália, ~ 
Indonésia e as Filipinas que, devido àquele 
oceano apresentar temperaturas superiores a 
27 graus centigrados durante o ano inteiro, 
obviamente, conseqüehtementé, fornece 
grande quantidade de vapor para a atmosfera. 
E eSSe -vapor entra na atmosfera d11 s_eguinte 
maneira: o ar aquecido próximo da superficie 
carregado de umidade_ sobe, No subir, forma 
nuvens de chuvas, ao evaporar ele necessitou 
de calor, ao volta;r da forma de_ v_apor para 
a forma_ líquida ele libera esse calor e_ aquece 
a atmosfera Esse é o mecanismo básico que 
ocorre na atmosfera. 

No caso da Indonésia, ou a região da Indo
nésia, essa fonte é primeiramente o oceano. 
Existe wna segunda fonte que é a Bacia do 
Congo é uma terceira fonte que é a Bacia 
Amazónica com sua floresta. A Bacia do Con-

go possui 3,4 milhões de krrf!, portanto, ela 
é cerca de mdade da ·aacia Amazónica se 
englobarmos os paises vizinhos, ou seja, a 
Amazônia, estimadamente, tem cerca de 7 mi
lhões de kfn2, a AmaZônia Süt-americfmã. 

Ne~sas d_u~ _regiões, Congo e Amazônia, 
-como- o Dr. Giyl_van inencionou, a cobertura 
ou estado da superfície, é muito importante 
ao influenciar a atmOSfera. EntãO, sobre a 
Amazô~ia também - é bem sabido há gran
des formaçõeS-aenuvense-há a liberação 
desse vício que nós chãmã.nios de "calor la
tente". Calor latente, então, é aquele calor que 
o vapor d'água leva consigo e quando ele con
densa formando nuvens de chuva ele libera. 
E esse ~ar, é colocado _à disposição da at
mosfera e é transpm:tado para fora da região. 
Nós não temos números precisos sobre isso. 

Em 1987 nós fiz_emos ~ma campanha em 
colaboração com a NASA,_ ril.as essa Parte bra
sileira foi totalmente_ feita. por nós, brasileiros. 
E. na oportunidade, colocando então estasões 
de rádios-sondagens envolvendo toda a Ama
zônia brasileira, Belém, Boa Vista; T abatinga, 
V"Uhena, Alta Floresta e Manaus, no centro, 
nós medimos que na região am~ô_nica 58% 
das chuvas naquele mês, especificamente, fo
ram constituídos de-Wpor, evaporado na mes-
ma região. - -

Ora; Como hoje é sabido,_ aceito o j~ de
monstrado por vários experimentos que a reti
rada da_ floresta reduz a e..vapotranspiração, in· 
clusive nesse painel mesmO que -eStá atrás 
de V. E:xfõ, que é resultado do trabalho do nos
so colega Carlos Nobre, mostra que com o 
desrhãtamento há uma r~.dyção na evapo
ti.cit1Spiração, ou seja, evaporélção rilais trans
piração das árvores. Con_seqüentemente, isso 
faria com que a atmos(er_a_ sobre a Amazônia 
tivesse_ meliós ·vapor disponivel do que tem 
hoje. Haveria uma redução das chuvaS com 
essa simulação -que se faz hoje de um de~ a-
tamento generalizado. 

-Retirou dilS~flOiestãS ôs modelo~. tOdos eles 
levam para a mesma direçao, novamente qua
litativos, os números ê que não concordam 
muito. Nesse _caso, em particular, trêS simula
ções que foram feitas do Dr. Dfckson Handson 
Seller (?), do Dr. Petter Wandrick (?) da Ingla
t~rra e agora, em processo fmal, do Dr. Carlos 
Nobre, mostram a mesma tendênda de redu
ção de evapotranspiração e de redução de 
chuvas; o quanto, nós não sabemos. Os nú
meros, hoje conseguidos por modelos mate
máticos, indicam ou_ sugerem que haveria 
uma redução de 20% nas chuvas locais. 

Se houyer a redução de 20% na média para 
a região, como um todo, durante um ano, 
então, a i::onséqüênda seria que· menos calor 
serfa liberado para a atmosfera, mais calor 
fi_c;:aria próximo da superficié. É aquela sensa
ção que a gente sente, por exemplo, ao sair 
de uma_ estrada e entrar num bosque. A gente 
percebe, claramente, que o bosque apesar de 
-como o Dr. Gilvan mencionou- absorver 
'mais radiaçãO Solar, ·ele tem uma temperatura 
mais baixa do-que a estrada. Por quê? Porque 
no bosque, na floresta, está sendo usada mais 
energia para evaporar águ.:f e -menos para 
aquecer o ar. Então, no momento em q~e 

houvesse essa transformação, mais ca1or fica~ 
ria retido na região, daí o fato de que o modelo 
matemático mostra um aumento de _ter:npe
~;rtura Par~ isso, é pr~ciso calor. _Isso significa 
que, se vai aUmentar a- femperãtura, menos 
calor vai ser transportado para fora da região. 
Nesse aspecto, as regiões fora dOs- trópicos 
se tomariam, têm a tendência, comO sugerem 
os- modelos matemáticos, de se_ tornarem 
mais frias. --

0 segundo aspecto é a _Ama~nia e a- corri
posição química da atmosfera. Re_almente, só 
em 85, durante _um mês, e em 87, durante 
um mês, com a colaboração dÇ~ NASA, os 
nossos pesquisadores tiveram a_ oportunidade 
de fazer medidas e colocar, ~ssiro, os primei
ros números, para tirar os mitos existentes. 
E esses_ primeiros números indicam, por 
exemplo, que a floresta retira ozônio das c~
madas próximas delas. Não o ozônio estratos
férlco, que _é importante no buraco do ozônio, 
no ultra-violeta. Mas o ozônio que _é formado 
em cima da floresta é retiraQ.o por ela. Mostra 
que a região, como um todo, é: grande produ
tora de metano que é considerado, também, 
um gás efeito estufa, mas ela t_em sido assim, 
desde que esse clima existe. Portanto, não s_e 
deve atribuir à_f]or_~ta o aumento _de gás meta
no que está havendo no rnunc!-o. . _ _ 

Um resultado muito importante, embora se
ja um número muito, vamos dizer assim, a 
primeira vez medido; embora s_eja um n(lmero 
que possa ser contes@ do, mas_ é l.lTTl resultado 
de _observação, de medida. Mostra que a cha
mada floresta de terra firme que, segundo da
dos do Radam-Btasil constituem 90% da 
_Amazônia brasileira retira da atmosfera 9 qui
los de carbono por hectare por dia. Carbono 
na forma, como o Q_r. Kirchhof mencionou, 
tanto na fo~a de gá§ carbônico, como de 
morióxido, enfim, todos aqueles componentes 
que possuem carbono. A floresta, através da 
fotossíntese retira 9 qüilos de carbono por hec
tare por dia. É um número extremamente inex
pressivo, se comparado, por exemplo, com 
a taxa fotossintética da canarana. A canarana 
tem uma taxa fotossiiltética de cerca de 11 O 
C)l.lilos de carbono_ ele he.<;tcJre_ por dia. É uma 
gramínea encontra® nas várze~s_, 

E;ntão, esse número, aqui, não chega a ser 
9% do que a canarana faz: retira cerca de 
110 quilos por hectare por dia, r_etlra da atmos-
fera. --

Então, é um número modesto. Ele, t~m
bém, não chega a ser 15% do qUe as florestas, 
fora dos trópicos retiram da atmosfera dUrante 
a estação de crescimento. Ou seja, apenas, 
talvez. 2_a 4· meses do ano. Mas ele é altamente 
significativo pelo fato de só no Bras_il nQ_s te

-mos, também é estimado, não se tem _um 
núiTieiO correto- 3~ 7 milhões de _quilômetros 
quadrados de floresta na ômazônia .. 370 mi
lhões de hectares. Então, quando se multiplica 
um número tãÕ grande por es-se-núniero pé~ 
queno, aí, chega-se à conclusão que a floresta 
braSileira retira cerca de 25% do c;ãrbOno cJue 
é=limÇado riO mUndo; principalmente pela 
queima de combustiveis fósseis da qual oBra
sil participa muito pouco e oS niaiores respon
sáveis são os países mais desenvolvidos. 
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O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -E 
é isto a que o Sr. chama de efeito~filtro? . 

O SR. LUIZ CARLOS MOUON - Exala
mente isso. O grande problema seria o seguin
te; se a floresta está_ estável como é que ainda 
assim ela retira o carbono da atmosfera? É 
porque num prazo mais longo ......... Dr. Gily~ 
mencionou os problemas de escala temporal 
- parte desse carbono é lançado no oceano 
através dos rios e parte é incorporado no solo 
que só Irá ser liberado_~lgumas dezenas de 
anos mais tarde. Para o efeitO est1.1fa temos 
um grande _filtro porque essa nossa floreste 
retira, por esses dados_medidos que digo, no
vamente, podem ser contestados mas não 
existem similares, não _existem o_utras dados 
em floresta tropical do mundo, apenas estes. 

Nestes dois _aspectos gostaria de chamar 
a atenção da influência que a Amazônia tem 
no clima e que eventualmente poderia, no ca
so do clima do globo terrestre, perturbar paí
ses principalmente fora das _regiões __ t(opicafs. 

A conclusão_a que se chega é_a de que 
a nossa_ig~orância no assunto .é_ muito greinde, 
Temos apenas alguns dados de campanhas 
feitas uma em 1985, outra em _1987 e claro 
está que precisamos de mais pesquisas, para 
estabelecer e termos roais; evidências concre
tas do papel que a floresta t~m no cUrna E 
para isso hoje, no Brasil, temos urna equipe 
de cientistas que são altamente categorizados. 
Os nossos dentistas, e alguns deles estão nes
ta sala, são dos me:lhor.e.s que se encontram 
no mundo, mas infelizmente .temos muito 
pouco. 

Se eu perguntar no Brasil quem trabalha 
com_ozônio_ irá_o dt_zer: é o Dr. Kirchhoff. Ein 
140 milhões de habitantes o Dr. Kirchhoff é 
o único indíviduo que trabalh:ã-OOm_Ozõnio, 
formando agora o seu grupo e espera-se, com 
isso, multiplicar. 

Em certas áreas temos mu_ito poucoS indívi~ 
duas, comparados com outros países que 
possuem um número rnuito m~!Qr_çlg ci_entis
tas. É por isso que preciSarrios_ ter "uin · prÕgra~ 
ma de capacitação que seja agressivo e qt.ie 
nos permita ganhar tempo. Bolsas de estudo, 
por exemplo, para estudantes irem inclusive 
ao exterior para aprenderem essas técnicas. 
I:: necessário mas_ tem que ser agressivo pór
que do contrário não tremas ter um tempo 
hábil em função das transformações _que estão 
o_correndo e, certamente, recursos financeiros. 

Dr:Gilvan mendonou que estamos tentan-_ 
do instalar um centro como_o CPTEC..;:... Ceri~ 
tro de Previsão de Tempo e Estudos Climá
ticos que seria de grande valia e_retorno s6.cio
econômko para o País, não há-dúvida. É fácil 

porque não temos uma máquina, um compu
tador adequado. 
-~TenhàiStO eScrito para q'ue ·as palavras não 
me tt~iª--m e Irei distnbuir a V. ~ Peço descul
pas a V, Ex"' porque não tive tempo suficiente; 
o originai do trabalho estava em inglês, eu 
nao tive tempo suficiente para traduzir as figu~ 
ras, mas assim, que eu tiver eu enviarei nova 
cóp!a, po_r __ hora é só para se ter uma idéia. 

-0 SR. RELATOR (JarPas Passarinho)- O 
Sr. deveria estar, certamente na sala, quando 
eu perguntei ao Dr.· Kírchhoff a respeito do 
seu efeitO _ft]trç e d.os 25$, O Dr. _Kirchhoff 
foi myit? mais avançado, f<llou no dobro, em 
50%, eu não sei bem como vamos discutir 
esses números. É muito bom que o Sr. tenha 
(ejto a exposição que fez, pOrque o Dr. Alvim 
fez uma-exposição aqui que nOs impressionou 
muito. Ele é um homem, que além de uma 
grande bagagem de cultura específica que ele 
possui sobre o assunto, -é um homem com 
certo tom de humor, então eu li para ele aquela 
passage_n1 da Folha de S. Paulo, que se eu 
não estou equivocado o Sr. tambêm Con:;;ide-_ 
rava utri mito a questão do pulmão, a Ama
zônia como "P.ulmão do mundo'~ aliás. isso 
t(im siào constante _aqW nOs conferencistas, 
mas criava o efeito filtro, e _ele disse, o Dr. 
Al~m. que Isso era um., fantasia a mais. Agora 
eu vou aprO"o':eitar a oportunidade do seu traba
lho e vou mandar para o Dr. Alvim, com seus 
cumprimentos. 

O SR. LUIZ CARLOS MOUON -Aliás, eu 
e, Alvim temos tido grandes discussões sobre 
isso; e O Alvim Se baseia no fato de que _comei 
a floresta __ está num dímax estável, então ela 
não refi:J;aria henhum carbono da atmo$tera. 
Acontece que eu tenho que voltar a conversar 
com Alvim a respeito disso, porque ele se es-_ 
quece que a atmosfera não é o_ único reserva
tório de_.carbono._Se ísso fosse, por exemplo, 
os árabes não teriam petróleo. A floresta incor
porada no subsolo é uma das origens do pe
ttOleo_._ ~tã_o C]ÇJ.fQ ~tá que ao longo dos ml
lha-ré":S de ano,s parte do carbono é incorpo
rado. Ora, a_ ri.ossa preoCupação em tennos 
de efeito estufa é o que vai acontecer nos_ 
próxímOs 30, 40, 50 ailOs, que é um tempo 
muito pequeno, comparado com essa incor
poração _do_ carbono, então a noSsa floresta, 
dados medidos, de novo, podem ser contes
tados de_sde que sejam feita novas medidas, 
sejam replicados e se demonstrem que esse 
nao-é--o-núinero. Mas, como eu mencionei, 
nQS_f~CD::cis dados da ca.narana, por exemplo, 
que é muito superior, mais de dez vezes supe~ 
dor ao próprio dado da floresta _ 

de _se demonstrar isso com números e no O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)~ A 
entanto os nossos_re<:llrsos n_ãQ_são suficíen- _ ~riarana, sei eu não estou equivocado, não 
tes para isso. . _ - está na_terr~_ ftrme. 

Tenho certeza que no Senádo. Federal, du
rante este _ano, deverá aparecer uma: solicita
ção de pedido de complementação. Qüarido 
isso acontecer lembrem-se V. Ex," que casos 
como esse podem ser tratados dentro do Pais. 
Casos cOmo eSse não preicisam acontecer c_o
mo agora o nosso colega Carlos Nobre teve 
que sair daqui e ir para oS Estados Unidos 

O SR. LUIZ CARLOS MOLION - Só na 
várzeã. -

O_s'R.MÁRIO MAlA- Vai derrubar a floresta 
e planta~_Ca_~ai-ána, como ela s6 dá na várZea, 
vamos ficar corri cail.araha- nã várzea e a flO
resta em terra finne.-

O SR_ RELATOR (Jarbas Passarinho)-Por 
outro lado, o Dr. Alvim não .contestava, senão 
a metodologia, disse que talvez a metodclogia 
em que o Sr. se baseava é que precisava ser 
comprovada para ele. Que esses nove quilos 
de carbono, são realmente um dado científico. 

O SR. LUIZ~ CARLOS MOUON - Hoje nós 
utilizamos equipamentos mOdernos, que per· 
mítem fazer essas medidas. O Dr. Paulo Alvim 
já está um_ pouco fora da área experimental, 
do trabalho de campo e talvez ele não tenha 
conhecimento. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -E 
é justo que esteja pois já deu ·grande contri-
buição. ---

O SR. LUIZ~CARLOS MOUON -~Mas eu 
diria que esses dados, em pdncípio, SãO até 
modestos se c_omparados com outros dados 
publicados, de florestas do hemisfério norte; 
por exemplo, e, como eu mencionei, da --pro. 
pria canarana que foram dados recentemen .. 
tes publicados. 

O SR. PREsiDENTE (Nabor Júnior) -Com 
a pa1avra o Sr. Márcio r:iogueira 

O SR. MÁROO NOGUEIRA - Obrigado, 
Senador Nabor-Júhior, -obrigado Dr. Luiz cãr .. 
los Molion pela sua apresentação; eu queria 
apena~Y_c;>ltar a lembrar C[tie-a nOSsa frriprensa; 
quando trata dos aspectos -áe ciência e tecno
logia, talvez por s~rem aspectos que exigem 
uma formação bastante apurada, vêm produ~ 
zindo, realmente, conclusões que, certamente, 
confudem a opinião pública e que, eventual~ 
mente, colocam, inclusive, em situação de 
contradição, resultados obtidos até mesmo 
dentro de uma organizaÇão, como é o caso 
do IN~E. Eu tenho, inclusive, a partir do mo
mento em que ãssuiTlí a Direção do INPE, 
constatado com desprazer, distorções, nas in~ 
formações (jue tenho prestado e que na práti
ca, causa um grande desconforto e uma ne
cessária obrigatoriedade de desmentidos, en
fim,- isso fica huma agnosfera -já que nós 
estamos tratando de atmosfera - bastmte 
fri.desejável. Um desses pontOs que vem sendO 
bastante citado como controvérsia é o aspecto 
exatamente da grande confusão de queima
das, desmatamentos. TomEf à iniciativa de, 
nesta oportunidade, tentar esclarecer de uma 
vez por tOdas, o que nós temos divulgado so
bre queimadas, o que nós_ temos divulgado 
sobre desmatamento e clima, de uma maneira 
que espero seja a mais esclarecedora possível. 

Eu trouxe, então, aqili,o o Dr. Alberto Setzer, 
pesquisador do INPE, da Diretoria de Meteoro
logia do INPE que, normalmente, está na im
prensa, da mesma foram que o Dr. Kircbhoff 
é um dos únicos, no Brasil, que vem tratando 
com Seriedade o problema de queimadas, e 
Alberto Setzer irá esclarecer exatamente a me
todologia que tem utilizado, os resultado_s _que 
tem Obtido e, êêrtafneilfê, vãr mostrar que nãO 
há nenhum~CCOnfrovérsià nos dados que ele 
tem apresentado e nos dados que outros cole
gas do próprio INPE, de Outras áreas, têm 
apresentado. Isso porque ele está tratando de 
ptoblem~s difereiiteà, entã~ ·a_ ~:lasso jótTUslis-
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mo científiço carece um pouco de rigor, para 
levar à opinião pública, a informação correta. 
Por favor, Alberto. . . . . 

O Sr. Albe_rt,e Setzer irá eiifõcar, eXatamente, 
o se·gundo braço, o $egund0 componente da.s 
atividades do INPE, em especial a nOssa preo~ 
c_upação em relação à Amazônia no-aspectO 
de fiscalização de __ queimadas. Já cobrimos a 
problemática da Amazônia sobre o clima, so
bre a química atmosférica e, agora, estamos 
entrando no processo· de fiscalizaçãq. 

O SR. ALBERTO SETZER -Srs. Senado
res, Srs. Deputados, eu .farei uma apresen
tação, a mais curta possível, sobre o trabalho 
que está_sendo desenvolyido no INPE, na parte 
de detecção: o monitoramento de queimadas 
na região Amazônica. Vo_u fazeu.troa pequena 
introdução de j;;OffiO esse trabalho chegou ao 
ponto em que está hoje. Os resultados qu~ 
foram divulgados do ano de 1967, acredito 
que do c:onhedmento da maioria através da 
imprensa, dar urna pequena idéia do que está 
acontecendo em 1988, dos planos futuros e, 
em seguida, passar às perguntas que, acredito, 
sejam várias, sobre o assunto. Então, preci~ 
saria apagar as· luzes por çausa dos slü;Jes. 

Esse trabalhO cõi'n a~s queimadas_ começou 
no ano de 1985, através _de uro.., experimento 
conjunto_ entre a agência espacial norte-ame~ 
ricana e o [nstituto de PesqUisas Espaciaís e 
várias universidades do_ Br_~~il. que teve por 
intuito estudar a in~ração entre ~-Q9Jestél- am~~ 
zônica e a _atmosfera._ ls.so fazia parte de um_ 
programa, faz parte, aliás, de um programa 
intemac:ionalL 99 qual a __ N_fo\5~ participa ampla· 
mente e que tenta entender qual o mecanismo 
de interação entre as diversas.SJJ.perficies que 
existem em n_ossQ planeta, sejam elas ocea~ 
nos, regiões árticas ou florestas cqm a n~tu~ 
reza. A bordo desse avião, é\Viã_o~instrumento 
que media a concentração de poeira, de aeros
sóis na àtmosfera, instrumentos altamente so~ 
fisticados, cujos grá-ficos eram semelhantes 
a esse que está. mostrado nest~. -~~de. Para 
nossa s_urpresa, apareceu uma linha marrom 
no meio da atmosfera, a· uma altura de uns 
3 quilómetros, mais ou menoS, e que nós não 
sabíamos explicar. Quando iniciarilOs o expe
rimento, acreditávamos que a atmosfera da 
Amazônia era praticamente não contaminada 
por fontes de polUição. E .apareceram uns efet~ 
tos de poluição que, na época, na hora, não 
sabíamoa explicar. 

Simultaneamente a esse trabalho, no lNPE., 
fizemos gravações· de imagens_ de satélites 
meteorol6gtcos, essa é a antena receptora, e 
são imagens_ do sat~lite conhecido çomo 
NOM. E uma imagem que c:obre, pratica~ 
mente, tod_o o ~n_tinente. Na: e,anto direi~ 
superior está o Oceano Atlântico, e -aqui, no 
canto esquerdo inferior, está o_ Oc_e_ano A_ti~
tico. Isso é praticamente todo o nçsso conti
nente coberto. DesC!J]pem, Pacífico, é um en~ 
gano. Aqui, no c:anto -~uerdo, em baixo. E 
nessas imagens, notamos, como é o caso des
sa ampliação, algumas formas estranhas, qu.e 
são essas aqui, associadas a queimadas. Pela 
loca1ização geográfica, esse ê o rio )Çingu, aqui 
em cima, o rio Tocantins, o rio Araguaia, e 
essa faixa corresponde a uma indicação da 

e~cala que indica a distância de 120 quilôme~ 
tros. E, posteriormente, fomos capazes de as
spti"-I -~-ssas_ quetmadas que estavam ocor~ 
rendo a centenas ou mjlhares de quilómetros 
de_di_.stâ_ncia do lo_cal onde o experimento esta
"31 sendo conduzido com aqu_ela~ medições, 
que estavam sendo feitas a bordo do avião 
·e_rnesmo e1)1 t~rra 

- Então, a partir dessas imagens, surgiu a 
I~éia de monitorarrnos queimadas na região 
Am~zônic:a.;: Qúeiniada é um fénômeno nor
mal no Brasil. Nã.o é preéiSo-ir até a Amazôniá. 
~alq_uer Estado do Sul te_m. Mas surgit,t essa 
idéía Çe acompanhar, pelo menos; as grandes 
queimadas_ na região da Améllônia e qüe hoje 
oCOrrem Si_Wâç:ões como essa, sempre que 
é abertã' úrii'ãrlõVã eStrada, um noVó desenvol
vimento_ são feitas, enfim, a mata é derrubada 
e,- nCirriiaJ.m-ente, é queimada. Em termos- de 
volume, d~-massa, o que é ãproveitado -por 
madeireir~s-::-ç;Omercialmente, é muito peqtie
nõ-erri fãC·ê-ae lóda a_matéiiâ--güe-existe, que 
acaba sendo queimada, como a forma mais 
econ6míCã: de limpãr o terreno. Muitas vE!zes 
i~ (?cg~_com a finalida_9e de formação de 
pastagenS, cãrriO é o çasõ, ·a.qui, Tiõ nOrte de 
Mato Grosso. -

ÇssaS áre-as_ ·sao facilmente-detectadas por 
ãvião. Este é um sobreVôo que fizemos para 
verificar várias ·daquelas queimadas. São tnais 
facilmente dete.cta(l~ quando se usam fios 
infraveriTle_lhOs, também a bordo- de aviões. 
Nesse càso, várias f0ia01_ QueirriádãS, apare
cem em preto. São, também, muito facilmente 
detectadas através de satélites de alta resolu
~o; como ·o LandsBt. o TM, que é o mesmo _ 
L!tilizadO, a(fuiJ_para esse estudo cujos p.3inéis 
_e_stão na parede, que foi arr1plamente divul~ 
gado, oirteiTl, na exposlçã(). -

Então: 'eSSa barra corresPonde a tim qtiilô-
- metro, e a gente percebe que a: região queima

®,_ que--está mostrada em cê:ir--âe.:rosa; um 
pÔuCo de fuinaça está saindo, é detectada sem 
n~flh~nia d.iey_clilc!_ade. __ • _ ,, --~ _ -.. 

Mais um exemplo de como i:;so ê detectado 
pelo satélite. Isso é. o_ Parque Nacional das. 
Emas, C:jUeToi qUeimado no ano passado. ·Essa 
barra in~ca 1 O qUilómetros, e tudo o que está 
em preto-ê-área dO -Pã.rqtie cjue foi queirri"ãdo. 

Twemos a oportunidade de sobrevoá~lo, 
com o avião do INPE~ durante a queimada, 
para conferir os dados que estavam sendo 
obtidt~s. -

Essa é a mesma _queimada, vista por outro 
~télit~. Este é_ o satélite meteOrológico, que 
nós- uilliiamOs num outrO estudo da detec
taÇão ~IQS:~Iização de queimadas.. Percebe-se, 
faC:ilrriehte~ que11 resoluçao·é diferente, a niti~ 
d~ da fqtqgrafia é diferente. São saiéittes des
tinados a traba1hos completaniente diferentes. 
Uln e uln satélite de -aJt.( reSolução, de 30 
melros. "E umlzado para estUdOs de recursos 
naturais da superfície terrestre, e o outro é 
apenas um satélite meteorológico. 

Bem, essas grandes queimadas que ocor· 
rem, quando vistas de avião, em geral, pare~ 
cem alguma coisa assim, existe uma linha de 
fn::nte de, normalmente, um qutlômet.t_o e_ que 
produz nuveos muito grandes, como essa, e 
que chegam, praticamente, a quatro quilômeM 

tros de a1tura. E se for o caso, que registramos~ 
tem a1gumas que s&o mais a1tas ~do que- esta. 

Quando vistas _por este satélite meteorOló
gico, obtemos este tipo- de imagem ãqui na 
região do rio Xingu. Tudo que está amarelo, 
sãO algumas queimadas grandes. Percebe
moS O foco delas e uma nuvem amarela se 
propagandO a partir daquele ponto. t: o tipO 
ôe irn.àgem~ que ternos utilizado para o ttaba~ 
lho de detecção de queimadas._ 

Esta é a imagem daquele satélite em pro· 
pOrções srnóticas; cobrindo grande parte do 
continente, que- abrange Belém, que está lá 

, rio campo dfr"eito superior, Brasília aqui mais 
pelo centro, Cuiabá também e Porto Ve:Iho. 
Cada ponto desses, que aparece na imagem 
foi uma das queimadas reijistrada pelo satélite 
nesse dia 19 de setembro de 87. Estes satélites 
têm V:arios ·canais e- são observações que são 
feitas em bandas diferentes do espectro. Nes~ 
se caso é- o carta(_ termal, é llm canal que 
é sensivel à temperatura e nãõ-à luz visível, 
como ·o nosso ·olho. Esta mesma imagem-vis

- ta, através do quê chamamos de luz visível, 
aparece com estes tons. As tonalTdades variam 

- de imagem para imagem, porque elas são 
produzidas artíficialmente pelo sistema com· 
putaciomil, que produz as imagens. Mas o que 
se percebe para esta imagem que ê -_o par 
daquele, é que existe um cinturão aqui. Vou 
mostrar com mais· detalhes, é que- de Porto 
Velho, se estendendo aqui ao norte de Clliabá, 
passando por lá meiO amarelado, que _corres~ 
ponde a fumaças produZidas por estas quei
madas neste dia. Vou passar aqui par('! frente 
inostrando um~ seqüência _"gran'de dess_as_ 
imagens, mostrando como isto é um fenô
t:neno rotineiro que ocorre na seca rro período 
de que"iinadaS. Novamente grande pãrte da 
Amazônia, Cuiabá está no -ceiltro,Tuc_!..iruí na 
parte superior. Cada um deSteS pontos é -uma 
das queimadas deste dia Dia 24 de agosto 
de 87 a m:esma situação, aqui tudo que está 
laranja, meto"aveimelhado ê a furilaça p-rodu~ 
Zida pCir estas- queimadas. Na região aqui de 
Porto VelhO,~ em cima, nota~se urria c:onden
sâçãcl muito 'grande, e toda esta nuvem irrieri~
S<:J- é das queimadas e que se propagam em 
geral, em relação ao sul, em função dos ventos 
predominantes, causando também alteraçõeS 
Cdmp'dsfção química da atmosfera ein todo 
o restante- do continente. Este item foi abor
àrido pe!O-br. Kirchhoff, h a "alguin fe"inpo atrás, 
_m:os-=tra:ndci c;orho as concentrações _yariavam 
para alguns componentes quirriiCOs da atmos-
fera. butra íinagem, no dia 14 de agosto de 
87, vou passar· uma seqüênda destas ima

-gens. 
As coridusõ_es--deste estudo, que fol.feitó 

p'âfà 1987, cOmó eu já dísse, fOtain _ arilPia-~ 
men~e divtilgadaSPela imprensa,_ e -eu fa:ria 
aPenas um-resumo aqul para pãssaFos dados 
de 87. Eritão, através desta técniÇa de detiC
Ção de qUeimadas, desenvolvida para 1987, 
conseQUimos demonstrar e í-eãlizar a detecção 
das queimadas ern tempo reaL Um parêntese, 
este trabalho Toi desenvolvido em c:::onjunto 
cõi'n o IBDF. A loc:ali2:ação das queimadas era 
passada quase que imediatamente ao lBDF, 
hoje pertencente ao !BRAMA, que, em inúme-
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Então, por queimadas, entende-se o con
junto de todas essas atividades, induindo des
matamento e outras a.tividades agrícolas, mui
to. Na Região Sul do Pals,_podemos dizer que 
quase todas as gueimadas são associadas 
apenas à limpeza. Nas regiões de maior desen
volvimento, como a Amazônia, uma parte des
sas qUeimadas couesponde a desmatãmen
tos. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Eu 
provoquei a pergunta para que a resposta fos
se definitiva exatamente para n6s. A Comissão 
está voltada particularmente para o problema 
da hiléia amazônica, nem exatamente para a 
Amazônia legal, porque o que nos interessa 
fundamenta1mente aqui é saber qual é, com_o 
dizia há pouco ao Dr. Meira, o número que 
vai nos dar uma garantia de saber, primeiro, 
a extensão exata do desmatamento e, segun
do, a velocidade do <:resc::imento desse desrna
tamento, que nos impressiona! Então~ quando 
V. 5' colocou o problema, ficou muito c:laro 
que eu posso fazer queimadas ern_ ~rios luga
res que não são florestas, inclusive nas áreas 
de floresta sucendária ~ até de car_npinaS. de 
campos etc. Isso apareceu no conjunto das 
suas fotografias. Eu hão poderia, portanto, 
identificar como desmatado tudo aquilo onde 
há um foco de queimada. Obrigado. 

O SR. MÁRIO Mt\IA.-Sobr~ iSso, eu queria 
wn esclarecimento também. O CánSelhQ do 
INPE; neSse sentiçlo, considera quelmadãs, 
mesmo sobre as matas s-ecundárias ou terciá
rias ou canaviais, desmatame~t6S Sobre mãtas 
primltlvas? O desmatamento ao lorigo da his
tória cx::orreu. Há o deslJ.latamento recente e 
o desmatamento antigo. A soma do desmata
mento desde o começo da nossa história até 
agora, para não separar, n-ao haver uma solu
ção de continuid,ade no processo de desmata
mento, quer dizer, são desma~rn~l)tQS anti
gos que foram pi~r.tados e queimados, mas 
estão desmatados. --

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O 
Dr. Márcio vai dar wna explicação a respeito 
da pergunta do Sena.dor Mário Maia. 

O SR. MÁROO NOGOEIRA- Nós vamos, 
Sr. Senador, deixar bastante dare agõra o tra
balho que foi feito c9m relaçãp ao desmata
mento que foi cond~ído e está SénC:io apre-
sentado. · · · -

Eu quero frisar Que a· aborda9ém utilizada 
e o trabalho cond~do pelo Dr. Setzer e sua 
equipe visa apenas à utilização de satélites me
tereológlcos no processo de detenção de quei
madas. A conclusão, onde oc.orreu essa quei· 
mada e qual foi o impacto do desmatamento 
na hiléia e nc:~ Amazônia Legal, deve ser obtida 
a partir de dados analisados de outro satélite, 
que a equipe do Dr. Alberto Setzer ~o está 
utilizando, já que o objetivo do trabalho de 
S. St é_o processO de identificação. Os satélites 
metereol6gicos NQM ou GOES, que foram 
apresentados, são ferramentas adequadas no 
processo de identificação. Dessa forma, o gru
po já vem atuando _através de convênio com 
o antigo lBDF, para· qile essas infOOnaÇões 
sejam passadas à autoridade ~ompetente e 

_que tome as -PJ:O.yidê!'Jdas legais. Então, é o 
_outro ponto de at.acar o probleJTl_a,- o outro 
braço, que é a utilização de técnicas espaciais 
em problemas co_mplexos. _ . _ 

O Dr. Roberto Cunha, Diretor de Sensore~
mento RerilOto", irá ap_re5enlik a abordagem 
utilizada e <::orno, nós VéinOS a maneira correta 
de tratar o problema de desmatamento. Isso 
em_nada invalida o trabalho que está sendo 
feito pelo Dr. Alberto Se~ .. Pelo C:0!1trário, 
eu_já tive entendimentos com o Sr. Femando 
.César Mesquita no sentido d~ que_essas infor
mações obtida!? de sat,éfite_s m,etereológicos 
sej~m coJocadas de matJ,eíra mals operacional 
a partir das próximas semanas, quando se ini
cia o periodo d~ queimadas. 

Então, esses dados vão ser utilizados efeti
vamente no processo de fiscalização do que 
está ocorrendo em ;on~s- de interesse do Go
verno. 

o- SR. MÁRIO MAIA - Gostaria de fazer 
uma pergunta. Há algUma maneira de, antes 
dã. queimada, identificar a derrubada? 

O SR. fv\.(RQO NÇ>QUEIRA- Acredito qUe 
sim. Penso que vamoS, com uma Série de 
análises de imagens do La~dsat, que são estas 
que estão expostas na parede, vamos deixar 
clara essa possibilidade. 

- Nós temoS de entender também como se 
operam esses satélites. Os satélites_ metereo
lógicos têm uma periodicidade inuito gral)de. 
O Dr. Alberto mostrou imagens diárias, algu
_mas de inais de- uma_ vez por dia. Eriquanto 
qUe o- satélite Landsat, :de re-ctu:sos natufais, 
tem uma periodi_ddade de 16 dias:_ Então, a 
Gac:la período de 16 .dias, pode-~ acompanhar 
efétivamente~ 6 que=está acontecendo no pro
cesso de implantação dos nQSSOs p'rojetos, 
ao ·passo- que o s~téli~ metereológico é um 
ai~, e!e é l,lrna p[imeira detecção do prO-
blema. · · · · · 

_O SR. PREsiDENTE (Ntilior Júnior)_:_ Den
tro do que foi previamente estabelecido, nós 
vamos ouvir à __ exposição do Dr. Robet1o Pe
reira da Cunha. E, ao _fina1 dessa exposição, 
os Srs. S~adores e_ Deputados terão a oportu-
nidade de formular as suaSPérguntas. -

·o SR. MÁRCIO NOGUElRA - Eu qu~na 
deixar claro, Sr: Presidente, que foram Vei-cu
ladaS- nã imprei1sa algumas informações dis
torddas, no serttidP de que o INPE, nesse seu 
trabalho de avaliação da floresta amazónica. 
não usOu dados de 1988. Essa é uma iiwer
dadii Os dadoS produzidos por esse retãtório 
são os mais recentes, do segundo semeStre 
de 1988. E não houve a preoc::upação, na tare
fa que nos foi encomendada pelo Presidente, 
de avaliar áreas queimadas. A encomenda que 
nós recebemos foi para avaliar a s1tuação atual 
do desmatamento na AmaZônia Legal. Para 
isso, riós utilizamos os dad·os mais recentes 
disponfveis. A propósito, é bom que se esda
reça -que sorri ente, o INPE tem esses dados. 
Ni!lQUém m.3is do mundo tem esses dado?. 
Os satélites- que fáiem esse serviço; que são
rastreados e têm as informações gravai:lãs pe

·lo INPE,_têm_-hoje um _ _problema técniCo que 
linp~1;m~ o-Próprio dono do satélite, o ope· 

rador do satélite, que, no caso, são os Es~dos 
Unidos, de gravar esSas informações e tê-las 
de uma maneira quase que imediata como 
o Brasil. tem. 

-Hoje, essas informações só são-disPoníveis 
atrav~ 4a n05Se! e~~-o de _Cuiabá ~ a política 
internacional de acesso a _esses dados é livre. 
_O Brasil ÇlSS_inou wn ãcordo nas Nações Uni
das, que considera infOrmações de satélites 
civis desse tipo passíveis de serem disti-ibUídõs 

_ e colocados à díspósição" dEi tod~ a socíedade. 
Nós te.moS- uma red.e ampla de divulgação 
de todas as informações do Brasil e verifica
mos que no caso especffico das lnfonnações 
_sobre a Amazônia_nenhuma instituição solici· 
tau imagens de uma maneira tãO abrangente, 
que pudesse apoiar estudos tão_conc;lusivos, 
quanto as que o rNPE desenyolveu. _ 

Portanto, a informação que está produzidã 
no relatório é única. O resto são suposições. 

Eu pediria ao colega Roberto Cunha qúe, 
de maneira bastante_ dara, informasse como 
apare_ctm:u:n os números que a imprensa vem 
divulgando a respeito de 12%, Zô%. O pr6prlo-
Wa5híngt-on Post_, ontem ou antes de ontem, 
divulgõti 15%~ Eilfirri, tOdos àe j~lgam hoje 
em condiçõeS de dizer _quanto _que, efetiva
mente, a Amazônia-está desmatada. Eu repito 
que ·esse da_,çlo é inquestionável e táda:s as 

- imagens estão disponíveis, armazenadas para 
-quem quiser verificar. E; coin-relaç:ão a meto-
dolo~a de cálculo, ela é a melhor que existe. 
O INPE é devi:damente qualificado, como ou
tras oigãriizãções ·do- P~ís também_ q s~o e 
a _única explicação adicional ê que na realidade 
só nós fiZemoS eSte trabalho; outras institui
ções poderiain fazer, maS ~cebemos esta soF 
citação e a.$sim produzimos este resultado. 

-Tenho certeza de que a imPrensa nadorlal 
dará muitó espaço a estas informações e eu 
posso assegurar aos. Sr~. Senadores e Depu~ 
tados que nós temos c;ondições_dªr~s. inques
tionáveis de rebater qualquer tentativa de, por 
exemplo, informar que os dados_ foram fo~a
dos _e que foram manipulados: que o INPE 
não foi sério neste levantamento e nós vamos 
colocar toda a nossa en~gfa do nosso corPo 

- cientistçt para defeQder u[na posiÇão que acha
mos ser a única que poder_emO$ ter hoje. 

Eu gostaria de passar para o Sr. Roberto 
-Cunha. 

O SR ROBÉRTO CUNHA -llustre Sr. Pre
siâerite da CoriiissãO Parlamentar de Inquérito, 
Srs. Senaâbtes,. Sis. Deputados, dê:maiS S~ 
nhoras e Senhores,·ao 'começar a minha apre
sentação, eu gostaria antes de detxar clar.o 
alguns conCeitOS deSta_ apresentação: esta 
-apresentação Vãi enfoc:ar o desrilaiamento da 
Amazônia Legal e também parã -subCOnjUntos 
da Amazônía Legal, que são as unidades-e:s
tado$ -da Região Norte que c;onstitúem a Hlléia 
Amazónica. Então; pode-s-e olhar de dua~ ma
nerras: tãhtoa hiléía, se retirarmos alguns esta

- dõs, como se pode olhar a Amazôriia ·Legal. 
Nós Vaffios ter os dois restútados. Mundíal

- niénfe; aii comparações se r~ferem à Ama
zônia Clássic:a e à Amazônia Legal; vamos 
comparai -dadOs pãra ·as Ouas. Entretan~. o 
eiifoqtie desta ~resentação vai enfatizar o que 
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é dito no objetivo da CPI, sobre a denúncia 
internacional. Começo com uma retrospectiva 
histórica de como isto tem sido [elto. 

O único estudo antes de o de_abril deJ989 
sobre aAm~ônia_L.egal existente foi publicado 
em 1980, completo: Digo isto não s6 como 
Diretor de Sensorea_m-eDto Remoto, mas tam
bém como Presidente da Sociedade de Espe
cialistas de Sensoreamento Remoto, Tenho 
participado como Presidente de uma socie
dade, como profissional, trabalhando hâ 15 
anos e participei de vários encontros cientí
ficos internacionais a vários níveis, e um dos 
penúltimos ou antepenúltimos encontros que 
participei foi em Moscou, em 1988. Eril Mos
cou foi apresentado p-or vários cientistas que 
a Amazônia Legal estava desmatada em 12%; 
aí marca um divisor d_a história. 

Desde 1980 até 1988 riaOa se sabia de eSpe
culações; a partir de agosto de 88 foi lançado 
este número que eu até sugeria à Comissão 
Parlamentar de Inquérito que peça ao órgão 
que divulgou este número para que se pronun
cie oficialmente sobre este valor. Este valor 
é citado por cientistas, dize-ndo que estes valo
res são baseados em um relatório do Banco 
Mundial. Então, a partir de agosto de 88 che
guei ao Engenheiro Márcio Nogueira Barbosa. 

Diretor da área de Sensoreamento Remoto, 
e disse-lhe: há um fator preocupante: está todo 
mundo dizendo que a Amazônia está 12% 
desrnatada e nós temos que fazer um mosai
co, alguma coisa no sentido de mostrar que 
a Amazônia não está assim. 

Sob o ponto de_ vista da denúncia interna
cional começou a se especular em tomo de 
12%. 

Sexta-feira da Paixão, às_ 11 horas da noite, 
calculei a devas~ç_ão- da flore_s_ta Amazónica _ 
com esta máquina de calcular. Cheguei a 12% 
com esta máquina. 

Posso calcular para o Pará e para os vários 
Estados. Como? Pego -um teXto dássico ul.e 
livro de Biologia, como este aqui: Forma. de 
Crescimento Biológico. Depois, começo a 
analisar esses dados. A primeira coisa que me 
chamou a atenção dos dados deste relatório, 
que não necessariamente reflete _a opinião ofi
cial do Banco Mundial (está escrito aqui), por
que é um relatório para uso interno, entretanto, 
está causando controvérsia - acho_ que é aí 
que se deveria_ estabelecer _o divisor - é que, 
por exemplo, o Estado do Pará tinha 120 mü 
Km2 devastados, um número muito redondo. 
O Estado de Rondônia tinha 58 mü Km2 

-

outro número muito redondo. Como é que 
se consegue números tão redondos, tão per
feitos? 125 mil e 900 JJ.P Amazonag,_AJgo me 
pareceu estranho nesses números, multo re
dondos. 

Bom, vai ver que se arredondou. Deu 119 
mil e arredondou para 120. Então, peguei o 
Estado do Pará, calculei e deu 119.999,99. 
O arredondamento está aí. Fiz Rondônia e 
achei 57.999. Deu 58 mil. E assim sucessiva
mente. Somei toQos esses números, entrei 
com a área da Amazônia Legal achei 12%, 
na Sexta-feira Santã. 

Dessa forma, desde agosto de 1988, há es
peculações. Não existia um norte, ninguém 
~bia o quanto era. 

·O SR. REW\TOR (Jarbas Passarinho) -
_Qualfoi.o ano em que V. S• esteve em Moscou 
e que houve_o dado depois? 

-·o SR ROBERTO CUNHA - Agosto de 
I9aa · 

É; como algo no escuro,~ não tem um norte. 
Todas as especulações começaram a girar 
em tomo desses 12%. Alguém dizia que era 
10%; outro que era 15, 17 etc. Tudo girando 
em tQmo 4e 12%. E,~ por acaso, esse _cálculo 
chegass_e a 45%, estariam, hoje, dizendo que 
era 40%, 48%. Com esse vaJor deu um norte 
nessa parte, em termos de-denúncia intema
_donal, 

Decidimos, então, fazer uma avaliação, ba
seada em um banco de_ mais de 2.00 mil ima
gens. O segundo país do mundo com este 
volume e distribuição de dã.dos. Selecionamos 
as melhores imagens, as mais recentes, as 
mais atualizadas passiveis. E essa coleção de 
imagens só _existe em um lugar do mundo, 
em Cachoeira Paulista - uma unidade do 
Instituto de Pesquisas Espadais. 
-Vimõs~ nó ii&;"só Banco de Usuários, quais 

os ú1timos usuários que tinham adquirido ima
gens nos últiinos anos. Há pedidos de ima
gens do Peru, do Equador, de áreas, fora do 
Brasil, para alguns usuários. Não existe ne
nhum usuário que tenha adquirido 234 ima
gens que cobrem toda a Amazônia Legal. Só 
o INPE. Alguns usuários adquiriram uma ima
gem numa área isolada. Uma área que se ad· 

_ qulre -muita imagem ~ Rondônia. Rondônia 
é uma área bastante devaStada. 

_Esta foi a razão deste mosaico, para visual
mente mostrar que não é toda Amazônia que 
está igual a Rondônia. E pode_..se observar da
qui, claramente, áreas escuras, que são áreas 
de floresta. 

Se repetirmos aquele ditado de que uma 
fotografia vale mais do que mil palavras, o 
relatório que estão apresentando teria 234 mil 
palavras, que_é o estado da arte que considero, 
como dentista, corno profissional, o estado 
da arte sobre a avaJiação da Amazônia Legal 
o mundo. 

Este também é um dado que vai servir a 
vários comitês, inclusive ao que pertenç~ que 
é o comitê da geosfera e da biosfera. t:: um 
comitê que está se preocupando com as gran
des mudanças. Isto é basicamente _em termos 
de· como_ nós baliZamos. 

Sob -o ponto de vista de tecnologia não va~ 
mos nos deter aos aspectos técnicos como 
foi estabelecido uma metodologia ... 

. __ Õ SR. RELATOR (Jarbas Passa~nho)--, Ad· 
mite uma interrupção só para enten<;Iimento 
do Relator? 

·O SR ROBERTO CUNHA- Pois não. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -O 
SenhOr deClarou que com aquela máquina 
de calcular chegou a 12%. Baseado em que 
imagens?_ 

O SR ROBERTO. CUNHA - Esses dados 
são a projeção de 80 para dma. Os dados 
que existiam erã de 78, o último. Depois houve 
alguns dadOs do IBDF e esse foi !;;;alocado 
em 88. Aqueles Estados que não tinham, co
mo o Amazonas, Amapá e Roraima, foram 
projetados em 78 para 80, e sObre esses dados 
em 80 projetamos para 1988. No final da apre
sentação vou mostrar em forma de gráfico. 

Então, tem uma série de metodologia, nós 
selecionamos ao invés de um paquímetro, três 
paquímetros, um adequado para não confun
dir, cano de plástico com cano de [er_ro; urna 
forma muito b_em preocupante; podemos até 
avaliar o_utras coisas que não era o objetivo 
desse relatório; O relatório objetiva a avaliação 
do desmatamento. Mas, também podemos 
medir o dano das queimas. Então, isso envol
veu dado_s ou imagens desse tipo de qualiw 
dades. 

O SR. MÁRIO MAIA -V. Ex' pode mostrar 
a ~ata? 

O SR. ROBERTO CUNHA - Quatorze de 
agosto de 1988. Então, são dados da mais 
alta qualidade e não existe uma coleção dispo
nível desse tipo de dados; este, por exemplo, 
a região de Porto Velho, em Rondônia. Essas 
áreas em corwde-rosa são as áreas atualmente 
desmatadas, que nós distinguimos das áreas 
de campos naturais ou savanas e não itícorre
mos no erro de computar coisas naturais; o 
padrão de ocupaçãO humana é medido, com 
acuracidac;te de 0,0625 Krn2. 

O SR. MÁRIO MAIA - Gostaria que o Se
nhor identificasse a data. 

O SR ROBERTO CUNHA- Perleito. Vmte 
e três de juriho de 1988. Esta é a Região de 
Tapajós. E aqui tem uma: coisa interessante, 
o efeito dos ventos e das dunas progredindo 
em direção ao interior - 13 de agosto de 
86 ~ e assim sucessivamente. ' 

Áreas, por exemplo, desse tipo que deve~ 
mos distinguir que são áreas naturais. Essa 
é a região Paraná, Projeto Machadinha ...;... 30 
de julho,-campoS naturais. Vão aparecer al
guns em _Rorain1a que são maiores. Essa --é 
a áreg da_ cidade de Mana.us; esses são os 
campos rlaturais de Rorailna. ParticiParam 
dess_gs, experimentos especialistas nas áreas 
afins, especialistas em re<:ursos naturais como 
engenheiros florestais, especíalistas em vege
tação. AqUi também é o caso de Balbina. 

O SR. RELATOR (JarbasPassarinho)-~ 
Balbina pode localizar a bacia de decantaç~? 

O SR ROBERTO CUNHA - A barragem 
está co_r:neçando a ser preenchida - 15 _de 
agosto de 1988. Tem imagem mais recente 
do que esta, que mostra a b~rrag_~m em outro 
estágio; Rio Branco,' Xapurí, em 26 de julh.o. 
Com esses dados foi estudado a área da Ama
zônia Legal. Uma preocupação que tivemos 
originalmente_ foi a área da Amazônia Legal. 
A literatura, inclusive, é conflitante nesse senti
do. Pedimos a9 IBGE qUe reavaliasSe tOdOs 
os Estados, Carta topográfica, de 50 mil, que 
medisse todos _os Estados e nós, através do 
JBGE, chegamos ao valor, inclusive subtrai-
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mos as partes não c:onstantes da Amazônia 
Legal, no caso de Tocantins q·ue- tem 
7.000Km2, fora da Amazônia Legal:_ no -caso 
do Mato Grosso que tem 99~QOOJ:\1:1f _._fora da 
Amazônia Legal. Isto para chegar a um valor 
que será comparado suces_siva_mente nas per
centagens calculadas. !'t medidas. 

Outra preocupação é a {:aracterizaçã9 em 
grandes linhas da_Amazôn.ia l-egal, que são 
caracterizadas por regiões de savana, de um 
mQdo geral, e florestas_'-=E_ssa. é outra idéia, 
às vezes não muito_ clara, porque quaiido se 
fala em Amazônia Legal se confunde com a 
Hiléia Amazônica, a Amazônia clássica. 

Para se ter uma idéia do tamanho dessa 
área que estÇtmos. trabalhando, é a mesma 
distância, para aquelas pessoas_ que ·costu
mam viajar de Lisboa a Paris, de Paris a Roma 
ou de Roma a Berlim. Seria mais oU_ menos 
essa comparação. 

Então, vamos ver como est(1 a situação em 
1975, vamos progredindo até 1988,-porque 
não adianta só termos os números sem esse 
comparativo históriCo, an[es e dePois. Ê_O tra
balho clássico do Instituto de Pesquisas Espa
ciais, esses dados que mundialmente são utili
zados para projeções. As projeções são fome· 
cidas através .do INPE ou do tBDF. Eritã:o essa 
era a situação dos E:staQ.Q_S, em 1975; os 'Esta~· 
dos da Amazônia Legal e a situação da Região 
Norte que compreende mais a Hiléia do que 
é a Amazônia Legal. 

Agora veremos 1978: situação EStado por 
Estado, de todos os Estados~ Esta era a situa
ção da Região Amazônica, como-Amazônia 
Legal, em 1978. Daí para frente, nã6 temos 
medidas anteriores a 6 de aPriJ de_ 1989; não 
temos dados para toda a Amazônia LegaL Os 
dados que porventura tenhamos são dados 
isolados de aJguns Esta99$, mas que rião 
complementam o todo; são dados in~omple
tos. 

Como se avãli~ a Amazônia Legal daí em 
diante? De duas forr:nas: uma é pegar 0-dado 
de 1978 e aplicar uma projeção exPCriEmdai; 
outra é se pegar todas as imagens dessa área, 
fazer um-exame de 234 Jrriag_ens_·e~ustivas 
na primeira etapa; depois partir para wna se
gunda etapa e analisar outra vez, noutra área: 
medir-se realmente e se chegar a números 
de âre.a por área, Estado do Estado; chegar-se 
a um total e aplicar-se o número da Amazônia 
Legal, o valor ~e 4.906. · -

Então, ontem, 6 de abril~ nós apresentamos 
o relatório de avaliação da situação de 1988. 
Calculamos em todos os Estados uma meté
dologia, inclusive me:lh9r:ada,- ein r.eração ao 
levantamento con_c:]u(do em 1_980; no Relató
rio 80 se melhof9y a me;todologia, sé melho
rou a ferramenta, a tecnologia evoluíu durante 
esses anos. ObtivemÇ)s melhor resg\ução, me~ 
lhores dados nesse_ ~specto. 

Foi o caso também do Tocantins, doMara~ 
nhão e do Mato Grosso. Eu diria que a Região 
Norte é a mais representativa da Hiléia Ainazô~ 
nica do que a Amazônia Legal. Entretanto, 
o termo de referência em todo o efeito/com
paração é geralmente a Amazônia legal. Por 
isso fiZemos para a Amazônia Legal, mas po-

demos fazer Estado por Estado, Região por 
Região, e chegar aos dados de 1988 ... 

O SR .. RElATOR (Jarbas Passarinho) -Se 
o Dr. Cunha me permite, além do referendai 
ser mu_(to-mais próximo da Híléia, partindo 
da Região Norte, naquele conceito original de 
Geografia, ainda dentro d<J própria Região 
Norte temos que distinguir o que é Hiléia e 
o que não_ é; o que é mas_sa Jilifqrme, o que 
são campos naturais. Então, o próprfo dado 
da Região Norte, talvez, ainda levasse: C!. um 
nliniéro menor. . 

0 SR. ROBERTO CUNHA --:: Com relação 
à B,egião Norte, no caso, chegamos ao cálcUlo 
de3,9%. · - --

0 SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Pa
ra o todo da Região Norte? 

' o·-sR.RdBERTO CUNHA-.:...:.. Para a· tOdo 
da Região Norte. 

O SR. R.El.ATOR (Jarbas PassarinhO) -
Mas aí incluía desmatamento fora da Hiléia? 

O SR. ROBERTO CUNHA- Não. O levan
tamento feito nos Estado_~--Po Acre,--Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondôniá. e Roraima ... 

q_SR. RELATOR (Jaroas Passarinho) -Pa· 
rá._.. É evlclente que o senhor não ia colocar 
aJlha de Marajów. 

O SR. ROS.E:RTo CUNHA -,Q Estado todo. 

O SR. RELA.TOR (Jarbas Passarinho)- En~ 
tão, a Ilha de Marajó, que são campos naturais, 
já estaria fora dess~_ competição? 

_ o sR. RoBEirO CuNHÃ~-t ~~a terCeira 
forma de se calcul~. de se faser um .m.apea
rpento da vegetação. separar as classes da 
~egetação e_ faze~... -

O SR. RELATOR (Jél_rbas Passarinho)- E 
saber o que __ está excedente. 

O SR. ROSERTQ CUNHA_ - Agora apre
sentare"[ eSSeS dados para o Acre: 

_ Desmatamento: Valores r_eais versus valores 
projefa:CioS. . 

Esses Valores na linha amarela são proje-
ções de 1978, no caso, projetada em 1978 
-chega a 29 inil e 700 oU em 198_0. -

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho) --Sr. 
Preside!lte, posso f~er aqll;i u~a -pergunta? 

O SR. PRESIDENTE (NaborJúnlor) -Pois 

·O SR. RElATOR (Jarbas Passarinh~)-Ti
vemos aqui urna conferência do pessoal da 
Funda c --~.Fundação do Acre, e me chan::tou 
a atenção essa diferença c:le dados .. Eles. che· 
gatam à conclusão de que, ~abalhando com 
o Landsat também, a área desmatada e a área 
geral, não-·apenas· desmatamento, mas tam
bém incluindo rios, campos :naturais, cidades, 
a: parte inimizada etc., tinha 7% do todo. E 
esse dado dá .. 

·· O SR ROSERTO CUN_I:!A- Dá 3,6% 

o SR. REIA TÓR (Jaibas P.SSWinho) '--Dá 
3,6%. Seria diferença de metodologia? 

O SR ROBERTO CUNHA- Acho que há 
um problema de classificação e de vegetaç.ão 
com relação à área de bambuzal. Conforme 
se- dassifica a vegetação como natural ou ve
getação regenerada, há esse aspecto. 

Existe outra coisa que é a escala e a m.etodo
logia. Estamos usando aqüi e vemos ·outro 
tipo de material. Esse pessoal que trabalhou 
anteriormente usou, só dois canais- usamos 
três canais e mais preto e branco. Então, essa 
é_ uma forma de melhor classificação. 

O SR. RELATOR (Jarbas -PaSsarinho) -
Mas na sua imagem, no seu cálculo, o senhor 
incluía os rios também? 

. O SR. ROBERTO CUNHA - Nao. Nesses 
cálculos estão inclufdos rios e as áreas e tudo 
o mais. 

.--0-SR. _PRESIDENTE (N~or Júnior).- A 
cidades também? 

~ O-SR. ROBERTO CUNHA -A cidade não 
é ·orvalhada como a área a desmatar, isso _é 
excluído. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- É 
urn dado diferente. 

O SR. ROSERTO CUNHA-Se eu projetar 
de 1978 ou de 1980, c;le_ todo jeito subestimo 
o desmatamento no Amapá. Tanto se pode 
sUperestimar como se pode subestimar. 

O desmatarnento existente no Amapá, de~ 
tectádo pelo !N'PE é maiO_r ct:o que o desmata

. menta apresentado nes.se relatório. 
Com_ relação ;;tO J:stãdo do _AmazonaS_ se 

etu_ J'rOjetar de _1980, ~cho ·1 Os 7'90 · krri.Z, e 
detectamos 12 836krl'"f t: quase uma ordem 
de quase nove vezes. Esse era um prOJetO 
de 1978, e eram val_ores iniciais ml,lito baixos 
chegando a 28.302. 

O SR, RELATOR (Jarbas Passarinho)-Om 
é projeção usada no dãdo; 6 outro .. -

.. OSR. ROBERTOCUNHA~O~utro~um• 
realidade; o outro é matemático. Não há fór
mula de crescimento. _ 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Vou ver se respondo aqui o meu colega. 
- Quando fiZ a pe"rgunta ao Dr. Cunha, ainda 
há pouco, ele me mostrou que os dados até 
1975 e até 1980. Tomado aqueles dados e 
projetando dá uma curva exponencial. Então, 
levei em consideraÇão a velocjdade de cresci~ 
menta baseada naquela tendência. Essa velo
cidade projetada para 1988, 1989 ou 1!:190, 
daria _aquela linh~ qu_~ ~ b~m mcps expressiva 
em volume de_área desmat:a.da do que_ o que 
ele se baseou, na imagem real._ Quantas mil 
imagens? Trihta e cinco mil... · 

O SR. ROBERTO CUNHA.- O númerO de 
imagens são 234, mas cada imagem dessa 
cobre JJma .ár~a de 33.Q90k!_n2 

Tivemos todo tipo de preocupação; foi uma 
preoCUpação levantada aqui. 

Outra coisa que devemos salientar aqui ê 
a confusão que· pbde existir entre o uso da 
terra_ e o desmatarnento. Tqdo o desm_ata
mento é, numa certa forma, para o uso da 
terra. Mas nem todo uso da terra é um desma-



Maio de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Sábado 13 2043 

tamento. Então,-algumas univers_idades, indu- Mato Grosso, numa projeção de 78, ele esta-
sive americanas, peg"aril os dados estatísticos ria 99% de-smatado, dentro desse conceito. 
do· censo agrícola de 1985 do JBGE e vêem __ Mato Grosso nãO tem, talyez, nem tanta fio
a produção agrícola. Isso transforma em hec- resta assim para ser desmatada numa época; 
tare. Dessa forma eles chegam a valores de e_25%___são_projetados em 1980. E __ o_valor 
desmatamento,porexemplo,como Nordeste. medido ê 67.125. _ . -~ __________ -__ 

Estranhei que houvesse tais desmatamen- Então, para finalizar, se pensarrhós em ter-
tos no Nordeste, com a região de semi-árido. mos de Amazônia Legal; se eu projetar de 
Há dados baseados no c.ens_o agropecÚário ~9781 chegarei a 2.036.3~ km2 ou 41% da 
do IBGE. Se essa atividade agrícola é concen- Arnãl:óriia" LeQal que estariam desmatados. 
trada fora da área de floresta e computada Se no último relatório, que terminou em 
para extrair índices, isso não indica desmata- 78, não tivesse_ havido acréscirUO de dãdos 
mente. Claramente__ colocamos nO relatório a do IBDF, em 1980, o valor que estaria sendo 
diferença entre desmatamento e uso da terra. anunciado mundiãli"nerite seria de 40% Corno 

Em alguns levantamentos .existentes tono existiam dados intermediários do IBDF, em 
Pafs. eles fazem levan~_rnento e uso da t!!rra, 1980, a projeção, sendo feita em 19'80, dá 
alteração antropogênica. - uma área calculada_~ eu calc:;1,dei ----:- de 

598.921.5, ou seja, 12% da Amazônia Legal. 
O SR. MÁRIO MAIA - Uma pergunta para Somando todas as imagens, medindo ~s 

esdarecer esse conceit_o. __ --- ·-"-- . elas, área por área, Esfado por Estado, Te"rri-
Por exemplo, o uso da terra. s_eria 9 uso tório por Território, Região Norte etc, chega-

direto da terra. Mas, e na Amazônia, com _os remos a um valor medido de.251.429,55 J<rn2 
seringais? Então, o uSo da terra~ o-extrativismo ou 5,12% da Amazônia Legal. 
-no conceito- se_ria o uso dfl. terra.sem Comisto,Sr.Presidente,eugo_stariadecon-
desmatamento. cluir a minha apresentação, tentando_ fazê-la 

O SR. ROBERTO CUNHA - Quando digo 
uso da terra pode ser ... 

o~ SR. MÃRJO MAIA - O ext:ratiyiSJtl_O da 
borracha, é o uso da terra sem desrnatamento. 

O SR. ROBERTO CUNHA~_Pode até haver 
uso da terra sem desmatamento. 

O SR. MÁRIO fYWA·-sinl. ó.Uer-dizer, não 
é- prOprianieilte- a terra a definidora ~ o uso 
·da terta e o Que está sobre a terra ou debaixo 
dela. · 

O SR. ROBERTO CUNHA-:-Então, tiv~mo~ 
esse cuidado, inclusive, no caso_ do Estado 
do Pará, que os dados sã_o de mte:ração, os 
aqui apresentados, por exemplo. E avaliamos 
áreas de desmataro_entq muito_ antigas. Essas 
áreas podem ·estar relacionadas a eras até se
culares: o caso- Bragantino, por exemplo. Po
dem até ser seculares. E o dado separado 
do valor às novas ál:e_as. ·- _ _ _ _ _ _____ _ 

O caso de_Rondônia uma projeção de 1 ~78 
para 1988, mostraria tot;;Umente dev~~ta.do, 
no ano passado, Rondônia estaria desmatada 
em 107%1 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Ainda pediria 7% emprestado ao Amazonas. 

O SR. ROBERTO CUNHA- E uma proje
ção de _80 daria- um valOr de 59.000 krrt E 
o dado medido chegou a 30.046- 12,6 com
parado com 24,7 de 107,8. 

É o mesmo caso para Roníinla, também, 
para os vaJores projetados e os valores cak:~la
dos, e assim sucessivamente. 

Para a Região Norte, c_omo um todo, tam
bém se projetarmos os valores a 20% deSde 
78 e 8,6% a partir de 8"0. --

O mesmo caso-para" Tocantins; 371-mil pro
jetado de 78 a 33.120 projetado de 80. · 

O Maranhão é- a inesma coin"paração. 
Quanto a esses dcados não estou tão preocu

pado em mostrar a transparência, porque eles 
estão no relatório. 

curta, porque todos esses dados_menclonados 
estão registrr)dos neste relatório que estamos 
apresentando à CP!. • 

Multo obrigado. 

OSR.PRESIDENTE(Nà&orJúriio-r)~Cóm 

essa ~sição do Dr. Cunha, o Dr. Márcio 
Considera corlcluida a apresentação dos traba
lhos realizados pelo lncré!-. 

Vamos entrar, agora, na fase de interpela
ções. Tendo em vista o adiantado da hora 
e outros compromissos que alguns parlamen
tares. têm, formulo u111 apelo _aos companhei
ros aqui presentes, no seritido a e -procurarem 
siritetizar ão máximO 8s perguntas,- para que 
tenhamos _oporturlidade _de obter as respostaS 
num espaço de tempo o mais curto possível. 

Com a devida vênia dos companheiros Se
nadores aqUi presentes, eU gostaria de, abrin~ 
do um precedente, conceder a palavra ao De
putado Fábio Feldmann para que S. Ex' fizesse 
as suas perguntas, de vez que tem __ um com
promisso logo a seguir. 

O SR FÁBIO FELDMANN - Agradeço à 
deferência, Sr. Presidente. 

Em primeirO lugar, eu gostaria de esClarecer 
que saíram algumas declarações minhas, na 
imprensa, atribuindo aos cientistas do INPE 
alguma ·coisa que eu não disse. Em nenhUm 
momentO leVantei dúvidas sobre a idoneidade 
dOS-deOtistaS--dO -INPE. Muito pelo contrário, 
nq_ ~ercício do meu mandato parlamentar, 
teilhn procurado, sempre que necessário, ou
vir os técnicos e cientistas do INPE. Ténho 
feito ~té_al_g~:~rnas viS_i~s ali, para obter algumas 
informações previamente. 

A minha pergunta ao Dr. Márcio, em primei
ro-lugar, é_no sentido de_saber por que, até 
o momento, não foram divulgados os dados 
relativos à queimada na Amazônia, no ano 
de 1988, a exemplo do que ocorreu em 1987? 
EU gostaria de ressaltar que talvez seja a não
divulgação desses dados que esteja causando 
polêmica perante a imprensa. Por quê? Porque 

o que chamou a atenção - vou falar rapida
rfl~te~eni relação~ Amazônia foi exatamente 
ci "t'elatórió -divulgado pelo INPE, em maio ou 
junho do ano passado, em que se apontava 
uma área de 20 milhões de hectares destruí
d9S, dó$ quais 40% de flOrestas virg€rl:;;, no 
perfõdo de três meses. 

A minha primeira pergunta é esta - e faço 
as oUtras erri seQuldã: 

Chm relação aos dados de 5%, a p6lêmica 
surgiu porque, no numerador, para se alcan
çar esse índice - pelo que entendi ontem 
'"':":'__çol_ocqu-se apenas a área de queimada re
la~iva à floresta úmida, e no denominador colo
cou-se toda a área da Amaz.ônia Legal, incluin
d._o QS ç__errados .. De rn;meira que esse-índice_ 
à e.. 5%_, na verdaçie, s.eria modifi_ç_;;1.do se se 
tiveSseadotado um outrO critério. Gosiaria que 
o Or. Márcio_ explicass_e isso, porque a dife
rença de índices _de 5,_ 6 e 7% parece não 
significativa, mas, em razão da dimensão con
tinental da Amazônia, isso representa uma di
ferença de_área muito grande. Gostaria de fa
zer; ·enr primeiro lugar, essãs duas perguntas 
e, em terceiro lugar, saber quando - se for 
positiva a respOSta de ,que não foram cOmpu
tados os dados relativos a 88- poderemos 
ter acesso a esses dados. E, em segundo lugar, 
gostaria de saber sobre a controvérsia que 
houve entre o INPE_e o Dr. Phillip Feamside. 
Inclusive eu gostaria que se r~ferisse ao estudo 
da Sudam que, de certa maneira, confirma 
Os dados pelo INPE em verificação de campo. 

.O SR..PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Com 
a palavra o Dr. Márcio Nogueira Barbosa. 

O SR. MÁROO NOGUEIRA BARBOSA
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Eu queria, prinleliaffierite, dar o meu teste
munho de que realmente é um prazer receber, 
periodicamente, a visita do Deputado- Fábio 
Feld.mann ao INPE, demonstrando interesse 
nos aspectos e nas disponibilidades de infor
mações que o INPE tem. Temos tido a oportu
nidade de ~ecebê-lo em várias ocasiões, o que 
pãfa ilós é- uma honra muito-Qrande. --- --
-- Com relação à não-divulgaÇãõ dos dadOs 
de 1988, como foi soliCítado e meridOnado, 
friso o ponto de_ qu~ o trabalho que nos foi 
encomendado é um trabalho associado com 
Os desmatamentos. o_ grupo do Dr. Alberto 
Setzer, que vem trabalhando nos aspectos de 
queimadas, não terminou esse trabalho. Espe
rávamos iriclusiVe (Jlr.e esse trabalho terminas
s_e há mais_ tempo. Tivemos, no final de 1988, 
urn tempo muito difícil de recursos materiaiS 
e humanos, e estamos experinlentaildo ainda 
um período dramátiC9 de definições com rela
ção a orçamento, o que certamente atinge 
a expectativa de se produzk urna informação 
dessa importândci, o -que já deveria estar dis
ponível. 

So_u__otím1Sta -no-seguinte aspecto_: o nosso 
envolvimento no programa Nossa_ tiat~reza 
sem dúvida alguma permitirá não só que haja 
wn engajamento _maior do próprfo lf':WE, ou 
seja! _o __ estabe_lecil:n.ento de prioridades parª 
atacar problemas dess_a _importância, como 
também acreditamos que recursos financei· 
_I:c>s serão alocados, para que esse trabalho 
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seja feito de uma manelra mais rápida, inclu
sive adfcionando m_odificações de metodolo
gia, que certamente produzirão dados cada 
vez mais confiáveis. 

Portanto, os dados de queimadas de 1988 
não estão neste relatório porque também não 
estão os dados de queimadas de 1987 e de 
outros anos, sobre os quais eventualmente, 
algum trabalho tenha sido feito. U INPE e o 
Dr. Albert Setzer já recebe~m a.orleiltaÇáci 
de fazer uma ampla divulgação desses da-dOs; 
tão logo estejam disponíveis. 

O SR. FÁBIO FELDMANN- Foi por falta 
de recursos que não foram-proCesSados, por
que o período de queimadas vai até outubro, 
isto é, de outubro para cá já teriam decoóido 
vários meses. Então, eu gostaria de ter a certe
za se foi a falta de recursos que leVôu ao-não
processamento deSses dados e a não cüvulga.
ção. Foi exatamente isso? É importànte pafà 
nós. 

o SR MÁROO NOGUEIRA BARBOSA
Deputado, eu acredito na falta de recürsos 
e acredito. também na falta de prioridade na 
instituição, para atacar esse prOblema. O Dr. 
Albert Setzer não mencionou, mas para fazer 
esse trabalho enorme ele conta com_~ partici
pação dele, como cientista, e de um auxiliar, 
apenas um assistente de pesquisas. Eu já de
terminei ao diretor de meteorologia que cana
lizasse esforços humanos e reordenasse adis
ponibilídade de equipamentOs para que ele 
possa, não só concluir em 1988, _mas para 
que ele possa fazer, em 1989, rapldamen:tê. 

O SR. FÁBIO FELDMANN- Há outras pe;. 
guntas que não foram responcUdas. 

O SR. MÁROO NOGUEIRA BARBOSA
Com relação ao ponto da incorpoi-a.ção ou 
não- de outras áreas e à controvérsia citada 
em função das declarações do peSquisador 
do !NPE, eu pecliria que o Roberto Cunha fosse 
mais explicito em sua argumentação. 

O SR. ROBERTO CUNHA- Às projeções 
apresen~. do é!_no_ de 1978, Correspondem 
a publicação da lnterciência, volume 7, de 
1978, Dr. Phitlip Feamside. Foram mencio
nados aqui também duas OutraS Coisas quanto 
à questão das queimadas. Quero mostrar esta 
imagem. Fizemos uma avaliação do desmata
mento, porque podem ocorrer duas coisas: 
pode haver desmatamento sem queiinadci e 
pode haver quE:ini.ãdã. ·sem desmatamento. 
Seria errôneo fazer-se avaliação de desmata
mento baseada em dados de queimada. Vou 
mostrar uma imagem em que há uma quei
mada e vários desmatamentos. 

Não está muito claro, m~s -desse ponto aquj 
aparece uma pluma de fumaça engolindo es· 
sa área já anteriormente desmata_da. O fato 
de ter fumaça e ter essa -ârea de queimada, 
aqui, não significa que, neSse momento de 
tempo, ela tenha sido desmatada; pode ter 
sido desmatada anteríormE:Ilte. ESsas áreas 
aqui não possuem -queirluidas e estãCfd~sma
tadas. Então, se avalio só por queirriadaS eu 
estaria subestimando odesmatamento, e vice· 
versa. Essa queimada pode ocorrer como 

ocorre aqui, na região de savana. Aqui, em 
escuro, são queimadas e não estão ocorrendo 
na área de florestas. Eu cometeria um erro 
de inclusão, porque aqui está queimado mas 
não está desmat.ado e, aqui, o inverso: está 
desmatado mas não está. queimado. Isso tal
vez responda também, em parte, à polêrrUca 
levantada por Philipe Feamside. 

CcoYi'elação à Amazônia Legal, geralmente 
as projeções do Banco Mundal ou outras são 
relativas a ela, são relativas a 5 milhões, 02, 
05 e ô,75krri2• Se usarmos o mesmo valor 
do Banco Mundial, o nosso número vai cair. 

O SR. FÁBIO FELDMANN -Agora, a con
trário senso, no numerador você usou que 
dados? 

. O SR. ROBE:RTO CUNHA - A Amazônia 
Legal ~ 

• O SR. F ÁBÍO FELDMANN - No nume-
rador. - -

O SR . .ROBERTO CUNHA - No numera
dor, o valor totaJ de computadas áreas de flo
restas desmatadas. 

O SR. FÁBIOFELDMANN-Eno denomi· 
nador? 

O SR. ROBERTO CUNHA - A área total 
da Amazônia Legal. 

O SR. rÁBIO FELDMANN- Se houvesse 
algumas modificações para relativar esses da
dos. teriamos um dado mais elevado ou mais 
reduzido? Em outras palavras, se se pusesse 
apenas floresta em cima e florestá em baixo, 
ter-se-ia talvez um lhdice de não sei quanto. 
Poder·se·ia chegar a 10, 12% ou inais: 

O SR. ROBERTO CUNHA - Poderia até 
ser menos. Se, por exe"mplo, tlraiTnos aqueles 
EstadoS-da Amaz.ônia Legal que contribuem 
com mais áreas de cerrado, mais áreas de 
savana, Mato Grosso, Goiás e Maranhão e pe
gássemos só a Região Norte chegariamos a 
3,9% 

O SR. FÁBIO FELDMANN- O Amazonas 
é o Estado menos atingido, inclusive no seu· 
relatório, e dá apenas 1 %~Não é isso? 

O SR. ROBERTO CUNHA - Perfeito. O 
EStaâo qÚe mais contribui na Amazônia Legal, 
com 33% de área, é o Eslado do Amazonas. e o menos afetado. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)- A 
mim, como Relator, a pergunfu paréCeu múito 
iril_iiOrtante e dâ margem a um desenvolVi
rrientá de raciocínio. O que o Deputado Fábio 
Feldmann pergunta, e estou interpretando co
mo tal, é que, se as imagens obtidas, pelas 
qUais V. 5' se orientou para fazer os cálculçs, 
foram exclusivamente de áreas desmatadas. 

.O SR. ROBERTO CUNHA- N6s avaliamos 
as áreas intocáveis. Na primeira etapa escruti
n~os toda a Amazônia Legal, ou seja, 5 mi
lhões de quilômetros quadrados. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Sei 
que ela tem um número um pouco menor, 
~tro milhões e pouco. 

O SR. ROBERTO CUNHA - Quatro mi
lhOes, novecentos e seis mll, setecentos e oi
tenta e (Júatro. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)
Certo! Nessa área, naturalmente temos vege
tação de transição, savanas ete-

0 SR. ROBERTO CUNHA -Perfeito. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - ... 
que automaticamente, como diZ 5l Deputado, 
se fosse expurgada a vegetação diferente da 
floresta, se fosse apenas a parte desrriatada, 
no numerador, e, no denominador, um núme
ro menor do que aquele com o qual o senhor 
trabalhou, o quodente seria maior. 

O SR. ROBERTO CUNHA- Sim. Primeiro 
teria que se fazer o mapeamento da vegetação. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Certo[ --

0 SR ROBERTO CUNHA-Map_ear a vege
tação, separar áreas de várzeas, áreas de_ cam
po e cerrado, enfim, todos_os tipos _de fisiono
mia, wna dassificação da vegetação:Primei;ro, 
teríamos não que avaliar o des.matamento, 
mas, ao contrário, avaliar o que .existe; depóis, 
sim. Essa nossa avaliação é- a de desmata
mento e não a avaliaçãp _dª cobertJJra vegetal 
florestal. É diferente do inventário florestar 

OSR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Re
Vestiinento floristico. 

O SR. ROBERIO CUNHA - ~ara isso há 
outra forma. Ao invés de se calcular os 5% 
estar~se·ia calcUlando Os 95. - - · 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -Ve
jamos se. na pergunta-deie, não enseja urria 
exatamente ao opoSfo. Quando eu passei os 
meus 28 anos no meu glorioso Exército brasi~ 
leiro, coino oficial do EStado-Maior, na Amazô
nia, fizemos um levaritamento estratégico, e 
numa primeira parte desse levantamento pu-.. 
demos chegar à confJgUTação do revestimento 
florístico da área. E chegamos a números qUe, 
nessa ocasião, o Conselho Nacional de Geo· 
grafia adotava igualmente. Era Um númerO 
muito pr6ximo, ou seja, 80% para a floresta 
úmida, ou seja; para a Hiléia Amazônica, e 
20%- para outrOS tipoS de revestimento florís
tico, entre eles a mata ciliar, a litorânea, cam
pos naturais, Hha de Maraj6, região de T rom
betas, etc. 

Na hora em que o trabalh9 do lNPE-eStâ 
sendo feito cons_iderando essas áreas _cOm_c) 
atingidas, dá-se exatamente o oposto, porque, 
ao inVés, de se trabalhar com 100% da região 
Norte, como o senhor faz o cálculo, trabalha 
Com 80% da região Norte, ~ o número ·seria 
menor. Concord.,. c;om isso? São duas coloca
ções que conflitam. 

O SR. FÁBIO FELDMANN- Não, Senador. 
o que quero relativar, aqui, é que, de certa 
maneira, os 5% foram colocados no contexto, 
hoje, da discussão da Amazônia, como um 
dado de que teríamos que nos preocupai me
nos, porque foram apenas 5%. O que-eu qUero 
dizer é que esses dados têm que ser reiativa
dos. Por isso, acho- QUe seria importante ter-
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mos os dados de 1988. para podermos fazer 
uma comparação 1988-1987, Estado por Es
tado. Quando foram revelados pelo INPE, os 
dados, supunha-se que houve um Incremento 
muito grande das queimadas da ~az9nia, 
em razão da discUSSào da reforma agrária n_a 
Assembléia Nacional ConStituinte. be modo 
que aquelas terras florestadas estariam sendo 
destruídas exatamente porque terra florestada 
é considerada terra não produtiva e, portanto, 
eventualmente, submetida à reforma agrária. 
Nós não sabemos o ·que aconteceu em I ges, 
exatamente, para saber se se corta mais ma-
deira ou não. · · 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)---: É 
muito importante essa conclusão da Comis
são. Por isso é que estou insistindo ... 

O SR FÁBIO FELDMANN- O senhor en
tendeu? 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)- En
tendi. É por isso que estou colocando a outra 
questão. -- · 

Em prtmeiro lugar, o fato de_ nãd ter sido 
divulgado o qu~ foi detectado em 1988, para 
fazer comparação com 1987; não prejudica 
em nada o documento final, porque toda a 
massa de imagem de que ~le dispôs abrange, 
automaticamente, aquilo que se realizou no 
ano de 1988. Foi feito ate rio segundo semes
tre de 1988, como está aí. Então, a não dM .. d
gação seria apenas um dado de minúcia a 
respeito do ~abalhq geral. , . .. . . 

·Já a outra observaçêo, não;..Essa~_Ç porque 
modíficarla O PerCertill~l. -~ : --

0 SR FÁBIO FELDMANN - Quando e~ 
falet dos dados de 1988, Seilador- e"eStou 
preocupado com os dados de 198"8-deve-sé 
exatarnente ao fato de não conseguirmos sa
ber o que está ocorrendo. A impressão que 
tenho - talvez eles possam confirmar - é 
de que houve um incrernen~o enontle,- no ano 
de_ 1987. Não s_ei se é verdadeiro. · · · 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarfnhõ) ~Isto 
s6 serviria se fôssemos nos-basear na veloci-· 
dade de tendência, para calcular outra vez uma 
perspectiva. 

O SR. FÁBIO FELDMANN - Posso dizer, 
da parte dos ambientalistas e ecologistas, que 
faJávamos em destrulçêo de três milhõ~ de 
hectares da Amazônia. Quando recebemÇ>s o 
dado do JNPE, achei que havia unr erro de 
datilografia, porque eles teriam colocado um 
zero a mais. Vinte milhões de hectares queima
dos,. segundo dados que eles apresentaram, 
são duzentos mil quilómetros quadrados. É 
um dado tão grande! E há uma questão de 
minúcW, que sao os conceitos que eles estão 
usando. __ 

o SR. MÁRlO MAIA- QuaSe-do tãrri"ariho 
do Estado de Rondônia. 

O SR. FÁBIO FELDMANN - O que me 
preocupa, nobre, senador; é _que,, _par~ _a: opi
nião públíca, não fica muito claro o :que é 
queimada e o que é desmatamento. Isso está 
gerando a grande_confusão. De um lado, fala
se: "O nossO conceito é queimado". Temos 

conceitos diferentes de queimada. Te mos 
conceitos diferentes· de· desmatamento. Isso 
gera mais desinformação na opinião púbUca, 
porque de repente, ela não sabe exatamente 
o que ocorreu, os· dados do INPE de 87, que 
eJes mesmos produziram, foi um exagero, foi 
um erro ou não foi. 

Não sei se o senhor está entendendo o meu 
ponto de vista. Pe_rante a opinião pública, não 
conseguimos- determinar, esclarecer que, de 
qualquer maneira, a situação é grave e que 
se tem.de tomar medidas· quer no Congresso, 
CE:Jer no _Executivo. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho) -En
tendo quanto à opinião pública. Vou ter que 
apresentar relatório para ser submetido à Co-
missão. Espero que eu possa· ter êxito em 
ter meu'relat6rio aprovaOo. 

EntãO, é preciso ter -muito cuidado com de
terminados conceitos. A primeira fase, que 
pfãticamente está se esgotando agora na nos
sa Comissão, é _chegar, como eu.disse,_a nú~ 
rrieros aceitáveis, _confiáveis.em relação ao ver· 
dadeiro desmatamento até agora da floresta 
úmida, oU seja, da Hi1éia Amazónica. · 

Portanto, aí coloquei o primeiro problema. 
Se tomo Como denominador toda a Região
Norte, c;o_mo está_ a,dmitida no Concelho Na"~ 
cJoricif de"Geografia, estou aumentando o de# 
nÇ>minador e, conseqüentemente, estou crian# 
do problema com relaçã_p _ao quociente. 

Ora, então é preciso calcular isso com segu- .. 
r?J;Qç_a, porqj..ie, .. quando o lNPE diz que· são, 
5~-~2% dO deflorestamento, tenha que chegar 
a c;:sta,. conclusão- depois de o avir o INPE e 
qs-bl,ltrQs, que_estiveram juntos. 

<?J Dr. ~olion quer apartear .. 

~ O SR. LÚJZ CARLOS~ B: MOUON - Só a 
titulo de. suge5;tão: Por que, ·ao invés de usar· 
um dado relativo, não se usa o valor absoluto,· 
250 rriif qultõffietfos quadràdos aproximada-
mente? .. · 

o SR. R1':LATOR (Jarb.S Pa5sarinho) _:E 
porque esse número relativo v-ai ter que, por 
seu turno, s-er relacionado com a grandeza 
da área na qual estou trabalhando. Daí a razão' 
de aparecer um número percentual, que leve · 
em consideração a superficie total abrangidf..L
- O problerila é importante pal-a nós, porqUe 
são ·duas .colocações, corno' fiZ questão de sà-" 
uerltar, que são no frn antípodas: a do Depu-. 
tado Feldmann e a outra que levantei em rela-· 
ção à Região Norte:. 

O SR. FÁBIO FELbMANN -Por que nãd 
fazer vários· índiC5e.S, Senador? Onterri, anu:h.' 
clou-se o írrdice de 5%. TeieriiósS -que apré-· 
sentar à opinião pública vários índices e éis • 
várias alternativas que existem, como V. Sr' 
faiQ~:POr que trabalhar apenas um índice, que' 
·sempre-é úin índiCe que está suJeito a distot-
ções, porque induiu ou excluiu? Esta é uma 
sugestão à _Comissão. 

b SR:-RELATOR~(Jarbos Passarinho) -A 
sugestãO de V. s~ se .. rá setTipre bem-vinda. No 
caso, por exemplo, eu regi o·contratoLJá disse 
aos meus ilustres pares e colegas que estou 
interessado em apresentar um relatório em 

que se mostra exatamente o efeito dÕ -deSina
tamento, porque é sobre esse que se fala e, 
em seguida, no pulmão do mundo; que é um 
mito, mas em seguida se fala no problema 
do efeito estufa. 

Então, isto não vai ser feito pela savana, 
pela vegetação de tr_ansmissão, no Estado 
de tocantins, etc. Quando eu colocar Ama
zônta Legal, aumento demais o meu denomi
nador, e aí venho ao encontro da sua colo
cação.- --- . . - · -· _c -- --

E preferível fazer uma comparação mais en
tre noresta desmatada e floresta total, sobre 
a qual eu trabalharia. Aí, evidentemente, o nú-
mero seria maior." · 

O SR. FÁBIO FELDMANN -Se V. Ex' está 
preocupado com o efeito estufa, os dados de 
88 são absolutamente imPortantes, porque 
eles trazem, ano a_ano, o lançamento de gases 
na atmosfera; e daí s_e tem na verdade menos 
de cem ... 

QSR. RELATOR (Jarbas Passarinho):......_ Pe~ 
na que o Dêputado teve que se ausentar, por
que foi à óutra ComissãO. IssO_ foi mtiito bém 
tratado aqui duas vezes, quer pelo Dr. Meíra, 
quer peló Dr. Morion. 

O SR .. fABfo FELDMANN - Isto_ eu sei, 
mas os_ C;J:ados de 88, nesse caso, são muito 
tmportan~es e diferentes, porque não estão In
cluídos ness~ r~latório_ que o lNPEiez. 

. -.. . - - ... 

O SR WIZ CARLOS ·a. MOUÓN __:. Acho 
que o Deptlta,do Fábio Feldmann está fazen4o 
confusão. Como ele não estava presente no 
momento enl. que foi apresentado, os dados 
de 88 que não foram apresentados sâo os 
de detecção e vigilânci_a de queimadas, não 
tem absolutamente nada a ver com desma-
tamento.'- · · · 

Os -dados apresentados de desmatam. ~ryt9 
que o br. 'Roberto Cunha acabou de apre~ 
sentar iil:c:I~eni imagens áté ~ 988, indusi~e. 

O SR.. ROBERTO CUNjíA - GostBrla de 
fazer um comentário. Não existe _avaliação de 
desmatamento através de queimada. Isso, de 
certa forma,.foi uma inovação que em 1979 
quando conçluimos o primeiro relatório, nun~ 
ca utilizamos queimadas .como uma medida 
de desmatamento. -

Em 1988,tambérn não utilizamos queima
das. Usar queimadas como medida de desma
tamento é Justamente por falta de dados Q~ 
avaliação. E mais fácil detectar, pelos satélites 
metereológicos, que não são satélites adequa
dos para medir o desmatamento por_ uma sé
rie de razões, na i alta de dados melhores se 
utiliza. Há queimadas com índice que podem 
indicar o desmatamento. 

Agora efri ieJação à Amazônia legal; em 78, 
temos q(Je r,elativar·a mesma área e comparar 
a mesma áfea. A mesma co[s~ com relg~ção 
aos 12%_. Os i2% são sobre a Amazônia legal._ 
Tetnos que comparar as mesinas áreas. Essa 
é a razão. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -No
bre Deputado, já concluiu as suas perguntas? 
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O SR. FÁBIO FELbMANN -Só tenho uma 
dúvida quanto ao que disse o Professor Mo
lion, que é em relação ao C(j2. EsSe relatório 
de vocês de 1987 dá uma estimativa de CQ2. 
E-essa estimativa de CCf2 predSaríamos Saber 
se é estimativa de CCi que foi lailçado ria 
atmOsfera em 1988 é próXima -à estimativa 
de CcY lançado em 1987. Então, não é que 
eu esteja fazendo confusão, talvez esteja mas, 
de qualquer maneira, se, a queimada é cerrado 
temos o lançamento na _atmosfera de C02 

não é? Mas, como V. S• falou tem um efeito 
grande no chamado_efeito estufa que também 
é importante __.,:_foi isso que eu quis dizer. 
Não sei se estou fazendo confusão Professor. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Dr. 
Gilvan, vai responder à indagaçãO do Depu
tado. 

O SR LUIZ GYLYAN MEIRA FILHO - O 
Deputado Fábio Feldmann mencionou o pro
blema da chamada controvérsia com o pes
quisador do lnpe. Em bom português, S. Ex' 
tem razão pois os satélites meteorológicos, 
por sua baixa resolução, a unidaçie mínima 
de_ área que ela vê é muito grande, pouco 
maior que 1 km. A forma como funcionam 
esses sensores de satélfte é~como s_e eu tentas
se reproduzir um desenho com ·quadrinhos, 
ou com pontos de marca como antigamente 
se utilizava para faz_er uma toalha, represento 
ali um animal com ponto de marca no borda
do. A unidade mínima que enxerga tem um 
certo tamanho- tecnicamente isso se chama 
o tamanho do picsor. Ora, o- que ocorre é 
que se o contraste for muito grande existe 
um risco de erro de avaliação -que talvez a 
melhor forma de explicitar isso é dizer da se
guinte maneira. O picsor dos sensores do 
Landsat antigos se não me engano eram da 
ordem de 60 por 80 metros ou algo assim. 
Quando começamos a receber a imagem do 
Landsat, lembro--me ter visto a linha de trans
missão de energia elétrica entre Rio e São 
Paulo nas imagens do Landsat. por quê? O 
cabo de transmissão elétrica- não sei exata
mente o diâmetro m~ imagino que uns pOu
cos centímetros - como ele apresenta um 
contraste muito·grande em relãção ao fundo, 
pois ele é de metal e brilha muito, a quantidade 
de energia que é iefletida do sol no cabo satura 
o picsor. Então, todo o quadradinho de 80 
metros aparece mais claro. E aSsiin, vemos 
daramente o objeto muito menor do que o 
picsor na imagem. -

Poderíamos ser tentados a concluir que o 
diâmetro dos cabos de transmissão de eletrici
dade entre o Rio de Janeiro e São Paulo é 
de oitenta metros, O que seria provavelmente 
wn engano. A detecção nessas imagens infra
vermelho com um picsor grande, bem maior 
que um quilômetro......;. o_ que está sendo enxer
gado não é uma coisa no sentido nonnal de 
visão, o que se tem é uma fonte de ca1or e 
que a quantidade total do calor emana.d~ W:m 
a ver com a temperatura, quarta potência da 
temperatura e o tamanho. Se isso for o sufi
ciente para saturar o picsor -, e isso é com 
facilidade. Gostaria de usar um outro exemplo 
desse efeito, s6 para dar uma idéia: da propor· 

ção do probleffia. Há alguns anos atrás publi
caram-se alguns artigos sobre o assunto, e 
se pensou em utilizar uma técnica até enge
nhosa para efeitos de navegação e levanta
mentO de pos-ição de cartografia. Na época 
foram feitoS os cálculos e chegou-se à cOndu
são de que uma técnica müito simples para 
identificar uni ponto na irilagem ·na Landsat 
para saturar um picsor - deixá-lo completa
mente branco - é simplesmente, refletir a 
luz do sol em um espelho. O tamanho desse 
espelho· é incrivelmente pequeno. Se eu fiVer 
pontaria suficiente, se eu fizer as contas que 
um espelho desse tamanho reflete a luz do 
sol no_Landsat, eu saturo um plcsor _do tama
nho que for o picsor, oitenta quilômetros ou 
oitenta metros na época. Talvez a outra forma 
de _colocar as coisas seria em termos de hierar· 
quização de inétodoS. O Banco Mundial usou 
extrapolações de dados de 1978, 1980, na 
falta de melhor informação. Em 19fJ7, s_e _utili~ 
zou a técnica de detecção de queimadas ness_e 
relatório que gerou _essa polêmlca, como uma 
tentativa de, na falta de disponibilidade de um 
método mais preciso, fazer algo que fosse me
lhor do que a falta de informação disponível. 
A partir do momento em que nas palavras 
do diretor-geral do lnpe, este órgão volto_u__a 
se .engajarm depois de 1978, com prioridade 
nacional em fazer o levantamento de áreas 
desmatadas da Amazônia, enteildo _que está 
implícito nas_ palavras do diretor-geral que o 
lnpe continuará a fazer isso c.om a melhor 
técnica que é a técnica do _Landsat, do satélite 
di sensoreamento remotO. Os dãdos de 1988, 
de detecção e vigilância de queimadas não 
conterão nenhuma estimativa de área desma
tada pela simples razão de que no momento 
está dlsponfvel uma técnica muito mais aper
feiçoada para isso .. E simplesmente não faz 
o menor sentido continuar utilizando uma téc
nica, que sabldamente tem uma série de pro
blemas. Quer dizer que o próprio fato de haver 
uma polêmica de um pesquisador levantares
se ponto faz_ com 9!Je esse métó_do deva ser 
abandonado por razões conhecidas em favor 
de um tipo de estimativa mais precisa. Obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (_Nabor Júnior)- Com 
as respostas que foram aqui apresentadas as 
indagações do deputado, agradecemos a par
ticipaçãO de S. Ex' n·a- C'onlrssão. Va-mos agora 
conceder a palavra ao Senador Mário Maia 
para fazer suas indagações e pediríamos a 
s._Ex' que deYido ao adiantado da hora, procu
rasse sintetizar ao máximo suas perguntas. 

O SR. MÁRIÓ MÃlA - _Realmente já está 
tarde. G_ostaríamos de ficar atê de madrugada 
bebendo dos. ensinamentos dessa equipe bri
lhante do 1npe que está nos brindgmdo. 

Antes de fazer as perguntas queremos fazer 
uma consideração de ordem-da midia naciow 
naJ e ínteffiaCí6nal. Chamo aqui até a atenção 
do nobre Senador R~lator Jarbas Passarinho 
para o que vou falar n~~ i~~nte. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Sou todo ouvidos. 

-o- SR. MÃRIÜ MAIA --Jritettz'méOte a im-
prensa nacional pelo menos não descobriu 
ainda a mina de ouro. Neste momento em 
que estamos ávidos de informações por estar 
ãqui nesta Comissão, porqúe aqui estão sendo 
chamadas as pessoas inais bem infói'rriadas 
sobre os prcibtemas- não estamos chaman
do jornalistas, estamos chamando cientistas, 
que entendem, realmente, do problema para 
informar a Comissão e aos que queiram parti
Cíp~ar- dela. oe mOdO -qUe era s6 essa obser~ 
vaÇão ·p-ãril" dar-um alerta Para a imprensa a 
fim de que venha aqui assistir às reuniões e 
passarão a dar dados muito mais aprdj)rieidOs, 
muito mais certos do que confundir o povo 
através de informações. 

O SR. REU\TOR (Jarbas Passarinho) -ln
felizmente não conseguimos, até agora, na 
Comissão, motivar a imprensa. 

O SR. MÁRIO MAIA - É de se lameritar. 
A imprensa fica preferindo dar informações 
sensacionalistas baseadas em dados de "ouvir 
dizer". Creió que aqui" conseguiriam_- um- ma
nancial de dados mais objetivoS, para alguns 
esclarecimentos, pergunto: sem a foresta 
amazónica, gual seria o destino dos rios? Ou
tra pergunta: o aumento do co2 - bas_eado 
nos nossos tonhecimento.S eScolares, Sabe
mos que a composição do ar abnosférlco, 
a grosso modo, é por voha de 79% de nitrogê
nio, um gás neutro. Na fisiologia da respiração 
-para efeito ã"nestesiológico, chama!nos o ni
trogênio de esqueleto gasoso da respiração, 
porque ele, sendo Um gáS inerte, entra e sal 
e não faz nada. Ele carrega apenaS o oxi.gênio 
e é_ esse que é metabolizado. 

Ó SR. RELATÓR (Jarbas-Pas:sarinho) .:...._É 
veki.r1o... -

O SR. MÁRJO MAIA - É veículo. Mas a 
composição era em tomo de 79% de nitrogê
nio, 20 e poucos por cento de oxigênio e déci
mos de fração de outros gases, chamados 
gases raros - deptônio, neônio, xenônio e 
o ozônio- no efeito estufa- e gás carbónico 
e vapor d'água. A soma de todos esses gases, 
porque numa lei elementar de Física,_dois cor
pós não podem ocupar o mesmo lugar ilo 
espaço, cada um desses gases ocupa um lu
gar no espaço e a soma deles produz uma 
pressão atmosférica de 760 milímetros ao ní
vel do mar. Então, perguntamos: o aumento 
do C02 imPlica· na diminuição do 02 na atmos
fera? Quanto à floresta amazónica- foi falado 
aqUi- a Canarana retirâ 11 O quilogramas de 
carbono da atmosfera, enquanto a floresta reti
ra apenas 9 qUilos por hectare - não seria 
o caso de se sair plantando canarana pelo 
mundo afora_ mesmo porque ela só dá _na vár
zea. Mas, é uma gmmínea. E a simbiose da 
biosfera começa nos saprófitas,_ transfo!111an
do matéria orgânica em inorgâniCa e, depois, 
a inorgânica em orgânica para Conservar. O 
Professor Paulo Alvim falou aquj: infelizmente 
o _homem ainda não descobriu a maneira de 
metabolizar a celulose. porque na hora em 
que metatrolizar, aí estará resolvido o proble
ma da alimentação no mundo. Realmente, 
ainda, nos valemos dos mamíferos e herbí-
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voros para nos alimentar de celulose, porque 
eles transformam a celulose e os hidratos de 
carbono em proteínas e vamos comer a pro
teína do animal e nos alimentar, formando 
o dela da vida. Então, nessaS áreas desma· 
tadas não há a canaran" mas se a. cana-de
açúcar que é: uma gramfnea parecida com 
a canarana - só que a cana não tem os go
mos ocos ·como a canarana- e, praticamen
te, a cana-de-açúcar é carbono puro, é quase 
hidrato- de carbano, na follTla mais simples, 
se os canaviais, que são criados no lugar das 
florestas desmatadas. substituíssem, no fundo 

gir entre si na atmosfera, com a radiação do 
sol, vindo então a história do efeito estufa. 

Talvez possa, saindo um pouco fora de mi
nha área, tentar adiantar alguma coisa a nível 
especulativo sobre conseqüências hldrológi
cas de desmatamento em geral. 

O SR. MÁROO NOGUEIRA BARBOSA-
Tendo em vista o caxáter especulativo que iria 
se estabelecer, acho desneê.essário pela hora. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - So· 
bre a pergunta da cana-de-_açúcar. 

da fisiologia da respiração universa1, as flores- O SR. LUIZ CARLOS MOUON - Em pri-
tas seriam mais efi_ci_e_nre_s_,_~almente, o cana- meiro lugar, já tem sido demonstrado que 
vial, que é um grande fiXador de carbono, seria principalmente a região de floresta de terra 
um floresta rotativa de eficiência para o efeito fume possui solOs muito pobres, que agricul-
filtro a que o nobre Professor Luiz Cai"Ios Baldi- turalmente_ [_aJ-ªndo não teriam valor' econô-
cero Molion se referiu. __ mico: Portanto, hoje tem-se um consenSo dEi 

Peço a quem de direito responder às minhas que o ideal para a Amazônia, na sua maior 
curiosidades. parte, com exceção das manchas de solos 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)-Com 
a palavra o Dr. Márcio Noqueira Barbosa. 

O SR. MÁROO NOGUEIRA BARBOSA -
Senador Mário f.o'\aia, vou pedir ao espedalista 
na área de Meteorologia, complementado pelo 
Dr. Kirchhoff, que faça alguns comentários. 
As perguntas de V. Exf são muito interessantes, 
mas certamente não receberá nenhuma res
posta conclusiva pessoaJmente, dentro do ri
gor c~m- que temos tratado esses tipos de 
questoes. 

O SR. LUIZ GYLVAN MEJRA FlLHO - O 
Senador Mário maia tem toda razão; felizmen
te o que V. EX aprendeu sobre a composição 
química da atmosfera continua correto e deve 
continuar indefinidamente. Não há, absoluta
mente, nenhuma questão a respeito da dimi
nuição da quantidade de oxigênio na atmos
fera, como também não há nenhuma questão 
a respeito de wn eventua1 aumento de gás 
carbônico na atmosfera, ao ponto de B.fetar 
a respiração das pessoas ou as reações quúni
cas dos organismos vivos. - __ . 

Toda a história de efeito estufa ê bem mais 
complicada e passa por outros-caminhos, qUe 
no futuro V. E# terão oportunidade, e certa
mente já tiveram, de ver relatórios internacio
nais, ouvir falar dos chamados gases ativ_os, 
sob o ponto de radiação ou ativos radiativa
mente, não é radfoativo, não tem nada a ver 
com césio ou radtoatividade, é sob o ponto 
de vista de capacidade de absorção de radia
ção. O que acontece é que pOr caracterfstica 
de natureza, do espectro de absorção de cada 
gás individual, normalmente moléculas triatô
micas têm os vínculos entre os átomos ~is 
que o seu espectro cai em outra faixa e esses 
gases que são _.razoaye_l_ro~o_te __ Lnsjgnificantes 
sob o ponto de vista qUímico normal de intera
ção com as pessoas, com algumas exceções, 
o ozônio na superfície pode afetar os olhos, 
mas em geral são completa~e!lt~_ desprezí
veis, são os chamados outros, que estão lá 
na pontinha, depois do nitrogênio, oxigénio 
e gás carbônico, slo ab.s.olutamente insignifi
cantes. Algumas podem, de forma extrema
mente complicada e ainda não entendida, fea-

bons. seria sllvícultura, floresta. 
Segundo, uma vez que se queiriloU ou se 

usou, por uma outra forma, o carbono que 
estava armazenado e colocou-se cana; a cana 
retiraria certa quantidade de carbono, quando 
ela fosse c_olhida e utilizada, por exemplo, co-
mo combustível ela liberaria aquele carbono 
de novo. Então haveria wn acréscimo inida1, 
qtiãrido se tirou a floresta; mas depois estabe
lecida a cultura ela tenderia a um novo equi-
líbrio. --

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)-Con
c.edo a palavra ao Relator, Sen<tdor Jarbas Pas
sarinho. 

OSR. REJ.ATOR (Jarbas Passarinho) -Sr. 
Presidente, SrS. Senadores, D_r. Márcio, técni
cos e dentistas do INPE que aqUi estão. 

De um modo geral, ao relator c:abe a ~refa 
mais desagradável; é_ o _último a falar e a fazer 
o maior núrfiéró- de perguntas. Mas ao con
trário do que aconteceu em geral, hoje nós 
tivemos a oportunidade de fazer a cada um 
dos apresentadores do tema~ perguntas que 
normalmente seriam feitas no final, de ma
neira que praticamente o assunto está de nos
sa Parte já esgOtado. 

Eu faria aperias uma pergunta, baseada 
nesta formulada Pelo Seila-dor Mário Maia -
vai ver que ele não podia responder isso: se 
a pressão atmosférica mudou, desde que ela 
foi pela primeira vez medida, até agora. Qual 
é _o__cientista que: me responderia isso? 

O SR. LUJZ GYLVAN MEIRA FlLHO- Sena
dor, não há nenhwn registro de variação seçu
lar da pressão atmosférica da terra. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)- En~ 
tãci a pergunta "pressupõe e a resposta pressu
põe uma conseqüência. Se nãO há mod.ifi
câÇão 'aó.lonQá. do séCUlo inclusive, nessa 
composição da troposfera, se nós tivéssemos 
tido maior participação, por exemplo, de gás 
cãrbônico ou-de monóxido de carbono e ou
trOs gases- mãiS~ densOs, nãO fi.averia aUmeriio 
da densidade dessa massa e conseqüente· 
menteumãl aliefação sensível da pressão ao 
nível do.mar? 

O SR. LOIZ GYLVAN MEIRA FlLHO- Per· 
dão, Senador, em princípio a resposta é não. 
É o problema de que esses constituintes ou 
essas variações, esses constituintes são real
mente minoritários. Ou seja, são mudanças 
tão pequenas que não afetam nem a pressão 
atmosférica ne,_m a interação dos seres _vivos 
com a quín1ica- da atmosfera. São constituin
tes realmente minoritários, que na hora de 
calcular a pressão total, que obviamente tem 
a haver com o_ peso de todos_ os gases, eles 
são completamente desprezíveis. Eles só pas
sam a ser importantes por causa do seu espec
tro de absorção e a interação com a radtaç:ão 
solar. _ 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -
Quer dizer-que eu posso concluir que a partir 
daí a pressão seria inalterada devido a essa 
minoria de participação dos cOnstituintes, mas 
eu teria que ter cuidado com relação ao pro
blema dã variãção climática; essa pode ser 
afetada, que foi inclusive a resposta que o Dr. 
Kirchhoff me deu no momento em que lhe 
fiz a pergUnta. 

O SR-MAmo MAJA- O relator me permite 
wn aparte? - -

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Com muito prazer. 

OSR f\"\ÁRIO MAIA- Nós estamos falando 
nessas curiosidades científicas para nos escla
recermos. Eu acho que aí o princípio de Lavai
ser: "Na natureza nada se perde, nada se cria, 
tudo se transforma", mesmo que os gases 
sejam trocados, a pressão permaneceria a 
mesma devido a outra lei que nós falamos 
aqui, da ocupação do mesmo lugar no espaço. 
Seria isso? Ou se trocasse, digamos, o carbo
no pelo oxigênio, a pressão atmosférica pode
ria se modificar em virtude do peso atômfco 
dos elementos, da diferença do peso atômfco 
dos elementos? 

. O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Dr. 
Cunha, queira responder o aparte. 

O SR. LOIZ GYLVAN MEJRA FlL!:IO- Para 
complementar o comentário do Senador Jar
bas Passarinho, está se falando em registro 
da idade histórica. Tem que se considerar re
gistro da idade geológica, atividade vulcânica, 
que é uma grande contribuição do co2 na 
atmosfera também. Isso deve ser levado em 
conta, quando se pensar em termos de análise 
histórica ou análise geológica. Atualmente, a 
atividade vulcânica contribui com co2 na at~ 
mosfera; não é só atividade humana. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- A 
pergunta tin_ha um objetivo que foi pratica
mente respondido pelo Dr. Gyivan. É que se 
esses componenteS tiVessem sido de tal modo 
modificados, como certas colocações alar· 
mistas fazem, automaticamente haveria tam
bém um reflexo na mudança de pressão, pela 
diferença da densidade dos gases na atmos
fera Ago111, o probl~ma de trazer Lavoi~ier pa
ra essa hora da nossa palavra, a mim é muito 
grato, porque depois de ter passado pela ffsica 
primária e depois a ffsjca superior, eu parti-
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cipei, no Exército, como·ca:de~ na Escola Mili
tar, e o nosso tenente provisiona.dor foi ape]f.: 
dado de Lavoisier, porque ·na coziMB. âele tu
do se transformava, nada_ se perdia. Então vi
nha um bife duríssimo durante 9 almoço, n6s 
não conseguíamos, mesmo com ofto molareS 
opostos dois a dois, que era o exigido - e 
olha que eram sábios por exigirem isso ;..,.....:. 
e nós hão conseguíamos triturar aquilo que 
voltava à noite como pastel. J'Ia- cQ~inficl~-deJe 
nada se perdia. Faço essa-observação ci.penas 
para tomar um pouco mais suave os nossos 
trabalhos, que foram iniciados as 1 O horas. 

Gostaria, de uma vez mais, enfatizaÍ' o que 
disse o Senador Mário Maia; nós estamos nes
ta Comissão_ fazendo .o -máximo de esforÇo 
para evitar preconceitos, prejuízos esobretuçlo 
chegar a conclusões que nos parecem muito 
próximas daquelas que_ um cientista poderes
peitar, que é exatamente fugir dess_as coloca
ções levianas à respeito de coisas que preci
sam ser muito bem examinadaª, para depois 
então chegar-se à uma conclusão que é séria. 

Esta primeira parte, President~ Nabor -Jú· 
nior, colegas Senadores, c_ol1') e~ _exposição 
do INPE eu já daria como esgotada,_ porque 
uma das co!sas que nos restaria veríficar se~
riam alguns pontos de conflitos, como por 
exemplo, esse do Acre. Q~ando levantou_ di-_ 
zendo ficar com o último levantamento de 7% 
foi dada a resposta pelo Dr. Cur;~_ha. A objeção 
do Dr.Alvim que foi, n_o meu entender, brilhan
temente respondida pelo Dr. Molion.Jsso tudo 
nos permite chegar a uma_ condusão. Por isso 
que eu insisij muito na colocação do Depu
tado Fábio Feldmann. Ela pode levar, istO siffi, 
a algumas dúvidas sobre o percentual que 
vai ser tomado como definitivo até o ano de 
88, que corresponde às imagens levantadas, 
processadas já em 89, mas até o ano de 88, 
para nos dar um dado concr.eto a es~_respei
tc:>. Uma coisa eu antecipo; o que me preocupa 
é a velocidade do crescimento do desmata
mento, por exemplo, em determinadas áreas 
da Região Nortg, como essa _que foi _provetda 
com imagens que foram colocadaS aqui; mos
trando a espinha de peixe de Rondônia, mos· 
trando como é que as vicinais, a partir de uma 
determinada estrada de penetra:Çãá,- pOdem 
levar a um desmatarnento indiscriminado. IssO 
é extremamente importante. E tanto é impor
tante que o dado do Dr. Cunhei mostra 12%, 
se não estou equivocado, com o_ :deSmata
mento de Rondônia. Aind~ que isso esteja 
muito longe do a1armi5l't:lo das proJe-ções, deve 
ser objeto da nossa_ preocupação, porque se 
continuar esse _tipo de desmatamento em 
&-eas 'como Rond_ônia,_ como o sul do Pará, 
como o Affiapá, e o Acre, nós prOvavelmente 
vamos ser responsáveis, ·de ~Qum~ modo, por 
um dano causado ao . .Pianeta. _E aí, sim, eu 
me submeto, não à questão de sàber~nia rela
tiva, porque eu não ac;eito i?SO, já (ii.le no g~
vemo a que pertenciJalou-s~ em 4~mocra_cia" 
relativa, e isso foi objetode grandes discussões 
e _contestações aqui no Senado e no _Congr,es
so. Agora, vejo soberania relativa; entendo m~
nos ainda, porque sQber_çmia relativa, para 
mim, seria fidelcomisso, sena protetorado, a 
Namíbia, por exemplo, agorá: Isso não teria_ 

sentidQ._Mas, que n6s t~mo~ respons~bil!~de 
c::orn a vida no Planeta, é indiscutível. EntáO~ 
precisávamos -êãracteriiar berri, Dr. ~reio, 
qual a contril>ui_çã_o que o ~E nos deu "fnag-
nificamente para Isso. _ --
. Eric:erró"faz.endo o que me parece um dever, 

muito menos que-Um gesto de cavalherisrilo; 
cl.Ú'nprimentar õ Dr:Márcio e a todos os seus 
auxiliares que destJiaram aqui para fazer apre
s._enta__s:ão~ 9-:i.n:_lPrimentá-lo PelO excelente n(vel 
da expásição e ?1: [oima pela:qual no_s esclare
ceram. Vejo que o SenaQor AlmíziO, que foí 
ao seu almoço, volto_u e deseja fazer ~!:'Da ger-
gunta. -

O SR AU!lziO BEZERRA- Ainda não. 

O--sR~RELATOR"lJ.:3i-bás ·P~Ss.adnho) ...:.... 
PoiS-tU estOU lOuCo a4ãs çlo,frl_~~ alpiste. 

O SR. ALUIZIO BEZERRA ~ Nobre Pr~si
deilte, nObre Relator, repreSentante do INPE, 
desde a nossa primeira--reUnião e_u via que 
era na formt~lação dos critérios_que nós teria
IJlOS qué enCari"tinhar-os trabalhos de-_ CPl da 
Am,_~nia, sob 8. Presidência do _Senador L..eo
põldOPeres, e tendo com-O integrante o cOm
p_anheiro de representação Nabor Júnior, co
ni0~Refa10i' O nob(e_-_Senador Jarbas Passa
rifll:lo, CO!!l a preocup_~<;~o de contribuirmos 
col!!_O ã Nação neste _r:nome~fo em_que a Ama~ 
z.ônia está Sehdo preoCupação naCionãl e 
mundial, a partir de critérios técnkos e cientí
ficos jus~r:nente para-oque ésSéUiteratura e as 
informações sejam utilizadas de uma maneira 
política, em que ·se ·coloca O Brasil como o 
~e _expiatório na questão da devastaçã-o e
da poJU!çãO, com e(eitos danosos para o Pl~
neta. Temos a'Certeza, embora nã_o tenhamos 
ainda nenhurri'ctadO, màs _ _por um racioCínio 
g1õliàl, de que as cotaas·na,o sãO por 8í. Muitas 
vez~, _rej)res§nla'riteS; pre5identes de grandes 
potências eStrangeiras utilizam-se de uma 
quest!1o que ~~~ibiliza o l'l}Und()Lque: é a Eco-
logia ·para, em "rí.'ome dela deferiderem outros 
interesses ·que não .!ião os_-da E~logia:, são 
iritie"resse$_econ6micos e_est:t:_at;êgicos de gran
des potências que, utilizaOdo-se a ECologia, 
se servem disso a partir do poderio da informa~ 
çâo, dos mecanlsmoS de acesso à informação 
.!:!Lil::tt~firfiãhâo a n~-a .. caJ?3ddade técnico
científica de processar· dados para informar 
a opinião pública naciOnal e mUndial. 

-E ne~~~e~Q_que _lo~o,_ no aparte que 
formulo ao Senador Jarbas Passarírihô, o tra
balho que o IJ"7E hOje apresenta aquí, basea
do erri critérioS técnk:o'-científicos resPeitáveis 
e que devem -~-er reCOi1heddos Pela opinião 
públtca nacional e internaciOnal. Mas toda essa 
infQrm~_s:âo __çlá-se a partir dos poderosos 
rrieTos de corn_unicação, _l?UR_estimando justa
mente a nosSa cap_acidade de processar:. dadoS 
téc1_1icos _e :dehtíficós para COnfrontarmos com 
essas. pUbliCaçõés tendencicisa.,_s. 
-~POr ~sa rãi.a'"õ"; creio que os compànheirÕS 

devem_ publicar esses __ estw:l,o$ para orientar 
"a Opiniãá-públic:ã nadõnal arespeho _de ques
tões de tamanh~ importância e, mais do _que 
isso, quetraganÍ·a'ilóS~ e-Isso é urri segUildo 
ponto, -é uma-deduÇão que eu tiro - um pro~ 
grama de desenvolvimento mais ambicioso. 

Çr.e!o ,ql:le _falando _assim estou _interpretando 
ctejp, a:sei-iS_ib~i_á~àe- aos companheiros -nõ 
q"!,Je- ~ ·regpi~ito -aó a:polo na época êin que 
os orçam_~ntos se d~ocratizarn, P":ra poder
mos_ colaborar no sentido de fortalecerm<x; 
oS noSsos_ mecaniS:mos de caráier téqlico~ 
dé)iíf!~O; que posSam- daf uma colaboraçãO 
efêtiY<l para un-i País d.as dimensões e da res
pOnsabilidade cofiO o Brasil, tamo perante 
à opinião pública interna como perante a_ opi
nião pública internacional. 

E com estaS -pãlavras eu quero parabenizar 
os companheiros que compõem a equipe de 
técnicos e cientistas do INPE,_ o cientista brasi
leiro, aqui representado por essa equipe, pelá 
colaboraç~o que trazem, mostrando,_ a partir 
da(, o significado e a importância que tem 
possuirmos uri1- 6rgão nos _!flOides .~m que 
já o temos, mostrando aqw1o QUe precisam 
de recursos m·ateriais e humanos, para apro
fundarem os trabalhos gue sirvam aosSUJ>e· 
riores intere..sses n_a!;:ionãis. - - -

Não formulei nenhuma questão- têcnlc:a. 
Apenas sobre as conclusões que fez o nobre 
Sen~dqr _.Jarbas Passarinho, não poderia dei_
Xar de. trazer as -palavras de rec__orihe__ciri1ento, 
ao_rpesm()_terr~po de apoio e estimul() à equipe 
do INP~ pela -sua cõlaborâÇãO, não sorilerife 
pelo que apresentam, mas pelo que poderão 
faiér ainda mais para o futuro, 

tfueró ·agradecer tái'rlbém ao nobre .Sena~ 
dor Jarbas Passarinho-a oportunidade_ de jn~ 
cluir este aparte na suas exposições: 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)- Eu 
tfco- mJ.4to honrado cori(O ~eu breVe aparte. 

E agora, antes de _coilclu.ir· ~Sta reu_niãozi!Jh~ 
do Dr: Kirchhoff; eu querl'a 'dãr uriiá~eXplica· 
ção, mas fazendO prirrieiro uma pergunta ·ad 
Dr. Márcio. -

A NASA_-J:erá algo a apresentar através, _por 
exemplo, de urna correspondência que· o Se
nado possà fcl.zer pela Erilbaixadá ãinencana,
que nóS pelo INPE, não tenham-Os ticlo a opor
tunidade de f~er. Porque o Dr. M4rcio decla
rou exatamente, foi muito enfático, que nin
gUém aléril do INPE teria issO, no momento 
tantas informações e dados que permitissem 
as cOnclusões. Então, no ihíciõ, nós tínhamos 
pensadO~ em pedir até essci infofmação à NA
SA,-ohde ela pudeSse_também-·cooperar co
nosco. _Parece Ql!e essa preocupação pode 
ser descartada. 
·~a _CoiT'!iSsã"o, Sr-s.--cientiSta?, tê[átrêS-Tã

ses, peJo mehos. A primeira, que estamOs pra
ticamente encerrando, e concluióamos com 
um númerO respeitável. comO já. CliSSê, ~m 
relação _ao desmatamento, a primeira elimina~ 
çã:o do mito do pUlmão, porque todos Os cien
tistas que pass~_m aqui falaram e mostraram, 
daram~nte:gue_é! ~~~sta amazônica, a Hiléia 
Amazônica, tem um dela de 24 horas que 
compensa a fOriTlãÇão de oxigênio com a for
mação do C:d. Então é uma coi~a p~la __ O_llU:a, 
que-se-compensam. Resta agora, talvez, nós 
tr_abalharm!?5 _um pouco mais sobre a possibi
lidade de contribuiçáQ nq: ·efeito estUfa. S~rá 
difícil chegartnõs·a números concretoS oU Pre
dsos sobre~rSSo. E: depo-is; provavelniente, nós 
vamos pre:dsar .:3irida, Dr. Mâi-Cío, de urna con· 
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tribuição do INPE. quando nós discutimos um 
assunto da maior importância para nós, que 
deve ser o último capítulo deste trabalho, que 
é uma análise, para avaJiação, das conseqüên~ 
cias dos diversos tipos que nós tivemos de 
estratégia de ocupação da Amazônia, a última 
das quais pela pata do boi. Então, isso nós 
vamos também, provavelmente aqui ter opor
tunidade de pedír ainda uma vez a conlribui-
çãodoiNPE. ·· 

Concluo, porque não quero parecer um au
xiliar que eu tive quando era Ministro da Edu
cação que ern cada pa1estra dizia "finaJmente" 
seis vezes. Então, quero que o "finalmente'~ 
seja finalmente realmente. Concluo reafirman
do o que tinha lhe dito: muito obrigado; em 
nome da Comissão falará o Presidente, mas 
em nome do Relator muito obrigado pela con
tribuição vallosíssirTta que o INPE nos trouxe, 
para chegar às conclusões preliminares. 

OSR.PRESIDENTE(NaborJúnior)-Com 
a palavra agora o Dr. Márcio, para as suas 
considerações finais. 

O SR. MÁRCIO NOGUEIRA BARBOSA -
Sr. Presidente, ilustre Senador Nabor Júnior, 
Senador Jarbas Passarinho, ilustres Senado· 
res, caro Deputado Fábio Feldmann, gostaria 
de, em pouqu'ISSirnas palavras, transmitir a 
nossa imensa satisfação na oportunidade de 
hoje, aqui, ao apresentarmos um pouco do 
nosso trabalho. 

Os senhores tenham .certeza de que saire
mos daqui com muito mais energía, com mais 
otimisrno e procuraremos, dentro do nosso 
rigor técnico-cienblico, prestar colaboração, 
que, temos certeza, é necessária para o Con
gresso, para o Governo e para a sociedade 
em geraL 

Gostaria de agradecer de uma_maneira es
pecial ao Senador Jarbas Passarinho. peJa ini· 

ciativa de me contatar. O Senador Jarbas Pas
sarinho, na sua trajetória política, já teve opor· 
tunidade de nos ajudar quando Ministro da 
Educação. Conhece S. Ex' nossa trajetória 
também. 

Creio que seria importante não só essa atlvi
dade do INPE, mas outras também que não 
tivemos oporturudade de aqui apresentar. Que 
ela fosse colocada de uma maneira mais deta
lhada, como hoJe fizemos aqui, à disposição 
dos representantes da nossa sociedade. Para 
tanto, formulo, nesse_ momento, um convite 
para que os integrantes desta Comissão ou 
outros Parlamentares visitem o INPE a qual
quer momento. Estaremos de braços abertos 
e entusiasmados com a organização de uma 
visita desta. 

Para n6s que traba1hamos, às vezes, até de 
maneira silenciosa, é multo importante termos 
a chance de apresentar parã representantes 
tão dignos do Pals o trabalho que conduzimos 
nos diversos laboratórios do INPE. 

Nesse momento quero agradecer mais uma 
vez ao Presidente da Comissão pela honra, 
e faço isso em nome dops meus colegas aqui 
presente. Multo_ obrigado. 

O SR. PRESIDENTE.(Nabor Júnior)- a 
Presidência da Comissão agradece em nome 
do Senado Federal também essa valiosíssima 
contribuição que os INPE prestou à nossa co
missão não só através do Dr. Márcio, mas 
dos diversos té~nicos e dentistas que tiveram 
a oportunidade de depor aqui, no decorrer 
dos nossos trabalhos e também no esclareci
mento de ãi9umas questões que foram aqui 
suscitadas pelos parlamentares que participa
ram desta reunião. 

E dizer que, apesar de sermos em número 
pequeno, no momento, de Parlamentares, 
lembro que a Comissão é integrada por wn 
número muito limitado em virtude de outras 
comissões que existem no Congresso e das 

taref!"ls parlamentares que cada um de nós 
desempenha no plenário, nas comissões téc~ 
nicas, nas CP!, etc., mas que, o que foi dito 
qui e Qevidamente aprendido pelos Deputados 
e Senadores que participaram desta reunião, 
tem um efeito multiplicador não s6 a nível 
de Congresso, mas também a nível de opinião 
pública. Como disse aqui o Senador Mário 
Maia, e depois secundado pelos Senadores 
Aluízio Bezerra e Jarbas Passarinho, o JNPE 
está prestando um relevante serviço ao Con
gresso e a opinião pública nacional e interna
cional, esclarecendo muitos questionamentos 
que se fazem a respeito da Amazônia, a res
peito da responsabilidade que o Brasil tem 
no aumento do desrnatarriento na Amazônia, 
no efeito estufa etc. Então, é preciso que esse 
trabalho - ontem tive a oportunidade inclu
sive, de assistir no Palácio do Planalto àquela 
exposição valiosissima, seja levado mais dire
tamente ao conhecimento da nossa popula
ção e, também, das instituições cientificas in
ternacionais, que estão fazendo uma campa
nha muito séria de comprometimento do Go
verno brasileiro com o desmatamento da 
Amazônia Legal 

Com estas palaVras, quero reafirmar os noS
sos agradecimentos e pedir também ao Dr. 
Márcio e aos integrantes de sua equipe que 
levem aos demais técnicos que não puderam 
comparecer a esta reunião, que estão voltados 
para esse trabalho importante que estão de· 
senvolvendo lá em São José dos Campos, 
e nos diversos setores onde existem camp·os 
experimentais de estudos do INPE, os nOssos 
sinceros agradecimentos. Esperamos tê-los 
aqui, em outra oportunidade, na fase final dos 
tabalhos desta Comissão. -

Muito obrigado a todos. 
Considero encerrada esta reunião. 

(Levanta-s_e a reunião às 14 horas e 
30nilnutos) 
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1.1-ABERTURA 

12-EXPEDIE!'ITE 

1.2.1- Mensagern do Senhor Pre. 
sldente da República 

- N9 96/89 (h<?195189, na origem), resti
tuindo aut6grafos de projeto de lei sande
nado. 

1.2.2- Pareceres 

- N9 35/89, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n' 280/85-DF. Mensagem n~ 
221/85, (n9 470/85, na origem}, que con
cede ao Dr. Plínio Cantanhede, ex-Prefeito 
do Distrito Federal, um subsfdio mensal 
e vitalício, e dá outras providênçlas. 

- N9 36/89, sobre Projeto de lei do Di~ 
trito Federal no 12/89 (Oficio S/6/89 e 
191/89-P, n_h"Qrigern), que dispõe sobre 
a gratificação extraordin;frria dos Servido
res da Tabela de Pessoal_ do Tribunal de 
Contas do Distrito Federai e dá outras pre
vidências. 

-N9 37189, sobre o Projeto de LeL dq 
[?P_n9 5/89, que oontç! _em dobro o tempo 
de serviçQ e.f~tjvamente prestado em Br"así
lia, no período compreendido entre 21 de 
abril de 1960 e 20 de abril de 1962, por 
fundonários cMs do Gov:emo do Distrito 
Federal. 

- N• 38189, sobre o Oficio "S'" n• 9/88 
(01. GP n•l.315, de 18.08.88, na origem) 
do Senhor Presidente do Tribunal de Con-

SUMÁRIO 
tas do Distrito Federal, oomunicando ao 
Presidente do Senado Federal a aprovação 
por unanimidade, do rel_at6rio e do projeto 
de parecer prévio referente ~ contas do 
Governo do Distrito Federal, relativas ao 
eXercício fmanceiro de 19.87. elaborados 
peJo Conselheiro Geraldo de Oliveira Fer· 
raz. 

1.2.3- Ofldo 

-=- N9 63.8189, do Senador Carlos Chia
relll._solicitando p-rovidências no sentido da 
instalação da Col'nisSão.de Inquérito, desti· 
nada a investigar, as c.~qúêlicias e res
ponsabilidades, que _det,erminararn a liqui~ 

~ dação do Banco Regional de Desenvol-
vimento do Extremo Sui-BRDE. 

~. ·1.2.4 -Requerimento 

-No? 263189, do s:eoactor _tte~n_ ear~ 
neiro, SoJiclfaridõ ãUtoriZaç:ão pará "a.Usim

-_ .-fâr:S:e do País, ntr período de 16 a 21 do 
cofrerite mês:-Aprovado. 

1.2.5- GomunJc:ação da Presldên-
da -

-Recebimento d~ Mensagem n~' 97/89 
(n9201/89, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República, soli<:ita autoriza
ção para que a União possa contratar ope
ração de crédito externo no valor de US$ 
1,765,085,095.00. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR NABOR JÚNTOR - Projeto 
de lei do Presidente da República, regula-

mentando a pens.ão constitucional vitàlicia 
aos soldados da borracha. 

SENAi:X:JR MÁRIO MAt4 ~ReajUste das 
mensalidades escolares. 

SENADOR AFONSO SANCHO -Ma· 
nutenção do Sine e s~guro-desemprego 
peJo Ministério do Tr®~ho, no Ceará. 

SENADOR ANTÓNIO WIZMAYA -13 
de maio, assinatura da Lei Áurea. 

SENADoR JOÃO MENEUS- Po!ítica 
nacional. Situação econômico-financeirà 
do Paí!iõ. 

SENADoR AFONSO ARJNQS- Voto 
aos 16 anos. cOnSelho- dos Anciãos, 

1.2.7-Leitura de pfojeto 

-Piójefu-ae-Lei do Senado nQ 1~~~. 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que regulamenta o inciso ll do art. 3T dâ. 
Constit~ção Federal. 

1.2.8-Requerimentos 

-N9 264/89, de urgência para a Mensa
gem rt' 86/89, que submete à deliberação 
do Sena,d.o Fe;deral proposta para que seja 
autorizada à República Federativa doBra
sil, através do Ministério da Educação, con
tratar operação de crédito e~mo no valor 
deUS$ 10.000.000.00. · ' 

- N9 265/89, de urgência para a Mensa
gem n~ 87/89, que propõe ao Sena"c;lo Fe
deral, seja autorizado o Govemcrdo Estado 
de Minas Gerais!MG, a contratar operação 
de _crédito ~mo, no valor total e:quiva
lente a até (JS$ 120,ÓOO,OOO.OO, junto ao 
Banco lnteramericano de Desenvolvimen-
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ASSJ NATU AAS 

Semestral .................. : ............................... NCz$ 9,32 

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA . Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
Tiragem: 2.200-exeffi-plares. Diretor Adjunto - -

to-BJD, destinada ao financiamento parcial ral, que ins.titui a gratificação pelo desem-
do Programa de adequação da Ma1ha Ro-- penha de ativfdades de trânsito no Depar-
doviária daquele Estado. ____ tamento de Trânsito do Distrito Federal. 

Aprovado após usarem da palavra os Se-
1.3-0RDEMDO DIA nadares Maurício Corrêa, Mauro Benevi

Projeto de Lei do Senado n" 28. de 1987, 
I , de autoria do Senador Jamü Haddad, que 

define o crime de tortura e dá outras proVi
dências, aprovado nos terrilos de Substi
tutivo, oferecido pelo relator Senador Cid 
Sab6ia de Carvalho, tendo usado da pala
vra os Senadores João Menezes. Jutahy 
Magalhães e Maurij::io Corrêa. À Comissão 
Diretora:. · · 

Redação do vencido para ·o tu mo suple
mentar do substitutivo· ao Projeto de Lei 
do Senado n" 28/87. Aprovada. À_Câmara 
dos- Deputados. 

Redação fiilal {otereéida pela Cómissão 
Diretora em seu-Pai:ecer n9'29, de 1989), 
do Projeto de Lei· do SenaQo n~ 226, de 
1981, de autoria do Senador Itamar Fran
co,-que diSpõe sóbre a obrlgatorie.dade da 
existência de um departainehto de' educa
çãO' ffs!ca noS nOSdcôiniOs' pSiqUiátricos. 
Aprovada. À Câmara -do:;fO~p'uíaCios. 

• ' '. ' • • • > 

. Redação final (oferecida p_ela Comissão 
Diretora em seu Parecer n~ 2-8, de 1.989), 
do Proj_eto de Lei. do Senado n9 57, de 
1988, de autoria do S_enador Francisco Ro
llemberg, que altera a redaçào do art 39, 

caput, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que cria o Fundo de Garantia 
do Temp_o âe._ Serviç-o; com a fipalidade 
de estabelecer correção monetári<1- mensal 
para seus depósitos. Aprovada.· À Câmara 
dos Deputados·. · · 

Redação filial (oferecida pela Comissão 
Diretora em seu Pare.c.er n9 30, de 1989), 
do Projeto de Lei do Senado .n9 92, de 
1988, de autoria do Senador Francisco Ro
llemberg, que altera a redação ·e _acres
centa parágrafo ao art. 84 da Lei n? 1.711, 
de 28 de outubro de 1952. Aprovada. À 
Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei do DF n? 9, de 1989, de 
iniciativa do GoVémador do Disfrità Fede-

des, Pompeu de Sousa, Meira FiJho e Edi
son Lobão. À Comissão Diretor~. _ 

Projeto de Lei do DF n• 11, de 1989, 
de irUciativa do Governador do Distrito Fe
deral, que estende, aos integrantes da cate
goria funcional de Agente de Trânsito do 
Departamento de Trânsito do Distrito Fe
deral, disposições do Decreto-Lei n~ 2.3_8_7, 

-de 18 de dezembro de- 1987. Aprovado. 
À Comissão- Diretora. · 

1.3.1 -Matérias apreciada após a 
Ordem do Dia 

___;_;Mensagem n? 86/89; em regime de 
urgência, nos termos do Requerimento no 
264/S9,1ido no _Expediente~ Aprovada, nos 
termos do Projeto de ResolUção n~ 21/89, 
após parec~proferído pelo Senador Afon
so Arinos. A Comissão Diretora:. 

- Redação final do Projeto de Resolu
ção n9 21/89; em· regime de urgência. 

~ Aprovada. A promulgaçáo. · 
·- -Mensagem n9 87/89, em regime de 

· Urgência, nos termos do Requerimento n9 
265/89,lido no Expediente. Aprovada, nos 
termos do Projeto de Resolução n9 22/89, 

.-_após parecer proferido pelo Senador Ro
(lan Tito. À Corilissão _Dir_etora. 
- - Re_daçãCi -final do Projeto de Resoíu

. Ção n9 22!89," em iegii'rie' _de urgência. 
Aprovada. À promulgação. . - . 

·: _·_. :-Requerimento n9 263/89, üdo no Ex
, pediente. Aprovado, após parecer da Co

missão de Relações Exteriores e Defesa 
-l':facional, proferido pelo Senador João Lo

. bo. 
-Redação final do Projeto de Lei do 

Distrito Federal n~ 9/89. Aprovada nos ter
mos·do Requerimento no 266/89. À sanção 

, do Governador do Distrito Federal. 

· ' · --:---- Redação· final do Projeto de Lei do 
'Distrito Federal n9 11/89 Aprovada nos ter-

mos do Requerimenton9267/89. À sanção· 
do Governador do Distrito Federal. 

1.3.2 -Discursos após 8: Ordem do 
Dia . 

SEIYADOR MAURO BENEVIDES .. :.: ·, 
Greve dos docentes universitários. 

SENADOR AilREO MELLO - "Ouro, . 
cocaína e a calha nOrte'', artlQ-o do ProfeS~ 
ser Argemiro Procópio. 

SENADOR EDISONLOBÃÓ- Pesca 
- --- ------- --- -- - -

artesanal no Brasil. 

SENADOR JilTNfY MAGALIPÍES -·
Crise econômico-financeira e· moral no 
País. - -. 

SENADOR CARLOS CHIARELU -De. . 
fasagem no preço do arroz .. 

- ~ SENADORDIRCEa CARNEIRO-Indi
cação de D. Pa.ulo Evaristo' Arns, para o 
prêmio Nob~l da Paz, · · , · _ 

- -1.3.3 - Designação da Ordem do-
Dia da próxima sessão · 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

-N~ 109, 135/89 _(repUblicações) e 
139 eJ48is!l· · · ·-- · · · 

~!Ã'Ó~~l:o i>i\ 

-Ata da reunião do Conselho Dei~ • 
rativo 

4-ATASDE COMISSÕES 

5-MES.\ DIRETORA 

6-LÍDERES E VICE'LÍDERES DE. 
PARTIDOS '. ' ' 

'. 
7- COMPOSIÇÃO DE COMIS- ' . 

SÓES PERM!\NENTES .. 
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Ata da 57" Sessão, em 15 de maio de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. l'ielson Carneiro, Pompeu de Sousa e Áureo Mel/o 

ÀS 14HORASE30MINUTOS.ACHAM.SE 
PRESEIYTES OS SRS .. SENADORES: 

Nabo r Júnior-Odacir Soares -João Me~ 
nezes- Edison Lobão -João Lobo- Cha
gas Rodrigues -Manso Sancho- Humberto 
Lucena- Irapuan Costa Júnior -Jorge Bor
nhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--A lista de presença acusa o compareci
mento de 10 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do 
expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENfE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPáBUCA 

Restituindo autógrafos de projeto de 
lei sandonado: 

N9 96/89 (n9 195/89, na origem), de 11 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câma
ra n' 8, de 1989 (n' 1.8n /89, na Casa de 
origem}, que altera o artigo 1~" da Lei n9 7.320, 
de 11 de junho de 1985, que "dispõe sobre 
antecipação de comemoração de feriados e 
dá outras providências". (Projeto que se trans
formou na Lei n~ 7.765, de 11 de maio de 
1989.) . . . 

Pareceres 

PARECER 1'1• 35, DE 1989 

"Da codJiSsão do Distrito Federal so
bre o Projeto de Lei do Senado nt: 280, 
de 1985-DF Mensagem n9 221, de 1985, 
(nP470, de 1985, na origem),_que "con
cede ao Doutor Plfnio Catanhede, ex-Pre
feito do Dlstrfto FePera~ .um subsidio 
mensal _e,_ vitpl/ciO, e_ dá_ 9L!t(a. provk/ên-
cias" -

Relator: Senador Chagas Rodrigues 
A proposição em tela foi encaminhada_ a 

esta Casa pelo Poder Executivo, acompanha
da de Exposição de Motivos do Excelentissimo 
Senhor Governador do Distrito Federal, nos 
termos do artigo 51, combinado com o item 
V, do artigo 42, ~ Constitui~ã_o, Federal de 
1967, então vigente. _ 

Cinge-se a prSvidência na concessaO dê 
subsídio mensal e vitaJício, correspondente a 
·34 (trinta e quatro) vezes o valor do salário 
mfnimo Vigente no País em 1 o;> de maio de 
1985, ao ex-Prefeito do Distrito Federal, Enge-

jnheiro Plínio Cantanhede, vedada a acumu-

Jação do referidO subsídio com qualquer outro 
·pet~bido dos cofres púbUcos. 

Nesta Casa, a medida foi encaminhada às 
Cóffiissões de ConStituição e Justiça, do Dis
trito Federal e de Flll8nças. 

Na primeira, o respectivo parecer concluiu 
pela constitucionalidade e juridicidadeda pro
vidênda. 

Advindo o falecimento do ilustre beneficiá
rio do subsídio a que alude o proJeto, a CorrUs
são do Distrito Federal opinou pelo seu arqui
vamento. 

A Comissão de Finanças, consJderando que 
o objetivo da proposição era amparar o emi
nente ex-Prefeito e sua família, propôs-o segui
mento da tramitação da mesma, conferindo
se_ à viúva pensão especial correspondente à 
metade do valor previsto, através de emenda 
substitutiva. 

Retomando a matéria para reexame por par
te da Comissão de Constituição e Justiça, pro
nunciou-se esse órgão técnico pelo acolhi
mento da emenda apresentada pela Comissão 
de Flllanças. 

Com o advento do novo texto constitucional 
e a aprovação da Resolução no;> 157, de 1988, 
houve por bem a Presidência da Casa redis
tribui!' ó projetO em tela à esta ~Comissão, que 
deverá proceder não só ao eXame do méiito 
da sugestão, como dos aspectos constitucio
nais e jurídicos. 

No que _diz respeito _ao enfoque constitu
cional, nada há que_se possa -oPor à tramitação 
da matéria que, por seu turno. passou a ter 
a sua tr_~itação regida pela ReSOlução supra
citada 

Quanto _ao mérito, _entendemos que deve 
ser mantida e aprovada a. emenda substitutiva 
oferecida pela ComiSsão de Finanças em 
maio de. 1,.9~. ~ qual_ transfere o beneficio 
à viúva do ilustre ex-Prefeito da Capital Fedéral, 
Srn:. Zilda Moraes Rêgo Cantanhede. _ 

Corri efeito, é justiça que se dê ao cônjuge 
supracitado de tão insigne_ homem público 
o amparo indispensável a uma vida digna e 
sem sobressalto com- eventuais dificuldades 
de ordem financeira. até o fllléll_ de s_eus dias. 

Também no plano financeirO a providêhcia 
não esbarra em qualquer óbice, pois a emenda 
em exame reduz a despesa originalmente pre
vista. 

Tendo em vista, entretanto, o longo período 
de tempo decorrido entre a última ação do 
projeto e o momento atual, algumas adapta
ções se f~em~necessárias, com relação a as
pectos fomiaJs. 

O poilfo -maiS ielevante consiste na substi
tuição do padrão que servirá de base para 
a fixação inicial da pensão do maior sal~rio 
mfnÜ)'lP vigente para o salário mínimo de refe
rência. o qual foi_ criado com o fun de servir 
de valor referencial oficial. 

--Refeitos os cálculos, chegamos à faxação 
de 30 salários mVJimos de referência, o que 
corresponde, em valores atuafs, a 17 vezes 
o piso nadonal de salários. 

Pelas razões expostas, somos pela aprova
ção do Projeto de Lei em discussão, na_form~ 
da seguinte emenda substitutiva: 

EMENDA No I -DF 
(Substitutivo) 

Concede pens4o especial à Sr" Zilda 
Moraes Rêgo Catanhede, Yiúva do Doutor 
Plfnio Catanheãe. ex-Prefeito do Dlsttito 
Federal e dá outras providênci8s: 

O Senado Federal decreta: . 
Art. 1 ~ é concedida, em caráter pessoal 

e intransferível, à Senhora Zilda Moraes Rêgo 
Catanhede, viúva do Doutor Plínio Catahhede, 
ex-Prefeito do Distrito Federal no período de 
1964 a ritarçb de 1967. uma pensão especial 
mensal e vitalícia, correspondente a 30 (trinta) 
salt;rio& minimos de referência. 

Parágrafo único. A pensão a que se refere 
este artigo será atualizada pelo mesmo índice 
e na mesma data em que forem reajustados 
os proventos dos servidores _civis do Distrito 
Federal. . . .. 

Art :29 t vedada a acumulação da pensão 
especial de que trat<J esta Lei com quaisquer 
outros rendimentos percebidos dos cofres pU· 
blicos, ressalvado o direito de opção. 

Ait. 3" a despe_sa- de~orrente desta Lei 
correrá à conta de dotações do Orçamento 
dO Distrito federal · __ -~ _ 

Art. · 49 Esta Lei entra em_ vigor na· data 
de sua PUbliCação. _ - , : -

Sala àas Comissões, 11 de maio de 1989. 
...::..:. Mauio Benevides- Presidente - Chaj;Jas 
Rodrigr.ies Relator. -Alufz!o Bezerra -João 
Lobo -Mauro &rges- FrailciSi:O RoDem
berg - Ney Maranhão ~Saldanha Derzf
M.eira Fdho --Maurício Corrêli- Edison ~ 
bão. 

PARECER N' 36, DE 1989 

Da ComiSsBo_do Distrito Federal, sobre 
o Projeto de Lei do Distrito Fedetal n" 
12, de 1989 (Oficio S/6; de 19{19, e , 
191189-P, na origem), que "dispõe sobre 
a Gratific_açãb EXtra_ordinária dos Servi
dores da Tabela de PeSsoal do Tribunal 
de Contas do Disúito i='edéraJ e dá outras 
providências". 

Relatof: Senador Meira Filho 
Com fundamento no disposto na Resolução 

n• 157/88, do Senado Federal, o Excelentis
simo Se.nhor Presidente d9 :r ribunal de Çontas 
do Distrito Federal submete à deliberação do 
Senado Federal o élllexo projeto de lei qUe 
"dispõe sobre a Gratificação Extraordinária 
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dos Servidores da Tabcla de Pessoal da Corte 
de Contas Distrital".· · 

Recentemente, ou mais propriamente em 
fins do ano passado, o Senado da República 
aprovou mensagem do mesmo Tribunal, que 
se transformou na Lei n9 2, de 30 de novembro 
de 1988, dispondo sobre a reestruturação, 
através de transformªção de cargos, do Qua
dro de Pessoal c;los Seroços Auxiliares. Os ser
Vidores da Tabela de Pessoal, então, não pude
ram, naquela oporturrldade, ter sua situação 
funcional devidamente _equ~~ionada. 

Produto de urna política de pessOal ultrapas-
sada, em que se dividiam e_ air)da se qiyidem 
os servidores em duas grandes classes--:- fun
cionários do Quadro e fundonários da Tabela 
de Pessoal-. essa situação dúplice vai geran
do distorções na medida em que ora se legisla 
para uma categoria, ora se dlsciplinam os inte
resses da outra, para compensar as díferenças. 

Esta proposição não foge à regra. Conio 
acentua o Senhor Presidente do Tribunal em 
sua mensagem, logo que foi feita a reestrutu· 
ração do pessoal do Quadro, pela lei de 2 
de novembro retromencionada, "estabeleceu
se um acentuado diferencial das gratificações 
pagas em relação ao pessoal da Tab~a. em 
ftagrante disparidade de retribuição, ficando 
a remuneração destes últimos situada em ní
veis inferiores às suas necessidades e pouco 
condizente com as atribuições dos empregos 
que ocupam". 

Engllafrto não se _'der ciirnprimento ao dis· 
Posto no art. 39 da C6ristituição Feder~, que 
prevê o estabelecimento de um plm:a~ ~co-· 
de carreira para o funcionaJismo, o Legislativo 
vai ter que votar este tipo· de le~ como já o 
fez, em mesmíssimas condições, em relação 
aos Tribunais Judiciários, -como, por exemplo, 
o Projeto de Lei da Çãmata _I'!~ -1.2'Z()/8~, do 
Supremo Tribunal Federal, e n"' 1300188, de 
interesse do Tribunal de Justiça do. Distrito 
Federal ·· 

Na conformidade do preceituado pelos arts. 
73, 75 .e 96 da parte permanente do Texto 
Fundamenta1, o Presidente do Tribunal detém 
o poder de iniciativa do processo I.~gislativo 
de que trata o projeto, e, a teor do § 19 do 
art 16 do Ato das Disposições Transit6rias, 
é o Senado Federal competente para legislar 
sobre a matéria. 

A despesa, segundo a exposição de moti
vos, representa um aumento de apenas 8% 
na folha de pagamento do Tribunal, devendo 
ser custeada por recursos previstos no Orça
mento do Distrito Federal alocados ao Tribu
nal de Contas. 

Escrito em boa técnica Jegislativé!_, __ até por
que produzido nos mesmos molc;!:es _c! e outros 
semelhantes já aprovados pelo Cóngi'esso Na
danai, o projeto guarda conformidade com 
os parâmetros constitucionais e legais pertí-: 
nentes. daí por que meu voto é pela sua apro
vação. 

Sala das ComiSsões, 11 de mãio -de-f 989. 
-Mauro Benevides, Presidente - Meira Fi· 
lho, Relator - Maurfdo Correa -~Saldanha 
Deni- Chagas Rodrigues.- Francisco Rei- . 
llemberg- Olavo Pires- Ney MaranhBo -

Aluisio Bezem!l .:... João Lobo - Edison Lo-bão. ' - ---

PARECER 1'1• 37, DE 1989 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre 
o Proj$ _de __ Le~ do J?F n~ 5,_0e 1989, 
que "conflJ em dobro o tempo de serviçõ 
efetivamente prestado em BrasUia, no pe
rf6do coinprf#endido entre 21 de abril de 
1960 e 20 de abril de 1962, por funcio
nários civis do _GOvemo do Distrito Fede-lar: · · 

- Relator: Senador Maurído Corrêa 
Com a Mensagem de n9 008189-0AB. data

da de 27 de fevereiro do corrente ano, o Exm9 
Sr. Governador do Distrito Federa], de confor
midade com o que dispõem o § 19, do artigo 
16, das Disposições Constitudonais Transi
tórias, e a Resolução n9 157_, do Senado Fede
ral, submete à deliberação desta Casa, Projeto 
de Lei qu,e "conta em dobro o tempo de servi· 
ço efetivamente prestado em Brasma, no pe
ríodo compreendido entre 21 de abril de 1960 
e 20 de abril de 1962, por funcionários civis 
do Governo do Distrito FederaJ''. 

Este objetivo está contido no artigo 19 da 
referida proposição, assim redigido: 

_ '::_Q__!:_eJilpO de serviço efetivamente 
prestado em Brasília, no_ período _com
preendido entre 21 de abril de I 960 a 
20 de abn1 de 1962, pelos funcionários 
civis do G.~o c;lo Distrito Federal, será 

_, cornp~do l:!!ffi dobro, para eferto de apo
sentadoria.n 

Vindo à Comissãp do DF, ao projeto foi 
tempestivamei\te oferecida a Emenda de n9 
1, de autoria do Senador Áureo Meno, a saber: 

EMENÓA.N•l 

-Acrescentar_onc;le couber: 

"Art. É facultado ao funcionário apo
sentado do Distrito Federa] contar o tem
po de serviço de que trata o artigo 19, 
desta lei, para qüinqüênlo." · 

EMENDAS DO RELATOR 

Nesta oportunidade, oferecemos as seguin
tes emendas de relator. 

ÉMENDA N• 2:R 

Dê-se à Ementa do Proj~tç de Lei_ do DF 
n'i' 05, de 1989, a s_eguinte redação: 

"Co~ em dobro a· tempo de serviço 
~etivam~nte p~~do em Brasl1iá, no pe
ríodo compreendido entre 21 de abril de 
1960 a 20 de abril de 1962, por servidores 
públicos civis do Governo do Distrito Fe

. deral, e dá outras providências." 

EMENDA N• 3-R 

Dê.-se .. ao_ act. 19 do Projeto de Lei do DF 
-I!"' ,5. _de 19§~. a seguinte redação: 

"Art. 1 "'- O te~po· de serviÇo efétiva
mente _prestado em Brasília, no período 
cõmpreendido entre 21 de abril de 1960 
a 20 de abril de 1962, pelos servidores 

públicos civis do QoVémo do Distrito Fe· 
deral, será c:ompLrtado ern dobro, para 

-efeito de aposeiltadoria." 

EMENDA N• 4-R 

Acrescente-se o art. 2~> ao Projeto de Lei 
n9 5, de -198'9, renuril'erando-se os demaf_s, 
com _a seguinte redaçãç: 

"Arl 29 Os efeitos desta lei também 
se aplicam à revisão dos proventos de 
aposentadoria proporciona] ao tempo-de 
serviçO." 

EMENDA N• 5-R 

Inclua-se onde couber: 

"Art. Contar-se-á também _em dobro, 
· para efetto de aposentadoria, -o tempo- de 
serviço prestado _no período de 21 de abril 
de 1958 a 2Q de abril de l96ll;·çelos 
empregados da Comp-ãfihia Urbanizado
ra da Nova Capita1 do Brasil- NOVA CAP, 
inclusive os da Guarda EspedaJ de Brasi~ 
lia:, GEB, que passaram à condição de 
servidor público do Distrito Federal, nos 
termos do art. 40 da Lei n? 4.242, de 17 
de junho de 1963." 

É o Relatório. 
Cumpre-nos examinar o projeto originário 

do Governo do Distrito _Fed~ral e as em~nçias 
acima enwnerada.S. 

ciua:fito à PropOSIÇãO do .Senhor GoV~
dor, medida idêntica foi adotada e,m_ rel~ção 
aos servidores do Senado Federal e da Cârna· 
ra dos D-eputados, através das ResolUções; n• 
09, de 1960, ·e n9 67, de 1"962, respectiva· 
mente, bem como· aos _servido~:es dos órgãos 
do Poder Judiciário sed.iad~ ~rn_J3r~slljot_ e 
do Tribunal de Contas d~ .Unjão, c_onforme 
disposto no art. 3'1, da Lei n9. 3.829, de 25 
de novembro de _1_9_6()._ _ _ _ . . 

InfereMse, do_ seu texto, Ql,l!! _o Projeto~ ~m 
tela preenche os requisitos da constitucioÇ~_a-
lid':lde e juridicidade. _ . ,__ , , .---; 

No referente aos aspectOs econômicos e 
financeiros resultantes do projeto, se conver
tido em lei, _as depesas serão custeadas pelos 
recursos con~ntes Qas dotações __ orçamen
tárias destinadas _a despesa de custeio- Pes-
soal, do Distrito Federa1. _ _ _ 

A Emenda n9 1, dÓ. SeriadQf Ã_!JJ'eô MeDo. 
apresenta uma inovação_ em ~eneftciÕ dos 
funcionários apôsentados, mas inçorre em im
propriedade de terminologia jurídica no âJn .. 

· bito do direito administrativo ao referir~se a 
qüinqüênio, eis que se trata de Uma denomi~ 
nação vulgar dã gratificação adic_ional por 
tempo de serviço efetivamente prestado a ca .. 
da cinco anos. Diz Sua Excelência, na jUstifi
cativa, que "A emenda fazjustiça aos refeõdos 
aposentados. permitindo o cômputo do tem· 
pode serviço para fms de Adicionais por Tem
po de Serviço, visto, que, ceritenas cl~les, trans
formando as_ licenças-prêmiO ein tempo de 
serviÇo, se apOsentaram Coin qüinqü_êni® in
completos, perdendo- gratifiCações e outras 
vantagens previStas em lei". 

-Por isso, oferecemos a seguinte Subemen
da do Relator, que c_onsiste em substltuir-s_e 
a expressão "para qüinqüênio". 
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"Art t: facultado ao funcionádo .apo~ 
sentado do Distrito Federal contar o tem~ 
po de serviço de que trata o art. 1 ~. desta 
Je~ para efeitó de percepção da gratifi
cação adicional por tempo de s_erviço, 
prevista no artigo 145, inciso XI, da Lei 
n-?1.711, de 28 de outubro de 1952." 

Contudo, vale sa1ientar que o objetivo da 
emenda não tem precedente na legislação que 
rege o regimento jurídico dos servidores públi
cos civis da União, em nenhum dos seus Pode
res, uma vez que a mencionada gratificação 
é definida como .vantagem pessoal atribuída 
por qüinqüênio de efetivo exercício. 

A Emenda n9 1 do Relator, é modiflcativa 
da ementa do projeto de lei, compatibiliZando 
sua redação com as que oferecemos ao artigo 
1?, estendendo o beneficio a· todas. as espécies 
de servidores e não somente a funcionários 
(Emenda n" 02) e a referente à adfção de um 
dispositivo sobre a contagem e:m_ __ dobro do 
tempo de serviço no Jnic;;io de Brasília, para 
efeito de revisão dos proventos da aposen
tadoria proporcional (Emenda n" _03). 

A Emenda n" 2 do Relator, apenas substitui 
a expressão "funcionários cMs", inserida no 
corpo do art. 19 do Projeto de L~i. pela expres
são "servidores públicos civis", tendo em vista 
que, seguindo os cânones da Constituição ·de 
1988, de especial os preconiZados no Capfti.do 
VII - Da Administração Públicc:J - Seição II 
""'-dos Servidores P:úbllcos Civi_s -, rios quais 
se acha consa,grado o princíPiO -da lsonomia, 
entendemos. que o benefício .de _que trata o 
citado artigo 1.? do projeto não __ de.ve_ ficar ads
bito a funcionários, merecendi:fSer esteildldo 
a todas as espécies de servidor_es~ 

A Emenda Q9 3 do _RelaiDr:, é um dispositivo 
novo que visa a aplicar os efeitos do artigo 
19 do projeto à revisãO: dQS proventos da apo
sentadoria prqporcional ao tempo de serviço. 
A matéria tem respaldo no § 49, do artigo 40, 
d_a Constituição_ Federal. 

· · A Emenda nç 4, do Relator, mandando con
tar em dobro os dois anos 1mteriores à inaugu
ração de Brasflia também para efeito de apo
sentadoria dos antigos empregados da Nova
cap que ex-vi do disposto do art. 40, da Lei 
nç 4.242, de 17 de juJho de 1963, passaram 
à condição de servidor público do Distrlto_Fiit' 
deraL a medida parece das l"')ªls justas. 
• É óbvio que inexiste precedente legal sobre 
a matéria, pois esses a~ais servidores foram 

· os verdadeiros pioneiros na construção de 
Brasília. 

Diante do exposto, rosso Parecer. cOnclu
sivo é pela aprovação d_o _Projeto de Lei, c_om 
a Emenda n1> 01 (esta com a reçlaç_ão d;;1 s®e
menda do relator), e com as Emendas de n9s 

'bt,02,03-e04,-todasdo_R~lator. . _. 
' saia das Ccimissões, 3 de maio de_ 1989. 
' -Mauro BimevideS, Presidente _- f1.p._vrfc/o 
' Corréa, Relator;_ twlson (1_at!fns- L.ecpoldo 

Peres - Frandsco Rollemberg - Ronaldo 
Aragão - O/avo Pires - M~uro Borg~S - _· 
Meira Filho - Ney Maranháo - Aureo Mel/o 
-Jamil Haddad- Lourivai BapUsta. 

1EXTO FlNAL APROVADO PELA 
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Projete> de Lei do Distrito Federal 
n•5, de 1989 

Cónf.a eln áobro õ tempo de serviçO 
-~ efetivamente prestado em 8rasJ1ia, no pe

rfodoque menciona, por servidores públi
cos cMs ~do Governo ão Distrlto Federal. 

--- e-t;f_á oUtras pi'ovidêncfas. _ 

O S~ado Federa] çlecreta: 
Art. 19 O tempo de serviço efetivamente_ 

prestado em Brasilia, no período ·compreen
dido entre 21 de abril de 1960 a 20 de abril 
de 1962, pelos servidores públicos civis do 
GoVerno do Distrito Federal, será computado 
erri dobro, para efeito de aposentadoria. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste 
artigo aplica-se, no período de 21 de abril de 
1958 aZO de abril de 1960, aos empregados 
da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
do Brasil - Novacap, inclusive os da Guarda 
Especial de Brasflia, GEB, que passaram à 
condição de servidor público do Distrito Fede
ral, nos termos de art. 4Q da Lei n? 4.242, 
~~--17 de julho de J9f!3. 

Art. 29 ·É facUltado ao funcionário aposen
tado do Distrito Federal contar o tempo de 
Setvfço de que trata o art 19, desta lei, para 
efeito de percepção da gratificação adicional 
por tempo de serviço, prevista no artigo 145, 
inciso XI, da Lei n9 1.711, de 28 de outubro 
de 1952. 

Art31> ~efeitos àestaJei apl~cam-se à revi
são dos proventos da aposentadoria propor
cional ao tempo de serviço. 

Art 4? Esta lei entra em vigor na data de 
sua "publicação. -

Art. _5'1 RevogaJ!l-~e ftS çl.~posições_ em con-_ 
trário. 

Brasília, 11 de maio de 1989. 
_1689 dª- Independência e 101 ~da RepúbUca 
Mauro Benevides-Maurfc/o Corrêa -Sal-

d;mha Derzi- Meira F1/ho -lrapuan Costa 
Júnior- Chagas Rodrigues- FrancisCo Ro-
/Jemberg- Ney Maranhão -ALuizlo Bezerra-
-João Lobo.- ~dlpçn Ir-obão. 

PARECER N• 38, DE 1989 

Da ComiSSáo do DiStrito Federal, sobre 
o Ofício "S" n9 9, de 1988 (Of. GP n9 
1315, de 1 S:.B-88, na origem) do SenhOr 
Presidente do Tribunal de Contas do_ D/s
tritoFederal. comunicando ao Presidente 
do Senado Federal a aprovação, por umi
nimfdade, do relatório e dQ projeto de 
parecer prévio referente às Contas do Go
verno do Dlstn'to Federal; relativas ao 
exercido fmancefro de 1987, elaborados 
pelo Conselheir<? _Geraldo de O!ivl!_ira Fe~ 
raz. 

. Relaior: Senador Mauio BeneVides 
L Competência constitucional 

A ConstitUição _de_1988 preserva, na compe
tência do Senado Federal, o exercido da fisca
lização sobre o Distrito Federal~ enquanto não 
for instalada sua Câmara Legislativa (art 16, 
§ 29, do Aro das Disposições Constituctonaís 
Transitórias). - -- -~-- - - . 

No Senado, cabe _à Comlssão.dq.Di~trito 
Federal_opinar sobre as contas do Governo 
e oferecer-o respectivo projeto de resolução 
para a decisão do Plenário (Regimento Interno 
de 1970, arl I 05, 1. d, e arl 393, § 1 '). . 
D- Ap.-eclação do Trlbunãl de Contas do 
Distrito Federal 

A Corte de Contas do Distrito Federal enca~ 
minhou minucioso relat6rio sobre os resulta
dos do exercício fmanceiro e pãrec:.er -prévio, 
no desempenho ·das-atribuições que lhe foram 
conCedidaS pela Lei no 5.538, de 196.8, azts, 
27,l,e28. ·- · - . 

Algumas informàções merecem ser desta· 
cadaS dê:Ssa substahCi~l:aOálise, parit conheci

. menki _desta Corriissão e do Senado da Repú
blica. 

A inflação de 366%_, materializada_em 1987, 
conftrmou o malogro do Plano cruzado, de
cretado em 27 dg fe~reiro de 1986;inva1idou 
as previsões orçamentárias e tomou incompa· 
rávei~ as_ grandezas monetárias da ~ecução 
do orçamento. Assírri, ·embora a arieci.dação 

.qo.miQ_al aparente um excesso de 307% ·em. 
relação_ à previsão, houve na verdãde u.m Qe
crésCir'no de_ 31%. ~iri QRlndezás _constantes 

--(fls. 2:23 e 224). Seffielhantemente, a: despesa 
l.lltrapassou em 3.18% a estimativa inicial, ape
sar de os gastos terem ficado abaixo do índice 
inflacionário (fl. 225). 

_-.~-~ 1\ dependência financeira do Distrito Federal à Ooião evidenda~s.e nas_ fontes da receita 
(fls. 49 e 224-c): 
Transferências da União 
ReCéttas próprias do Distrito Federal: 

Tributárias, inclusive contribuições 
operações de crédito 
Convên~os, patrimonial, industrial, serviços 

66% 

e outras fontes 3% 34% 
Total 100% 

Os- gàstOs conl _pesSOal, ativo e inativo, representaram 78% das despesas correntes ou 
68% -da despeSa total, enquanto os investimentos diretos em obras públicas, equipamentos, 
instalações e material permanente tenham ~i_gnificado apenas 3% (fi. 228-n-o). Há que lemb_rar, 
todavia. que a prestação de serviços públicos instruniehtaliza-se mediahte pessOal. POr outro 
lado, há despesas d.efinitivas efetuadas através do Fundo_de Desenvolvimento do Distrilo_F~eral, 
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declaradamente sem retomo e que atingiram o montante de Ci$1.080.060:141,06, correspon
dente a .68,15% dessas despesas, consumido nos seguintes fins (fls. 188/189): 

Obras e Instalações = 68,15% x 73,38% ~ 
Auxilies para despesas de capital = 68,15% x i 5,20-% 
Aumento de capitaJ de empresas estatais = 68,15% x 8,21% 
Equipamento e material permanente= 68,15% x3,21% 

50,01% 
10,36% 
5,60% 
2,78% 

O endividamento do GDF cresceu. A dívida fundada aumentou 497% (tl. 232-0-p ). Além 
disso, da despesa empenhada em 1987, 11% do valor foram transferidos para pagamento 
no exercício seguinte, na conta de Restos a PaQar. (fl. 228-p). 

Por funções do Governo, a despesa realizada teve a seguinte distribuição, _observando-se 
elevada participação do custo da administração e planejamento, o qual sobe de 13.29% para 
29,84% ao ser incluído na função- ·o gerendamento dos principais programas (fls. 72 a 76 
e 102), ·· -

Saúde e saneamento 
Educação e cultura (26,90......,... 7 ,49) 
Segurança pública 
Soma destas três funções 
Assistência e previdência 
Habitação e urbanismo (4,88-1,89) 
Transporte rodoviário 
FIScalização financeira e orçamentária 
Turismo (0,40- 0,09) 
Promoção_eextensãorural (1,58-1,38) 
Rel•ções do trabalho (0,09- 0,04) 
Desenvolvimento regional (5,66- 5,66) 
Subtota1 das despesas-fins 
Administração e planejammento ( 13,29 + 1 6,55) 
Total das despesas da admin[stração díreta 

21,99% 
19,41% 
12,94% 
54,34% 

8,88% 
2,99% 
2,58% 

~~ D;81% 
0,31% 
o;2o% 
0,05% 
0,00% 

70,16% 
29,84% 

200,00% 

A maior parte da receita realizada foi destinada às entidades da administração indireta, 
merecendo destaque (fl. ,234): 
5 Fimdações- Educacional, Cultural, Hospitalar, Serviço Social 
e ·zoobotânica 
2 Autarquias - Departamento de Estradas de Rodagem e Departamento 
de_ Trânsito - - -
3 Empresas Públicas-Novacap, Codeplan e Em ater 
Transferências às entidades citadas 

48% 

2% 
2% 

52% 

Cinco empresas do GDF apreseritar8m prejufzos finais no exercício, que absorveram 
as seguintes percentuais dos respectivos capitais próprios, do início do ano (fls. 138, 146 
e 238Cc)' ~ ~ - ~ ~~ ~ -~ ~ ~ 

Profloi-a ............................................................................................... : ... :~~~---··~._. .. .: .•. :~.;.~:..:.: ..... .,. .... ._. .. ...._ ... 32.,68% 
Transportes Coletivos de Bras~ ia ........... u ....................................................................... " ................... 32,23% 
Ceasa .. ~ ....................................... ~ ...................................................... _ ........... : ...................................... .25,57% 
Emater ........................................................................................................................... - .............. : .......... .12,51% 
Terracap ....................................................................................................................... - .......... ~ ............. .4,56% 

As demrus empresas públicas e mistas do GDF apresentaram lucros finais no exercício, 
nos seguintes percentuais sobre o _capital próprio inicial (fls. 138 e 146): 

Sociedade de Abastecimento de Brasília- SAB 
Banco de Brasília- BRB 
Cia. Eletricidade de Brasília- CES 
Cia. de Planejamento -CODEPLAN 
Cia. de ÁgUas e Esgotos de Brasília-CAEss 
Cia. de Desenvolvimento da Nova Capita1- NOVACAP 
Sociedade de Habitações de Interesse Social-SHIS 

53,53% 
10,25% 
5,56% 
5.37% 
2,89% 
2,15% 

~ 0,25% 

m. Deficiências administrativas 

O relatório_ do Tribl,!nal de Contas do Distrito_ 
Federal aponta as seguintes deflclêndas ad
ministrativas no Governo: 

a) contas incompletas, quanto às ativida
d~s _e demonstrações fisico---fmanceiras (fl. 
222); . . ~ - . ~ ~ ~ ~ 

b) inoperância do planejamento e da audi
toria._intema (fls. 2231224); 

c) ãusência de controle ou acompanha- -
menta _confiável (fl. 179); 

d} insatisfatórias políticas de fiscalização e 
cobrança de tributos (fl. 179); - _ 

el_ inexistfoncia d!== avalig1ç:ã_p de_ desempe
nho dos administradores (H. 179). 

W. lnfrlngêncla à Constituição de 1969, 
arts. 61-§ 1•-c e62 -§ 3• 

Segundo o relatório do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, o então Governador José 
Aparecido de Oliveira abriu crédito especial 
sem autorização legislativa, no valor de Cz$ 
110.000.000,00 para _reforma "do Hospital de 
Base, mediante o Dei:reto n? 10.835, de 
15-10-87 "((Is. 20-0 e 226-c): O!f dispositiVOs 
infringidos têm· sua correspondência no art 
167, item V e§ 19, da Constítulção de 198S: 

V. Jnfdngências a leis ordinárias. 

Além da citada violação constitucional,-o 
relatório do Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral aponta as seguintes desobedíêncías a 
leis específicas (fls, 201 ): - -
--a) registro indevido como_ receita realizada, 
de quantia de Cz$ 2.052.142.000,00, descum· 
prindo os arts. 35'1 e 39 da Lei n• 4.320/64, 
na redação do Decreto-Lei n~ 1.735!79, com 
a seguinte composição: 

Transferência financeira da União, não libe
rada no exercício (fl. 180-d)- C.z$ 
2.052.021.000,00 .. 

Transferência orçamentária da Seci-etaria 
de Segurança Pública ao Instituto de Desen
volvimento de Recursos __ Humanos_ (fl. 181-j) 
_:-ez$ 121.ooo,oo. 

b) conseqüente inexatidão da informação 
da receita·no montante de Cz$ 
28.805.837.377,62, ao invés de_Cz$ 

~ 26.753.695.377,62 (fl. 225), assim comei do 
superávit afirmado em Cz$ 1.477.145.089,91, 
que vira em déficit de Cz$ 574.875.910,09 
(fl. 231-d), valor este _que também se tradw 
em diminuição do saldo patrimonial (fls. 
2321233); . ~- -

c) -ãbertUrã de créditos adicionais exceden
tes aos reçy_r:sos .disponíveis, no valor de Cz$ 
2Z99.020.506,61;COntrari.?mdo o dlsPcisto no 
art. 43 da Lei n' 4.320/64 (fl. 226·c); 

d) abertura de créditos suplementares em 
valor total significativamente superior ao limite 
estabelecido no art. 89, I, da Lei n? 7.646/86 
(fls. 226·d e 243). 

vi. Parecer prévio do Tribunal de Contas 
-do Distrito Federal 

Entendeu o Conselheiro relator do Tribunal 
de Contas d9 __ pF _q~e as falhas ou irre9':!!~
rldades apuradas no exame das contas do Ga:
vemo não acarretaram, em princípio, prejuízos 
ao património do Distrito Federal e que os 
balanços refletem com exatidão os reQistros 
contábeís realizados, embora estes apresen
tem impropriedades originadas exclusivamen- · 
te da inobservância de princípio contábil pre-
vfst() n• Lei n• 4.320164 (fl: 242). ~ 
- O Colegia-dO acolheu es~e entendim~nto e 
aprovou o parecer prévio proposto pelo rela
tor, no qUal sião ressalvadas as ilegalidádes 
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cometidas e o exame da responsabilidade de 
cada um dos administradores, cujas contas 
deverão ser objeto de julgamento individual 
e exclusivo da Corte de Contas, na forma da 
Lei n• 5.538/68 (fls. 242 a 244 e 253}. 

VIL Parecer do relator da Comissão do 
DJsbito Federal 

Ao contabilizar como receita Tealizada trans
ferência não recebida da UniãO, no montante 
de Cz$ 2.052.021.000,00, infoimain superdi
mensionamento em igual valor os balanços 
orçamentário, financeiro e patrimonial, apre
sentando inexistentes superávits e variação pa
trimonial. 

Esse-erto Contábil contradiz a exatídão, obli
quamente afirmada no relatório da Corte de 
COntas, entre os ré'gistros e -balanços contá
heis. 

Pode-se concordar, todavia, em que citado 
erro contábil, assim como as infrações legais, 
não tenham causado, em princípio, prejuízos 
ao património do Distdto Federal. Mas, certa
mente, esses procedimentos técnicos e legais 
não se ajustam às informações_ contidas na 
prestação de contas e constituem exemplos 
distorcidos para a educação política no cum
primento da Constituição e_ das leis._Mesmo 
a violação à Constituição, materializada na 
abertura de crédito espedal sem autoriZação 
legislativa, não configura necessariamente de
sonestidade nem infração penal. 

Ao Senado compete o julgamento político 
das contas do governador do Dtstrito Federal, 
podendo relevar as infringências formais à 
Constituição Federal e às leis reguladoras fi
nanceira, patrimonial e orçamentária. 

No tocante aos gestores, na hipótese de 
virem a ser provados danos ao património do 
DistritO Federa] ou falta d~ integridade de qual
quer espécie, não ficarão isentos das sanções 
legais e das reparações necessárias, nos julga
mentos individuais de competência do T ribu
nal de ContaS. ·-- · · · 

Isto posto, opinamos pela aprovação das 
contas do exercício de 1987, apresenta-das pe
lo governador do Distrito Federal, nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DEIEl N' 20 
DE !989 

O Senado Federal, no uso da competência 
que lhe confere o art 16, §§ 19 e 29, do Ato 
das Disposições ConstitucionaiS Transitórias, 
resolve: 

Art. 1 o São aprovadas as contas apresen
tadas pelo Governador José Aparecido de Oli
veira, do Distrito Federal, conc_ernentes ao 
exercício de__l987, reiisalvadas _as responsa
bilidades imputáveis a gestores por infrações 
lega~ e danos patrimoniais de qualquer espé
cie._ 

Art. 29 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das COmissõeS, 3 de maio· de 1989. 
- Lourival BaptiSta ...:.. Presidente eventual 
-Mauro Benevides, Relator- Ney MartJnhão 
- O/avo Pires - Mário Maia - Leopoldo 
Peres.......,.Francisco Rollemberg- WJ1son Mar· 
tins -Jamil Haddad- Maurfclo Corr~a, ven-

cido - Alufzio Bezerra- Ronaldo Aragão -
Meira Filho -Áureo Me/Jo. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
DO SENADOR ALUÍZIO BEZERRA 

AO OÁOO S!OS DE !988 

Acompanhando o voto do reJator, votamos 
favoravelmente, solicitando sejam ressalvadas 
as irregularidades apontadas no relatório do 
Trlburiéil de Coritas do Distrito Federal que 
aprovou as contas do Governo do Distrito Fe
deral, relativas ao ano de 1987, com o exame 
da responsabilidade de cada um dos adminis· 
tradores, ressaltando a competência desta co
missão para, cumprindo efetivamente o seu 
papel, fiscalizar a apuração, para que não se 
transforme em letra morta as determinações 
daquela Egrégia Corte, e, chamando a respon
sabilidade de quem de direito, fique resguar· 
dada a pessoa do então Governador José Apa
recido de Oliveira, -caso as irregularidades ve
nham a ser confirmadas. Sen. Aluízio Bezerra. 

Voto em sepaiado, vencido, do Sena· 
dor Maurício Corréa nt!l Coinissão do Dis
trito Federal, sobre o Ofício "S" tÍP 9,. de 
1988 (OF. GP n' 1.315, de 18-8-88, na 
origem) "do Senhor Presidente do Tribu
nal de Contas do Distrito Federal, comu
nicando ao Presidente do Senado Federal 
a aprovação, por unanimidade, do relató
rio e do projeto de parecer prévio rele· 
rentes às Contas do Governo do Distrito. 
Federal, ielativas ao exercício financeiro 
de 1987, elaborados pelo Conselheiro 
Gert~!do de Oliveira Ferraz". 

O relatório e o parecer prévio da lavra do 
Conselheiro Geraldo de Oliveira Ferraz, apre
sentados em Sessão Especial do TCDF, reali
zada a 1 O de agosto de 1988, para apreciação 
das contas do Governo do Distrito Federal, 
relativas ao exercício financeiro de 1987, des
crevem várias irregularidades consubstancia
das _em ates e fatos jurídicos e contábeis que 
padecem do vício da ilegalidade. 

Mas, antes de recapitularmos as apontadas 
irreQularldades, convém seja transcrita a intro
.dução da 2• parte daquele relatório, que bem 
demonstra a constante desatualização dos re
gistros cõfltábeis do GDF que o levou à ina~ 
dimplência na apresentação das contas de 
!987: 

"As contas do Governo do Distrito Federal, 
referentes ao exercido de 1987, foram entre~ 
gUes ao tribunal no dia 20 de junho do cor
rente anO, açompãnhadas do Ofic!o n~ 
788/Sa...-:GAG, do Excelentíssimo Senhor Oo· 
vemador José Aparecido de Oliveira. Vieram, 
pOrêfn, inc6n1pletãs. Os elementos que, então, 
faltavam, foram remetidos à esta Corte no dia 
22 si!gufti:te, ·com o Ofício n~ 800/8_~. 

Antes, no dia 29 de abril, esta Corte recebeu 
o Ofício o9 165/88--SEF, do -Exrn9 Senhor 
Secretário de Finanças. comunicando a im
pOSsíbJlídade da remessa daquelas contas no 
prazo indicado no § 1 ~ do art 28 da Lei n~ 
5.538/68 e no art. 49 do Ato Regimental n9 
9/80, em razão de problemas aprese!itados 
no SiStema de proc_essamento de _dados da 

Coordenação do Sistema de Contabilidade, 
invfabi1izando a c_ondusão dos trabalhos de 
escrituração dos dadoS relativos ao periõdo 
de outubro a dezembro no prazo normal. 
"" Em face da mencionada comunicação, e 

à vista de nova justifica~va apresentada em 
31 de maio - Ofício n9 247/88--SEF -, o 
Egrério Plen?1_rio desta Corte decidiu aguardar 
a remessa das contas, com todos os elemen
tos a que se refere o a:rt._ 49 do Ato Regimental 
~ 9/80, para a elaboraç~o do relatório e pare
cer prévio correndo o prãí:o reSpectivo a partir 
do recebimento dessas contas (sessões de 
5-5-88 e 2-6-88 - procesoo n• 1.223/88). _ 

Os elementos que integram as contas, ape~ 
Sar de completos, não satisfaZem plenamente 
ao exigido no art. 4~ do Ato Regimental n~ 
9/80, quanto ao relatório das atividades gover
namentais e à demonstração da execução fisi
co-fmanceira dos programas de trabalho. 

o Relatório do Exm9 Sr. s-ee·rétárlo de Finan
ças, apresentado às fls. 1 a 8 do volume, limita
se, basicamente, a expor as realizações daque
la secretaria. As contas, entretanto, estão 
acompanhadas de elementos contábeis e al
guns dados estatísticos que possibilitam a 
análise, embora apenas no aspecto financeiro, 
da execução dos program~.?~ governo. 

Quanto ao Demonstrativo da Execução Hsi
co-financeira dos Programas de Trabalho 
(anexos IV e IV-A), é omis_so no que se refere 
~_i_nc:fiç~çáo dõS-recursos aplicados, ano a ano, 
em cada item dos projetes em execução, e 
dp estágio de implementação de cada um. 

-O inventáriO flSico dos bens móveis ~ imó-
veis do Distrito Federal não foi remetido. Junto 
às contas foi apresentado, porém, o inventário 
contábil (anexo lll), com valores ajustados em 
decorrência de levantamento físico ainda in
completo. 

Pelo Oficio n~ 247/BS~SEF. de 3l.de-maio 
d~ 1988, dirigido ao Presidente do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal, o então Secre
tário de_ Finanças informou que "consoante 
exposição constante do nosso-QJ n9 
165/ff8~SEF de 29 de abril de 1988, encáini
nhado a essa corte, esta Secretaria teve que 
refazer todo o trabalho de escrituração coh
tábil do Distrito Federal "dos meses de Janeiro 
a outubro de 1967, e escriturar os meseS- de 
novembro e dezembro do mesmo ano •em 
um novo sistema de pro_cess_amento de_dados, 
por força de defeito técnico JÊlsuperável no 
equipamento NCR-399, onde estavam sendO 
feítos registres _coritábeis". -_ ~ 

Essas transcriçõeS dizem bem da situação 
~ de inadimplência da contabilidade do GDF, 

cujo atraso demandou mais de sete meses, 
para só então serem refeitos ou seus_ lança
mentos desde janeiro de 1987. Refeitos com 
erros crasSos, Como os salientados no relató
rio adm~ _refeddc_:>!_a_ ponto de estamparem, 
dentre outras mazelas, resultados tidos como 
superavit, quando na realidade deveriam figu
rar como deficit. 

A desat_u_alização contil).uada _da escritura
ção Contábil comprometeu a credibilidade do 
aconipanhamento da execução orçamentária 
da receita e da despesa, e até induziu violação 
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à Constituição, materializada na abertura de 
crédito especial sem autorizaçilo legislativa. 

Esses dados preliminm:~ assumem slgnifi· 
cativa importância para que se discuta a tese 
do Nobre Relator, Senador Mauro Benevides, 
empossada em seu parecer, de que "a vfola
ção à Constituição, materializada na abertura 
do o:édito especial sem autorização legislativa, 
não configura necessariamente desonestida~ . 
de nem infração penal". 

Contudo, não concordamos com a respei
tável opinião de Sua Excelêm::ü'l quando afinna 
que: "Ao-Senado compete o julgamento polí
tico _das contas do governador do Distrito Fe
deral, podendo relevar as infringências formais 
à Constituição Federal ~ às _leis r~gJ..!ladoras 
da gestão financeira, patrimonial e orçamen
tária". 

Não ousamos suscitar a hipótese de cometi
mento de violação ao princípio da probidade, 
porquanto os elementos trazidos a e)fame não 
nos autorizam sequer supô-lo. 

Mas a violação ao princípio da legalidade 
está demonstrada, de sobejo, no substancioso 
Relatório do Tribunal de Contas do Distrito 
Federa1 e sintetizada no parecer_do s.enador 
relator. 

Ao Senado Federal não compete transigir 
com a violação ao princípio da legalidade. Ao 
contrário: há que mantê-lo incólume, fazen
do-o no exercício das suas prerrogativas re
conquistadas às duras penas durante as histó
ricas refregas políticas na defesa do Estado 
de Direito Democrático. - r 

Hoje, a aprovação das contas do Poder Exe
cutivo não é ato simplesmente homologatório, 
como fora em pa~do recente. 

Por isso, a nossa perplexidade causada pela 
incongruente proposição de aprovação de 
contas crivadas de ilegalidades, segundo o 
próprio parecer. 

Se não, vejamos: 

1-Deflclêndas administrativas (fl, 5 do 
parecer) 

li) contas incompletas, quanto_ às ativida
des e demonstrações frsico-financeiras (fl. 222 
do parecer); 

b) inoperância do planejamento e da audi
toria interna (fls. 223/224 do processo); 

c) _ausência _de contrple ou acompanha
mento confiável_(tl. 179 __ dqprocesso); 

d) ínSatisfatórla:s políticas de fiscalização e 
cobrança de tributos (f}. 179_ dp processo); 

e) inexistência de avaliação de çlesempe
nho dos Administradores. (fl. 179 do proces
so). 

D -lnfrlngênda à Constituição de 1969, 
61-§ 1•-"c"e 62-§3• (fl. Sdol"'re<:er) 

Diz o parecer do relator: 

"SégUndo o relatório -do Tribunal de 
Contas do Dlstrito Federa1, o então Gover
nador José Aparecido de Oliveira abriu 
crédito especial sem autorização legisla
tiva, no valor de Cz$ 110.000.000,00 para 
reforma do Hospital de Base, mediante 
o Decreto n' 10.835, de 15-10-87 (fls. 
200 a 22"6-c). Os disPó51tivOs infilngidos 

têm su_a correspondência no art. 167, 
it_em V e § 1", da Const;ituição de 1988:· 

oe fato, às Os. 2001204 do processo, encon~ 
tram-se o projeto e o próprio parecer prévio 
do conselheiro-relator que salienta; 

"Abertura, sem prévia autorização le
gislativa, de crédito especial (Decreto n9 
10.835, de 15-10-87), instituindo-se: no 
Orçamento do Distrito Federal, inclusive, 
o Projeto n" 1,930-~fo1ma no Hospital 
de B_ase, inobservando_os arts .. 61, alínea 
"c", ·e- 62, § 3, da Constituição, o art. 42 
da Lei n' 4.320/64 ... 

Também à fl. 226 do processo, na alínea 
"e" do it~m 12 do rela_tório, está explicitado 
pel? mesmq conselheirQ-relator, que: 

"O crédito especial de que trata o De
creto n9 10.835, de 15-10-8_7, no valor 
de CzU 10.000.000,00, foi aberto, insti
tuiildo~Se. indusive, o Projeto n9 1.930-
Reforma do Hospital de Base, sem prévia 
autorização legislativa específica; a Lei n9 
7.6'02, de 19-5-87, citada como funda
mento daquele decreto, não se aplica ao 
Governo do Distrito Federa1, embora dela 
Conste- recUrsos finanCeiros vinculados 
àiJuele projeto." 

m -lnfrlngênclas a leis Ordinárias 

f\íilda_ às fls. 6n do parecer exarado pelo 
nobre Sét-iãdOr Mauro Benevides, estão alinha· 
das as infririgênciãs a leis_ ordinárias, aSsim 
a~cntas por sua. ~::elência: -

"Alêm da citada violação constitucio
-nal, o relatório do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal aponta as seguintes deso
~diências a leis específicas (fl. 201): 

a) regtstro indevido c_omo receita re~izada, 
ela quantiáde CZ"$.2:0S2.142.000,00, descum~ -
prindo os arts. 35-J e 39 ·da Lei n~" 4.3.20/64, 
na redação do D.ecreto-Lei _n9 1.735r/9, com 
a seguinte compõslçãO: Transferências -finan-
ceira da União, não liberada no exercfcio (fl. 
190-dl Cz$ 2.052.0"2J.ooo,oo. 

Transferérici21: orçamfiniária dá ·secretaria 
de Segurança Pública ao Instituto de Desen
volvtmetltoâe"RecuOOSHumanos (fls. 181-j) 
Q$ 121.000,00. . . 

b) c.onseqüente inexatidão da informação 
da receita no montante de C-z$ 
2ff.805.837.377,62 ao invés de Cz$ 
21i.753.695.377,62 (fl. 225), assim como do 
superávit afirmado em Cz$ 1.477.145.089,91, 
que vira em déficit de Cz$ 574.875.910 09 
(fl. 23l~d), valor este que tari-lbém se traduz 
em diminuição do saldo patrimonial (fls. 
232!2>3)< . . - . 

c) ·abertura de créditos adicionais exceden
tt;!s aos recursos ,disponiveis, no valor de Cz$ 
2299.020506,6,1, contrariando o disposto no 
art 43 da Lei n• 4.320164 (fl.-226-c); · · • 

d) abertura de créditos suplementares em 
valor total S:ighificatiVamente supeffor ao limite 
estabeJeciâo- no art. 89 , I, da Lei n? 7.646/86 
(fls. 22õCd -e 243 )."c 

Portanto, o que está sendo trazido ao conhe
cimentO desta comissão, para emitir parecer 

sobre as -GonU,.s do Governo do Distrito Fede
ral, oferecendo o respectivo projeto de resolu
çã·o coilsoante o- CfiSPOsto no art. 6~. inciSo 
D, alínea "b", da Resolução n? 157/88, é um 
vasto elenco de irregularidades que gravitaram 
na 6rbíta da ilegalidade, lnclusíve com ofensa 
à Constituição. 

Ora, se ao _Senado Federal, enquanto inves
tidO na competência de Câmara Legislativa 
do Distrito FederaJ, Com a_s_atribuições institu:: 
cionais de exercer a fiscalização contábil, fi
nanceir~, orçamentária, operacional e patri
monial da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade e eoonomi
cidade, mediante controle externo exercido 
pelo Tribunal de Contas, que é órgão áuX.iliar 
do Legislativo, não há como esta Casa aprovar 
as irregularidades que foram expostas pelo 
próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

Assim, tendo em vista as comprovadas vio
lações ao princípio da legalidade, nosso voto 
é contrário ao parecer do relator, manifestan.~ 
do-nos pela rejeição das contas do _exercício 
financeiro de 1987, apresentadas_ pelo Gover
nador do Distrito Federa], e pela apuração das 
responsabilidade imputáveis a gestores por in~ 
frações legais e eventuais dano§i ª"o patrimônio 
do Distrito Federal. 

Sãla-das Comissões, 25 de abril de 1989. 
-Senador Mauricio CoiTê<!f. -~ 

Tendo em vista o Voto em Separado do 
Dustre Senador Maurício Correa, 'aduzo ao pa
reêei- orlgiilãl, ·que acolhe manifestação fãvo
rável à aprovação-das _contas de 1987, os se
guintes argumentos esdarecedores das dúvi
das suscitadas: 

a) O registrO como receita_ realizada no 
exercício de 1988, no valor_ de Cz$ 
2~052.14_2,._QOO,OP, referente à t,ransferência da 
União foi efetuado tendo em vista princípio 
cott~~bü de qUe a um débitO de UOla entidai:le _
dê\re corresponder um crédito do. mesmo va...-_. 
lor em _outra. O citado registro foi realizado 
considerando que a inscrição da despesa em 
Re?tos a P,agar da União é de valor oorrespon
dént~_à receita do Distrito Federal, confçmne 
Ofidé)Ciset_n'? 36. _ __ . _ . . 

A própria Lei n9 4.320/64 dete~mina np_ § 
19 d_o art. 69 que "as- cotas de receita que uma 

-ehticklde pública deva transferir a outra induir
se_~ão, çomo despesa, nç orçamento da enti
dade -obrigada à transferên<::ia_e, co_mo receita, 
ricf OfçaiTlér'to da que as deva receber". 
P~edim mto análogo foi adotado no exer-_ 

cíciO de 19t 6;-léildo sido regiStrado o valor 
de Cz$ 343.093.400,00 -de transferência da 
União· á receber. 

Cabe esdarecer que a liberação dos recur
sos- pela União foi efetuada nos meses de ja- _ 
neiro a março de 1988.- - -

A vista, porém, do entendimento do Tribu
nal de COntas, ho exerdcio -de 1988 não se 
adotou tal procedimento (cópia do Oficio Ose:t 
n'? 36 anexa.)": 

b) A abertura do crédito especial à Secre
taria de Saúde, no valor de Cz$-
11 o.oao:oao,oo, foi efetuado à Vista do dispos
to no art. 29 da Lei n9 7.602, de 19 de ~io 
de 1987, cujos recursos direclónaram-se para 
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atender a obras de urgência no Hospital de 
BãSe de Brasília. E_fetivou~se a autorização pe· 
lo Decreto n~ 95.018, assinado pelo Presidente 
da República e refeferld_ado pelos ministros 
competentes (DO da União de 7~ 10-87- Se
ção 1- pág. n' 16449). 

Deve-se ressaltar que a aplicação foi feita 
de acordo com sua destinação, aprovada pela 
União. 

c) Sobre a referência "à insatisfatória polí
tica fiscal, quanto a fiSCaJiza_ção. e cobrança.· 
inclusive da Dívida Ativa" vaJe observar que 
a comparação, pura e simples, da arrecadação 
da receita do exerdcio de 1987 com a de 
1986 demoristra evidente çijstorção. A arreca
dação do exercício de 1986 teve_ um compor
tamento atipico em relação ao exercício ante
rior e posterior a ele, em virtude do consumo 
elevado ocorrido em 1986, durante a vigência 
do Plano Cruzado, em função do congelamen
to de preços e de uma inflação pouco signifi
cativa, fato ocorrido em todos os demais esta
dos. 

Já o mesmo· não ocorre na relação 87/85, 
em termos reais, considerando que, com a 
volta da inflação em faixa ascendente, o ·con
sumo reduziu-_se em proporção maior, verifi
cando-se índice negativo (quadro anexo). 

Outro aspecto que deve ser considerado 
é que, para a elaboração da proposta orça
mentária do exercício de 1987, foi feita previ
são de inflação zero, em face de recomen
dação da Seplan, procedimento idêntico ado
tado pela Onião. 

d) Com relação à menção das "contas in
completas, quanto às atividades e demons
trações físico-fmanceiras", observa-se ter ore
lator das contas, às fl. 222, mencioriado que 
"oS elementos que integram as contas, apesar 
de completos, não satisfazem plenamente ao 
exigido no art 4~' do A.tJJ Regimental n9 9/80, 
quanto ao Relatório das Atividaàes_ Governa
mentais e à Demonstração da Execução Físi
co-Financeira dos_ Programas- de Trabalho. 
Cóh\rérri ássirlâlffi" (p.ie O Distrito Feder.,:! tern 
implantado o Sistema de Acompanhamento 
Fi.Sicci e Financeiro - SIAFF'', cujo objetivo 
é controlar a execução dos projetas executivos 
e metas delineadas subsidiando_ a exe_cução 
do Orçamento Programa GoVernamental, 
bem como possibilitar às Onidades Orçamen
tárias análise e avaliação do que foi planejado 
e dos resultados alcançados. Esse iii:Strumen· 
to tem apresentado resultados satisfatórios no 
âml:iito da administráção do Distrito Federal. 

Deve-se ressaltar que nem a União ou os · 
estados realizam ac;ompanhamento_ de todos 
os projetas em execução,_ mantendo controle 
apenas dos considerados mais importantes 
em decorrência do elevado custo do processa
mento de dados. 

e) Quanto ao inventário fislc.o dos bens mó
veis e imóveis, que não teria acompanhado 
as contas, va1e observar que foi apresentado 
inventário sintét'fto, ficando, _en~to, à dis-
posição do Tribunal de Contas centenas de 
volumes referentes à_s __ d~mQnstrações anaJí
ticas dos bens móveis e ünóveis, procedimen· 
to esse acertado com o Presidente daque}e 

CólendtfTribunal à época do envio da presta-
ção de contas. -

Em razão do ·volume do registro dos bens 
e visando facilitar a fiscalização do Tribunal 
de Contãs, a Secretaria de Finanças está provi
denciando instaJaÇão de terminal de processa
mento de dados naquela Esrégia Corte, O (Íue 
propiciará acesso-direto aos registres dos bens 

· patrimoniais. 
I) No que tange ao atraso da escrituração 

contábil, que teria comprometido o acampa· 
nhamento da execução orçamentária da recei
ta e da despesa, deve-se esclarecer a ocor
rência de defeito no equipamento de proces
samento de dados NCR, existente na Secre
taria de Fmanc;as e que a escrituação·contábil 
tinha sido realizada até o mês de outubro. 

Para sanar o defeito, a empresa trouxe técni· 
cos dos Estados Unidos para recuperação do 
equipamento, o que não foi possível em face 
de não existir peça de resposiç:ão adequada. 

Providenciou-se, então, desenvolvimento de 
outro sistema contábil em equipamentos Co
bra 540, tendo havido necessidade de ser efe
tuada escrituração de todo o--exei"Cfclo. 

g) Quanto à extrapolação do limite para 
abertura de créditos suplementares, convém 

esclarecer que, tanto no exercido financeiro 
em exame quanto em exercícios anteriores, 
o procedimento adotado computava para a 
foimação do limite a incorporação dos crédi
toS suplementares concedidos pela União (art. 
&, inciso IV, da Lei n9 7.546 de 3-12-86). 

Esta sistemática, rio entanto, odeixou de vigo
rar a partir do exercido de 1989; viSto -que 
a própria Lei n9 3, de 21-12-88, que ãprovou 
o orçamento para 1989, em seu art 89, irrçfso 
m. assim o estabelece. 

h) Os fatOS- ;:.Dôrdados representam, ape
nas falhas administrativas que não repercu· 
tiram no resultado ~conômico 'e nem acarre
taram--dano aó j>atiiffiôno do DiStritO Federal, 
não se configurando, assim, desonestidade ou 
infração penal. 

É _opo_rtUno resSaltar que a apreciação das 
contas não envolve o exame_ da reSJ)o~sabi
lidade de cada· UTJl dos admiriistradores de 
órgãos ou entidades do Distrito Federal, cujas. 
contas serão_objeto de julgamento indivic;lual' e exclusivO -do CÓlepdo Tribunal de Contas, 
de acordo com O disposto na Lei n9 5.,5;3_816&.. 

Brasília, 3 de maio de 1989.~Mauro Bene-
vldes, Relator. 

PRESIDtNCJA DA REPÓBLICA 
Secretaria. de Planejamento 

or. Clsetln' 036 
Do: Secretaria de Controle Interno _ 
IYJ: Secretaria de Finanças do governo do Distrito Federal 
Assunto: R~stos a Pagar/87 _ _ . _ _ _ 

Em résposta ao Of. O.E. n"'o 049/88-SEF, de 2-2-88, informamos os va1ores iQSCritos em 
Restos a Pagar, exercício de 1987, deSse Governo: 

Transferências a Estados, DF e Munldplos 
Despesas de Pessoal e EriCargoS, OUtras - . 

Despesas Cori'entes -e capital ......................... --.--............ ~.--.. ---· 770.500.000,00 
Encargos Gerais da União 
Conv. Sarem n9_?4/87 ..... ,._., ......................................................................................................... 300.000,00 
E.M. n• 790/87 ................•.... : .•..•..•.......•.................................. : •...... ·-·····----- · :396. 700.ooo;oo 
Proteção e Recuperação do Lago Paranoá ....................... m .............................................. 250.821-.oü0~00 
E.M. n•849/87 ...................................................... c .......•... ;: ..•...• , .. _. ____ --·---'=-" 600:000.000,00 

Dec. n• 94.940/87 _ ··············································································-·-····--··----- 34.000.000,00 
Cordialmente, -Jorge Alberto dos S8ntos, S~~étáiio _ d~ -C<?ptrol~ _ln_temo. 

6DVHIID DO DISTHiD mEUL 
Sme\•rh de _Finanm 
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A série histórica representa a evolução da 
Receitl!l Tributária do Distrito Federa] durante 
os exercícios de 1985 a 1987. 

O ano de 1986, como se observa, teve um 
comportamento atípico em relação aos exercí~ 
cios anterior e posterior a ele. Esta situação 
é melhor compreendida quando da avaliação 
da receita dos impostos indiretos. 

<Jma breve análise de cada um dos impos
tos, a seguir, pretende demonstrar que os re
sultados do exercício de 1987 independeram 
do esforço do GovernO local. 

IPTUIITBI 

O lançamento do IPTU se faz semelhante 
tendo como base as informações cadastrais 
constantes no Cadastro Imobiliário Fiscal, em 
Iço de janeiro de cada exercido. Nos termos 
da legislação fiscal vigente, os valores venais 
setão atualizados de conform(dade com o in
dice de inflação do exercido anterior. Via de 
regra, as decisões para o lançamento do lPTU, 
em cada exercido, têm considerado aspectos 
de cunho eminentemente social - já que é 
um imposto direto - objetivando a redução 
de carga tributária incidente sobre os mora
dores de núcleos habitaciona[s de menor po
der aquisitivo. E assim se enquadram pratica
mente todas as cidades satélites. Com esta 
prática, os valores venais tendem a ficar cada 
vez mais distanciados daqueles praticados pe
lo mercado imobiliário local. 

No lançamento do IPTU de 1986, a atuali
zação da base de cálculo dos imóveis. consi
derando a inflação do periodo anterior, deveria 
ter sido por volta de 185%.A média do lança
mento ficou em tomo de 130%. Com o conge
lamento e uma inflação no período, menor 
que 65%, o incremento real desse imposto 
em relação ao exercido anterior, foi da ordem 
de41,79%. A mesma avaliação é válida para 
todos os demais impostos ao se efetuar ames
ma comparação. 

Em 1987, quando do Ec.titaJ de Lançamento 
do IPTU, em abri1, os valores venais que tinham 
sido atualizados em média, em 80%, já esta
vam defasados em quase_ 100%, haja visto 
que a ínftação acumulada do ano, no mesmo 
mês, já ultrapassava a faixa dos 126%, che
gando ao final do exerçício com mais de 
400%. Ai, a comparação se toma negativa. 
O ITBI sofreu as mesmas conseqüências. 

ICMiiSS 
ICM. sobre o Trigo Importado - essa 

receita independe de qua1quer medida de polí
tica fiscal local, já que está diretamente depen
dente da importação de trigo, que p_or sua 
vez, o volume de importa:ção é ditado pelo 
volume de produção do trigo nacional Vale 
observar que a receita do ICM do Trigo Impor
tado já representou para o DF quase 90% 
do total da sua receita tributária. 

lCM local e ISS. O ICM local é a principal 
fonte de receita, da Receita Própria do DF. 
O consumo elevado ocorrido em 1986, em 
função do congelamento e de uma inflação 
pouco significativa, resultou aqui, como em 
todos os demais estados, uma arrecadação 

significativa, se comparada com a do exercício 
anterior. Já o mesmo não ocorre na relação 
1987/86, em termos reais, isto porque, com 
a volta da inflação em índice elevados, o con
sumo reduziu-se em proporção maior. Daí 
porque o _crescimento negativo. 

ISS - o crescimento real desse imposto 
está no fato de que a prestação de serviços, 
em Brasília, é umã das suas principais ativida
des económicas com crescimento que mes
mo em tempo de crise não demonstrou fa
diga. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 
19 Secretário. 

É lido o seguinte 

Oficio 
OF.GSCC-0638/89 

Brasília, 8 de maio de 1989 
Senhor Presidente, 
Ao cwnprirnentar-nos V. Ex" cordialmente, 

desejamos lembrar:Ihe -que em 21 de março 
do corrente ano foi aprovada a constituição 
de uma Comissão de Inquérito, destinada a 
investigar, em profundidade, as causas, conse
qüências e responsabilidades que determina
ram a liquidação do Banco Regional de De
senvolvimento do Extremo Sul - BRDE. 

Passados 47 dias e, tendo_ em vista que o 
prazo para sua instalação termina em 20 de 
junho próximo vindowo, vimos solicitar a V. 
Ext que_ enVide os esforços neç:essário.s, pe
rante as lideranças partidárias, a fim de que 
indiquem os componentes de seus respec
tivos partidos. visando à pronta instalação da 
referida Comissão de Inquérito. 

Antecipamos !]-~ a_gra_decimentos pela 
atenção dispensada, ao tempo em ·que apro
veitamos o ensejo para renovar a V. Ex-' noSSos 
prote~tc?S_~-~~a e apreço. -

Atenciosas Saudações, - Senador Carlos 
Chiare/li 

Ó SR-PREsiDENlE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência, em atendimento à solicita
ção do nobre Senador Carlos Chiarelli, reitera 
aos líderes do PMDB e do PSDB os termos 
dos Ofidos ~ SL 154 e 156, de 22 de março 
do corrente ano, nos_ quais solicitava-se a indi
caçãá dos nomes dOs integrantes desses parti
dos que deveriam compor a referida Comis
são de Inquérito. 

O ·sR- PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa. requerimento que será lido 
pe1o Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQaERIMENTO N• 263, DE 1989 

Nos termos do art. 55, inciso m, da Consti
tuição Federal, e de acordo com o disposto 
no art 44, § 19, a, do Regimento Interno, soli
cito, autorização do Senado para atender a 
convite formulado pelo presidente do Con
gresso dos Deputados da Espanha, a fim de 

participar, em Madri, no período de_lÇ a 21_ 
de maio corrente, da 1 ~ Conferência de Presi
dentes de Parlamentos dos Estados Membros 
da _Comunidade E\JrOpéiã e dó PaflarriEmto 
Ewopeu. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1989. -
Senador Nelson Cameiro. 

Madrid, 8 de marzo de 1989 

Excmo .. Sr. D. Nelson Carneiro 
Presidente del Senado 
Brasil 

Sefior Presidente y_ querido amigo, 
Como es de __ su conocimiento, ]éJ VI_ Confe· 

rencia de Presidentes de Parlãinentos Demo
cráticos lbei-õamericanos que tuvO lugaf en 
Sucre los dias 28, 29 y 30 de_ novi_emb_r:e d~l_ 
pasado afio aprobó la "Declaración de Sucre" 
la cual, en su parte final, acuerda: 

"1. Declarar como un instr_umerito 
más a utilizar en el diálogo Norte-Sur el 
encuentro de Presidentes de los Congre
sos lberoamericanos con sus homólogos 
de Parlamentos de las nactones industria
lizadas, a fin de analizar los problemas 
sefialados en esta Declaradón. 

2. Solicitilr ai Sefior Presidente dd 
Congreso de los Deputados de Espafía 
la gestión y las modalidades deJ mencio
nado diálogo." 

En cumplimiento de esta amistosa solldtud 
me dirigí a los Presidentes de los Parlamentos 
de países miembros de la Comunidad Euro
pea y dei {-iarlamento Europeo en los términos 
que usted pedrá comprobar en la fotocopia 
adjunta y, para mi satisfacción,la práctlca tota· 
lidad de los Presidentes han respondido favo
rablemente y pedremos contar con_Su presen
cia en Madrid el día 18 de mayo, _víspera de 
la Conferencia de Presidentes de Pimamento_s_ 
de Estados Miembros de la Comunidad Euro
pea y dei Parlamento Europeo_ que esta afio 
tendrá lugar en Madrid. 

En la carta a Ia que más arriba he hecho 
referei1Cia-se explidtã el carácter y alcanc;;e 
dei encuentro que, en razón dei marco institu
cional de sus participantes, debe tener un con
teniddo fundamentalmente informativo Y. de 
reflexión conjunta. 

En la confianza, Sefior Presidente, de poder 
contar con su J?resencia en la fecha sefialada 
y en la esperanZa de que este encuenfro sea 
efectivamente un paso adelante en el diálogo 
entre-la ComuriidadEuropeay América latina, 
me es muy grato aprovechar la oportunidad 
para enviarle un- cordial y atento saiu do. -
Félix POns Erazaúbal El Presidente dei Con
greso de los Diputados. 

O SR- PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
-De acordq com o art 44, §· 49 do Regimento 
Interno; O requenmentó lido será remetido.à 
Comissão de Relações Exteriores, devendo ser 
submetido à deliberação do plenário após a 
Oràem dó -Dia. -

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
....,.... A Presidência re<:ebeu a Me"nsagerri n<~-97, 
de 1989 (n' 201/89, na origem), de 12 do 
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corrente, pela qual o senhor presidente da Re
públíca, nos termos do artigo 52, inciso V, 
da ConstitUição, solicita- autorfzaçao pãfa que 
a União possa contratar operação de crédito 
externo no valor de US$ 1,765,085,095.00 
(um bilhão, setecentos e sessenta e cinco mi
lhões, oitenta e cinco mil e noventa e cinco 
dólares norte-americanos). 

Nos termos da Resolução n<~ 18, de 1989, 
o expediente será despachado a Colnissão de 
Assuntos Económicos. 

É a seguinte a mensagem recebida 

MENSAGEM N• 97, DE 1989 
(N• 201/89, na origem) 

EXceleiltíssimos SenhOres MemOi'os do Se
nado Federal: 

Nos termos __ do art. 52, item V, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de propor a Vos
sas ExCelências seja ·aiitorii:idO O GovernO da 
União a celebrar contratos bilaterais com os 
GoVernoS dos países credores- Estados Uni· 
dos da América, Japão, Holanda, Inglaterra, 
ltálfa e Canadá_- destinados ào i"e"êScaJ6naK 
mento da diVida vencida no período de 19 de 
janeiro de 1985 a 31 de d~ernhro de. 1986, 
no montante de ustr,765;oa5,095.00 (hum 
bilhão, setecentos e sessenta e cinco inilhões, 
oitenta e cinco mil e noventa e cinco dólares 
norte-americanos), de _conformidade com a 
inclusa Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado da FaiE:hda. 

Brasília, 12 de maio de 1989.--JoséSar-
ney. 
E.M. n• 073 

Em 19 de abril de 1989 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Ri;:púK 

büca: 
Mediante a ExpoSl:ÇàO de MOtivos n9 390, 

de 6 -de dezembro de 1988, tive a honra de 
submeter à superior apreciação de Vossa Ex· 
celênda solicitação no sentido de que a Presi· 
dência da República encaminhasse_ mensaK 
gem ao Senado Federal solicitando autoriza
ção para a celebração, pela União, dos contra· 
tos bilaterals de refinanciamento ou reescalo· 
namento, no âmbito do denominado "Oube 
de Paris", referidos nos itens 3 e 6 daquele 
expediente, a saber: 

"Item 3 (acordos bilaterais previstos na 
"Ata de Consolidação da Dívida do Bra
sil", firmada em 29 de julho de 1988): 

O equivalente a aproximadamerite US$ 
5,000~000,000.00, referenteS -a Crédito 
das adminiStrações diretas e indiretas da 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Es
panha, Estados Unidos, França, Holanda, 
Inglaterra, Itália, Japão, Suécia e Sufça; 
e 

Item 6 (alguns acord_os bilaterais ainda 
por serem firmados, previstos na anteder 
"Ata de Coitsolidação da DíVida do B_ra
sil", firmada em 21 de janeiro de 19_87): 

O equivalente a US$ 1,764,655,095:00, 
referentes a créditos das administrações 
diretas e indiretas dos Estados Unidos, 
Japão, Holanda, Inglaterra e Itália." 

2. Aléiri dessas dívidas, é necessário 
acrescentar o crédito da empresa estatal cana· 
dense ODA - Canadian lntemational Deve· 
Jopment Agency, cujo valor só agora foi apu
rado e que monta ao equivalente a US$ 
430,000.00 (qUatrocentos_ e-trinta mil dólares 
-norte-americanos). - - -

3. Ocorre que a Mensageln n~ 535/88, da 
Presidência da RePública, que recebeu o n9 
273, de 1988. nci SenadO Federal, fez referên· 
dã,·tão.:-sofrierite, às dívidas "disCrimirlaâãS no 
itéTl3 Citado, da EJq:iÔSiÇãci de.Motivos [to 390, 
no valor aproximado deUS$ 
s,ooo;ooo,ooo;oo (cinco bilhões de dólares 
norte-americanos), importância essa cuja 
contratação mereceu aproVação, pelo Senado 
Federal, atravéS da Resolução n9 201 I de 1988. 

4. Por essa razãO, ainda Pende de autoriza· 
-ção, por parte do Senado _Federal, a celebra
ção dos contratos bilate~~ aludidos no item 
6 da referida ExposiÇão de Motivos n9 390, 
concernenteS ao reescalonamento dos veilci
menfóS de algumas dívidas referentes ao pe· 
nodo de 1'-1·85 a 31-12'86. Os créditoS por 
renegociar são disçriminados da seguinte Cor
ma~ 

Estados Unidos (Eximbank - Export-lm
pórt&llk-Oftheõrilted-StateS,eAID:._AgenC)i 
for lnternat!onal Development): US$ 
461,333,451.00 . 

Japão (Eximbank - Export-Import Bank 
of Japan; JICA --Japan Internatlonal CoopeK 
ration Agency e OECF- Over.seãS Ecónomic 
Cooperation Fund): QS$ 993,018,216.00 

Holanda (NCM- Netherlandesche Credict
verzekering Maatschappy N.V.):_US$ 
8,647,454.00 -

lnglaterr"' QS$ 1.655,974.00 
Itália: QS$ 3QO,OOO,OOO.OQ 

- 5. Jgualn1ente, o valor seguinte, aludido no 
item 2 acima, permanece aguardando autori
zaÇão senatorial para a contratação de seu 
reescalonamento: 

Canadá (ClDA- Canadian lnternational 
Development Agency): US$ 430,000.00 . 
6.: -AsSirri seri.do~ tenho a honra de dirigir-me 
a Vossa Excelência para solicitar se digne a 
Presidência da República de encaminhar menK 
Sagem do Senado Federal, a fim de obter auto
rizaçãO daquela. Casa do Congresso Nadonal, 
para a celebração, pela União, dos contratos 
bilaterais de refinanciamento ou reescalona
mento, com os gove:mqs doS países credores 
q'le.n_cionados nos itens 4 e 5, acima, -ou ~uas 
respectivas agências fihancicidoras. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelênda os protestos do meu· mais 
profundo respeito . .....;; Mailson Ferreira da N6-
brega, Ministro_ da Faz_enda. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo _a palavra ao nobre Senador Nabor 
JúrUor. 

O SR. NABOR JáNJOR (PMDB - AC. 
PfOnurida o seQuinte· discUrso. Sem reVisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. ·senadoreS, 
faço neste momento uma breve comunicação 
à Casa e a Nação - um reglstro cuja impor-

tância- histórica, Social, política e humanitária 
supera amplamente o curto espaço de tempo 
que demandará nesta sessão. 

Trata-se do infdo da tramitação, na Câmara, 
do Projeto de Lei n9 2.254/89, de iniciativa 
do POOei" __ EXecutivo, que "regulainenta a con
Cessão do beneficio previsto no ãri 54 do Aro 
das Disposições COriStítucionafs Transitórias 
e dá_ outras providências"- e concretiza, des
taJ:te, a pensão vitalícia determi)l~ºa naqu_ele 
ite-m constitucional aciS s'oldiidOSàã borracha; 
os bravos piOneírOs que desbravaram a flo
resta amazônicá: em busca do látex necessádo 
ao esforço de guerra do mundo livre, na déca· 
da de40: 

Todos os Srs. SenadOres e ã:s peSSoas eScla
recidas ela nacionalidade sabem a importância 
e ·a justiça do benefí_cio~ que vem socorrer bra
sileiros que foram tangidos, de forma pratica
mente compu1sória, do Nordeste para a gran
de Hiléia. Percorrendo milhares de quilóme
tros em caminhõ_es, embarcações precárias, 
veículos moVidos a tração animal ou mesmo 
a pé, esSes riordestinos, em sua quase totaJi
dade,. realizaram uma façanha como poucas 
vezes se viu na História--da humanidade, en
frentando, também, desafios teniv~is e incó· 
muns. 

Muitos deles- e só Deus sabe_exatamente 
quantos e quem .:..:.-caíiain aO longo da jomaK 
da, vitimados pela doenças, pela fome, pelo 
canSaço ou' pelos ataques dos índios. Outros, 
-igualmente~- sObreViveram Pouco- tempo nas 
condições inóspitas onde forilm- atiradoS. E 
os demais, mesmo resistindO a todos esse 
percalços, pagaram, de uma forma ou de ou;;. 
trâ, -o'alto Preço do Choque cuitura1 e arTibíEmtaJ 
que lhes infligiu a tarefa de buscar, na matá 
Virgem, o leite da seringueira. 

Tive a oportunidade de, em diversas fases 
dó trab.3Ulo de elabOração constitucional, le
vantar e defender essa questão. E, com o 
ápoio decidido e patriótico de todos os Consti
tuintes, Particulamiente _os affiazônidas, vi 
constar no texto definitivo, -c.omo_artigo 54 _das 
Disposições Transitóruls, a consagraçãQ do 
direito merecido pelos soldados da borracha. 

O projeto, conforme anunciei no início deste 
pronunciamento, acaba de ser lido a tem ini~ 
dada sua tramitação na Câmara dos Deputa· 
dos. Resta, agora, apelar para o patriotismo 
e a sensibilidade dos nossos nobres Pares da 
outra CaSa dõ Congresso Nacional, no sentido 
ele que acelerem e fi:tçam com criteriosa aten
ção a análise da matéria. 

Os soldados dli borracha, Sr. Presidente, 
SrS. Seriéldcifes, Já esperaram décadas e déca
das pelo reconhecimento nacional a seu glo
rioso- e_sforço. 

ftgC?ra que __ o assunto está entregue a seus 
Representantes, na Câmara e, mais tarde, no 
Senado, agora deveremos justificar nossos 
mandatos e nossas propostas jUsticeiras. 

É hora de resgatarmos a ·grande dívida que 
a __ Nação_ tem cqm seus heróis da EpÕpéia 
dã BoriaCha. Ê umà luta para a qual col1.cia
maníos; nós, amaroriidas, os derriâíS ConK 
gressistas e a opinião pública de todas aS âe
rhãis rêgiões do País. 

Muito obrigado. 

CC. ( 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR-MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronun
da o seguinte discurso~)~ Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, assistimos, no final da semana 
passada, um fato estarrecedor. O Governo, 
que alardeia estar controlando a inflação, bai
xou a Portaria n~ 75, atravéS do Ministério da 
Fazenda, permitindo um reajuste de 43,4% 
nas mensalidades es_colares. Alega o Sr. Minis
tro da Faz..enda, naquele documento, a "natu
reza peculiar (dos estabelecimentos de ensi
no) pela expressiva incidéricia dos salários em 
seus_ custos", bem como __ "a usual cláusula 
de r_e_ajuste das mensalidades decorrentes 
(sic) das atualizações salariais, quer por cláu
sula expressa ou diretrfzeS legais contidas no 
Decreto_n• 95.921, de 14 de abril de 1988", 
para justificar sua decisão. 

Os valores para reajuste foram encontrados 
no art ]9 da Lei n9 7.737/89, 005 artigos 19 

e 2~ da Medida Provisória n9 48189, em exame 
pelo CoriQresso, e na variaÇão- acumulada do 
IPC dos meses de fevereiro, marçO e abril pa,s.. 
sado_s. Da legislação extraiu-se um percentual 
de 21, 59%, ã. ser acr-escido sobre a variação 
acumulada do IPC, que chegou a 17,94%, so
mando os 43,4% já referidos. 

Há, nesta portaria, absurdos de várias natu
rezas. Vamos por partes. O primeiro deles é 
o tratamento privilegiado a um segmento da 
economia em meio a um plano dito de conge
lamento, mas que tem congelado muito mais 
salários do_ que preços: Ainda assim, o trata
mento dado ao caso das mensalidades esco
lares desponta como uma anormaüdade mui
to gritante. 

Ao congelar preços e salários, no início do 
Plano Verão, o Governo baixou a Portaria Inter
nacional n" 17, de 15 de janeiro, que concedeu 
reajuste de mensa1idades que variavam con
forme·a região do País, mas qUe-;na·mé~ 
'atingiu 50%. Acumulando-se esse valo~ aos 
43,4% de agora, tem-se as mensalidades já 
corrigidas em cerca de 110% este ano, quan
do a inflação oficial do período janeiro/abril 
foi de 65,57%. Cabe a pergunta: por que os 
empresários deste setor essencial da vida na
cional merecem o privilégio? E.staiiam prestes 
a falir ou coisa semelhante? Não é _o_que pare
ce em vista da expansão da escola privada 
no Brasil nos últimos 25 anos. 

Mas vamos adiante. O_segundo absurdo é 
a contradição em que cai a Portaria n9 75. 
Bciseado no artigo 2' dii" Medida P"i"civisóri.i n' 
48 para encontrar parte dos 43,4% de reajuste 
das mensa1idades, o Ministro da Fazenda pare
ce não ter lido sequer o § 29 deste artigo, 
que proíbe o repasse "aos preços de bens 
e serviços dos acréscimos de custos resul
tantes da aplicação do disposto neste artigo 
e no artigo anterior", ou seja, nos artigos 19 
e 29 em que se baseou. 

Oufro fato que não passa despercebido nu
ma análise mais detida da Portaria do Minis
tério da Fazenda é o de_que, apesar de fazer 
referência do Decreto rf 95.921/88, como do
cumento legal que dá diretrizes para os reajus-

~- .. ...,._.\ 

tes de mensalidades, a Portaria simplesmente 
ignora parte importantíssírna desse decreto, 
aqw::la_ qu~_dlz que- os _cu~_tos de pessoal de 
Ul!la e:ªcola corrc~spondem, no máximo, a 
70% do seu custo total. Alegando reajustes 
de. salários do pessoal das escolas, a Portaria 
fl\i 75 concede -aumentá de mensalidades, ou 
seja, de receita, na mesma proporção dos rea
justes de salários que_apenas surge, num ver
dªde.irQ p(ocesso de doação de capital às es
colas privadas, às custas de seus usuários, 
que têm, hoje, seus vel)clmentos congelados. 

Sabemos que os ci.!stos_de pessoal das es
OJias não passam de 50%. Assim, mesmo 
os 70% do citado Decreto n9 95.921 já seriam 
um exagero. Agora, imaginem, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. um reaJu.Ste-_de salários do 
pessoa] de 43% e um reajuste de receita no 
mesmo valor. É razoável que se aceite isso? 

Aá, também, oUtro princípio estabeleCido 
no Decr~to n9 95:921,--que- fOi anulado pela 
Portaria n9 75. Trata-se da margem de lucrati
vfdade de 10% estabelecida para as escolas 
sobre seus _custos. Ao se reajustar salários de 
pessoa1, qu~c()rresPondern na rea1idade a não 
mais de 50% dos custos da escola e as mensa
lidades na mesma proporção, fica óbvio que 
essa margem de lucrativfdade ultrapassará em 
Õluito--Os lO% fiXadOS pelo decfeto que; ao 
que se "saifia, ainda está" em· Vigor. -

Mas há uma especulação que pode ser feita, 
de natureza mais grave, se remontarmos à 
origem do Decreto n9 95.921, o documento 
mais ·avançado, ainda que incompleto, que 
se produziu neste pais no sentido de disciplinar 
os reajustes de mensalidades e_scolares e de 
encontrar uma solução para esse problema 
sem achatar os salários dos· professores e sem 
atacar a econqrnia das famí1ias, que são força
das a se utilizar da escola privada por absoluta 
falta de escolas públicas no Brasil. 

Esse decreto sui-giu em substituição ao de 
n9 95.720/88, que instituiu, no início do ano 
passado, o chamado regime de "liberdade vi
giada" das mensalidades .escolares. O Decreto 
n9 95.720, Criado pelo mesmo Ministério da 
Fazenda, provocou wna verdadeira comoção 
nacia:naJ, que teve seu momento mais expres
sivo na passeata e na manifestaçácr feita por 
crianças de escolas de }9 e 2~ grau no Rio 
de Janeiro, o que levou os órgãos de segu
rança do Governo a recomendar imediatas 
providências ao Ministéri<? da Educação para 
encontrar uma solução para o problema, pon
do fim às manifestaçõs das crianças. 

A PorUiriã n9 -75, ã.inda q-ue -cÕng"ele as mEm
salida4es após re.:ijuste,_aboli~ a ra~:;i_o[}ali~de 
atingida pelo Decreto n9 95._921, que acab_ou 
com a "liberdade vigiada", retomando à estaca 
zero no que diz respeito à proporcionalidade 
do repasse dos reajustes de pessoal das esco
las para as mensalidades. Isto pode acender 
um estopim desse imenso barril de pólvora 
em que se está transformando a sociedade 
brasileira. E_em norn_e_do.que, eu pergunto: 
De mais ganho para as escolas privadas, em 
mais um avançO dessa perversa política de 
concentraç~ de renda que vivemos há tanto 
tempo no Brasil? 

Não, Sr. Presidente _e Srs. Senaclores. Não 
faz sentido que para privilegiar os proprietários 
de escolas,.s_e_avanc_e tanto sobre o_bolso do 
cidadão de salário congelado, correndo o ri.sco 
.de mais conflito social dentro de um pano
rama já tão conturbado, como é o Brasil de 
hoje. 

Convém ressaltar aqui que-nada tenho cOn
tra os ganhos de empresários numa sociedade 
em que vivemos num regime de mercado. 
Reivindicamos apenas um controle ma"is estri
to do Governo sobre os preços de algo tão 
essencial como o ensino, eSpecialmente 
quando sabemos que os empresários desse 
setor são benefidados com o dinheiro do con
bibuinte. A imunidade fiscal, os empréstimos 
de longo prazo a juros subsidiados para cons
trução._e equipamento de escolas particulares, 
o abatimento dos gastos com edUcação n6 
Imposto de Renda de 'peSsoa física e as bolsas 
de estudo, tudo isso feito com dinheiro do 
contribuinte, têm fomentado a expansão da 
rede privada de ensino, enquanto as escolas 
públicas ficam à míngua. 

Enquanto isso, há, hoje, no Brasil, um con~ 
tingente de 25 milhões de pessoas de 4 a 
18 anos que não viram e nunca verão um 
b.~nco escolar, por absoluta falta_ de vagas. 
Com aumentos de mensalidades escolares 
cOrnO esses, esta- pppU!ação certamente au
mentará, atirando mais crianças à rua e à faha 
de oportunidade, para não ·dizer ao crime. 

O Sr. Nabor Júnior- Pennite V. ~um 
aparte, nobre Senador Mário Maia? 

O SR. MARIO MAIA- Concedo o aparte 
a V. Ex", nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nab.or Júnior - Nobre Senador 
Mário Maia, V. ~tem toda razão quando traz 
ao conhecimento do Senado Federa] o estudo 
realizado a respeito do aumento das mensa
lidades escolares no País. Já tive Oportunidade, 
inclusive, de- aqui proferir um discurso, cha
mando a atenção das autoridades para os au
mentos exagerados que estavam sendo prati
cados pelos estabelecimentos partiCulares de 
ensino que, ano passado, obtiveram um au
mento quase idêntico a dois mil por cento 
numa inflação de novecentos e tantos pOr cen
to. Este ano, quando os salários estão conge
lados, o Governo já autorizou dois aumentos 
para as mensa1idades escolares que, de acor
do córn os dados fornecidos por V. EX', aScen
dem a mais de 1 00%_ Esta é uma situação 
injustificável, sobretudo, quando se sabe que 
esses au_mentos n_ij.o estão sendo repassados 
para os professores desses estabelecimentos, 
que continuam em greve. Tem os conheci
mento, através, inclusive, de manifesto pubJi--.. 
cada na imprensa do País, nesses últimos dias, 
que os professores dos estabele_cimentos pri
vados estão em greve porque os empresários 
do ramo da educação não querem repassar 
os aumentos obtidos dos pais do_s alunos para 
aqueles traba1hadores do setor educacional. 
Congratulo-me com V. Ex!' e _ _rii.e_ coloco na 
mesma linha de_ crítica que V. EX' está fazendo,. 
neste momento, a respeito desse importante 
tema que afeta a economia de milhões de 
brasileiros em todos os Estados da Federação. 
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O SR. MÁRIO MAIA- Agradeço_ a inter~ 
ferência de V. Ext, nobre Senad.or .NaPor Jú
nior, porque compareço- a esta tribuna para 
traduzir o apelo que vários alunos e pais de 
alunos me fazem, no sentido de protéstar, cha
mar a atenção para esse fato que está pratica
mente colocando os alunQs. fora da escola. 

Já somos um País onde há um contingente 
enorme de analfabetos, contit:tgente esse que 
aumenta a cada ano. A recte pública é carente, 
não oferece escolas às_ cri_ªn_ça_.s __ ~_aos jovens 
que a procuram. A rede particular, cada vez 
mais toma-se inviável, em razão dos preços 
extorsivos que são cobrados dos alunos. Fica
mos na dúvida se realmente os donos desses 
estabelecimentos de ensino são brasileiros 
preocupados com os problemas nacionais ou 
são empresários que tratam a educação corno 
uma mercadoria qua1quer. 

Agradeço ·a solidariedade de V. EJr 
É preciso, Sr. Pr_esidente, Srs. Senadores, 

fazer da escola um lugar de salvaçáo para 
a população nacional. E preciso implementar 
a Constituição, atrav~ da imediata aprovação 
de wna Lei de Diretrize.$ e __ S.as~s que faça 
da escola pública um instrumento_do verda
deirQ d_esenvpJ.vimento. QroS'~ileiro. 

Não houve qualquer país do mundo deSen
volvido que estivesse chegado ao bem-estar, 
à capacitação de sua população em níveis dig
nos de civilização sem v.w _só~do sistem~ pú
blico de ensino- como·Japão, França, Esta
dos Unidos. Não cr~mos que o B_rasil vá expor
tar um modelo de desenvolvimento baseado_ 
no ensino privado. 

Mas até que ch_eguemo.c: a um sólido síste~ 
ma público de ensino que atenda às reais ne~ 
cessidades nacionais, é precido que se prati~ 
que uma política severa de controle de preços 
de mensalidades escolares e que se evite a 
doação de capital às empresas de ensino, ·que 
com ela se expandem, ocupando o espaço 
fisico das escolas públicas. Só assim não esta
remos expulsando da escola mais uma par
cela considerável das crian!;as brasileiras e tor
nando o acesso ao ensino um privilégio reser
vado apenas à elite nacional. 

O PDT que encerra em se_!..! prõgrama, co~ 
mo primeira prioridade, as crianças e osjov~ns 
de nosso País,- expreSsa por meu intermédio 
a profunda preocupação que nos assalta, ante 
o descalabro a que chegou o nosso ensino, 
em todos os Qíveis. Como exemplo de nosso 
passado programático efetivad.o _no Rio Gran
de do Sul e no Rio de Janeirp_,_ ambos sob 
o Governo Brizola, desejamos reafirmar que 
somente com a permanência da crianç_~_no 
ambiente escolar e.m períodos não menores 
de !:Jhoras, é que poderemos em poucas déca~ 
daS chegar ao pleno desenvolvimento. O con
trário será o Çtgravamento do caos em que 
nos encontramos nos dias atuais. 

Era·o que-eu~tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palã..vra ao nobre Senador Afon
so Sancho. 

O SR. AFoNSO .SANCHO (PDS- CE 
Pronuncia o segu_inte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Sena_doc_es: 

Acabo de receber um telex do Sr. João Bas
co- Campos Ferreira, engenhei(o agrônomo 
e Presidente dp Conselho Regional de Enge
nharia, Arquitetura e Agronomia do Ceará. 
Que nos fransmite a preocupação da entidade 
que preside ante "O tratamento que vem sen
do dado pelo Ministério_do Trabalho aos pro
gramas SINE e Seguro Desemprego, que res~ 
pendem por um serviço de fundamental im
portância para a classe trabalha.do~a". 

Manifestando seu re~_o de. que _esses pro
gramas venham a sofrer solução de continui
dade por falta de apoio e incentivo do Minis
tério do Trabalho, S. 5' nos dirige um apelo 
para que nos empenhemos Junto a Ministra 
Dorothéia Wemeck "no sentido de que sejam 
assegurados os recursos-para a manutenção 
do SINE.:' naque1e Estado, lembrando que es~ 
sa instituiçã_o, çom a qua1 o Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia man
tém convênio, é "o canal mats eficiente para 
o_ en_caminhamento de piafissioila!s da área 
de _engenharia ao mercado de trabalho, hoje 
muitp _escasso_". 

.. De fato, trata-se de duas questões de suma 
gravidade, que estão inl:irnatnente relaciona
das. 

o._seguro-desemprego, instltufdo em 1986 
peJo Decreto_ n~ 92.608, Visa a.:amparar o traba
lhador dispensado sem jus@ causa, ou em 
virtude_ de paralisaçáo das atividades de seu 
empregador. 

A matéria mereceu _ate_n_ç_ão .especial do 
constfu.Jinte,_que, no art·239 das disposições 
constitucionais gerais, determina que a arreca
dação decorrente das cgntribuições para o 
Programa de Integração Social (PIS) e para 
o Programa de Fonnação_ do Património do 
Servidor Público (P.asep) passe a finandar, nos 
tennos da Lei, o Programa do Seguro-Desem
prego.· 

Este mandamento constitucional não pas
sou despercebldo do Ministério do Trabalho. 
Ao contrário, conforme inforinações que nos 
foram prestadas naquele ór9ão, o Programa 
de Awúlio~Oesemprego está sendo inteira

-mente reformulado, fortalecido pelos recursos 
suplementares que lhe estão sendo alocados. 

Quanto ao Sistem~- Nacional de Emprego 
(SINE), foi criado pelo Decreto n9 70.403, de 
1975, e tem os seguintes objetivos: 

1 -gerai ~ analisar informações sobre .o 
mercado de_ trabalho; 

2-Intennl!diar mão-de-obra; 
3-apoiar a organização do Seguro-De

semprego (a partir de 1986}. 
O 6rgáo, Vinculado ao Ministério do TrabÇl

lho, tem prestado relevantes serviços ao País, 
não apenas a profissionais liberais que bus-
cam a sua intermediação, mas também às 
camadas mais carentes da população que 
procuram emprego na construção civil e em 
residências particulares. 

Por tudo isso, dirigimos um veemente apelo 
à Ministra Dorothéia Werneck, para que dê 
novo dinamismo ao SINE, a fim de que a 
instituição possa ampliar as suas atividades, 

e, ao mesmo tempo; determine seja dado 
pronto e especial atendimento aos trabalha
dores que, momentaneamente desemprega· 
dos, fazem jus a un1 aUXílio temporário para 
suprir as suas _necessidadeS essenciais. 

et:a q ~ue eu ti~a a: dize_r, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Antô
nio Luiz Maya. 

O SR. ANTÓNIO LOIZ MAYA (PDC -
TO. Pronuncia o seguinte disc:urso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a data de 13 de maio, 
pelo fato de ser uma data histórica naciona~ 
não pode. deixar de ser comemorada, nem 
que seja através de uma simples lembrança 
nesta Casa do Seriado da República. 

É que há exatos 101 anos, coube à ilustre 
pessoa da Princesa Isabel, então na Regência 
do Trono Imperial Brasileiro, a honra, por ela 
mes!Jla merecida, de assinar a tão festejada 
Lei Aurea (Lei n~ 3.353, de 13-5-1888), cujo 
texto dizia apenas o que era essencial para 
abolir definitivamente a escravidão no territó
rio brasileiro: ''i:: declarada extinta ã escraVú:ião 
no Brasil. Revogan:t-se aS disposições em con
trário". 

Era o coroamento de uma luta árdua de 
que haviam participado os segmentos mafs 
significativos da sociedade de então: escrito
res, advogados, jornalistas e parlamentares_. 
em especial. 

A opinião públlca, inspirada nos princípios 
cristãos, de igualdade entre os homens, exigia 
do Governo Imperial que se abolisse de uma 
vez e definitivamente a escravatura em todo 
o território nadonal. 

O texto redigido por Ferreira Viana para a 
decretação da lei expressava de maneira clara 
e sintética o sentimento e as asp!r~çõ.es do 
povo brasileiro. 

Assim, a Princesa Isabel atendeu aos recla
mos do. ide.al abolicionista que teve nas pes
soas ilustres de André Rebouças, Antônio Ben
to, Quintino Bocaiuva,José do Patr6cíni6,J6a
quim Nabuco, Castro Alves e tantos outros 
brasileiros combativos, seus dignos propug
nãdores. Estavam finalmente livres os homens 
de. _cor; provenientes do Continente Africano 
e ós já nascidos no Brasil. Coril:petia à SaCie- -
dade dos homens livres reintegrá-los em seu 
selo. -

A luta havia sido árdua Era uma bâtalha 
para descartar a mão-de-obra negra, não assa
lariada, imposta e escrava, utilizada no Brasil
Colônia e ainda considerad~ indispensável à 
economia nacional no Brasil-Imp-ério:- Essa 
mão-âe~obra escrava implantou e consolidou 
as lavouraS de cana~de-açúcar no século XVI; 
lavrou as minas ·de ouro, nos séculos XVII e 
XVIII, nas ricas montanhas das Minas __ Gerars; 
deu a possiblidade ao Brasil, rro -século XIX. 
de efetuar a denominada "caminhada" do café 
do Vale do Rio I'araiba do Sul às férteis regiões 
de "terra roxa" do oeste paulista 

Às custas de suor e sangue, os homenS 
de cor preta trabalharam pela prosperidade 
de uma pátria que não era sua e para o des-
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frute dos homens de outras cores como se 
a qualidade da pele fosse o sinal concreto 
de superioridade de raças humanas. A cor era 
como um pedigree de qualidade de raça pura 
no conjunto dos seres que constituíam a hu
manidade. 

Capítulo vergonhoso da história da huma
nidade em que os homens exploravam seus 
próprios semelhantes _em nome do progresso, 
da prosperidade e do desenvolvimento sócio
económico das comunidades e dos Estados] 

Contra esse estado de coisas, surgiram no 
Brasil verdadeiros missionários da causa da 
abolição da escravatura. Seria este o momento 
de lembrarmos de alguns que se destacaram, 
como é o caso de José Bonifácio de Andrada 
e Silva que, num laivo de revolta, afinnava 
que "a lavoura do Brasil feita por escravos 
boçais e preguiçosos, não dá lucros com que 
os homens ignorantes e fantásticos se ilu~ 
dem". 

Convém destacar aqui o papel preponde~ 
rante desempenhado pela Inglaterra, que exer
ceu no final do século XVIII e no início do 
século XIX as maiores pressões em suas rela
ções diplomáticas e comerciais no sentido de 
extingUir o tráfico negreiro, dando--o exemplo 
da abolição- desse tráfico em suas colóniaS. 

A pressão da Grã-Bretanha concretizava-se 
em medidas reais, com a assinatura de diver
sos tratados, como· os ftrmado_s _coro os portu
gueses, como o tratado do CóitléfC:io e Nave
gação, firmado em 1810, estabelecido no rei
nado· de D. João VI, durante seu govern-o no 
Brasil. Infelizmente, embora tais medidas ofi
ciais tenham sido levadas a efeito no piano 
diplomático, os tratados jainais fo_raffl- respei~ 
tados, não obstante a pressão ing1esa para 
a diminuição do tráfico negreiro, com a 
apreensão dos navios negreiros em alto-mar 
e até em nossas próprias águas territOriais. 

Até as leis brasileiras a favor dos escravos, 
como uma de novembro de 1831 que deter
minava no período regencial que todos fos
sem considerados livres_ e _que severas penas 
fossem aplicadas aos que tentassem infringir 
essa ordem, não eram respeitadas pelos es
cravagistas, e permaneciam '1etra morta". 

O efeito mais positivo da pressão inglesa 
se fez sentir sobretudo ao forçar a elaboração 
e o cumprimento da Lei n~> 581, denominada 
Lei Eusébio de Queirós, vófuda e assinada 
em 4 de setembro de 1850, a qUal aboliu 
o tráfico de africanos para o Brasil. 

Entretanto, foi somente ao final da Querra 
do Paraguai que o problema foi retomado de 
maneira mais positiva, quando o Visconde do 
Rio Branco, em 1871, fez aprovar a Lei do 
Ventre Uvre, Lei n<) 2.040, de 28 de setembro 
de 1871, segundo a qual seriam livres a partir 
daquela data os filhos __ nas_ci_dos de escravos 
no Brasil. 

Por determinação do Imperador Dom Pe<ko 
H, cujo plano consistia em suscitar a abolição 
da escravatura por via de medidas legais e 
gradativas, foi assinada em 1885 a Lei dos 
Sexagenários, segundo a qual seriam conside
rados livres os escravos de sessenta anos de 
idade para cima. 

Esta, Sr. Presidente, Srs. Senadores,. a, sínte
se da história da Lei Áurea, que aboliu a escra
vidão no Brasil há mais de cem apos. Resta, 
entretanto, o questionamento: Houve re.al
mente abolição no sentido exato da palavra, 
isto é, liberdade com integração do negro na 
sociedade, sem discrUninação racista, sem 
preconceitos de cor, sem intolerância para 
c:om suas próprias rafzes humanas e culturais? 

Há que se pensar, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, na urgente necessidade de se conscien
tizar a Naçã_o _br~sileira d~ que_ o povo brasileíro 
ê formado_ b_aslcamente: de: to.das as raças e 
povos e que, --por conseguinte, há qUe lUtar 
agora para tima convivência verdadeira e igua
litária de to.dos os membros da comunidade 
nacional, em igualdade de condiç:Oes, de direi
tos e de deveres, conforme detennina a nova 
Constituição Federal_: "todos são iguais pe
rante a lei, sem distin_ção de qualquer nature
za". (Art. I' da Constituição.) 

É desejo ardente da população de cor negra 
deste País que o Governo da República pro
porcione a todos os brasileJros, do mesmo 
modo, uma melhoria no padrão de vida, na 
procura de novas metas nos campos especí
ficos do ber::n-estar social, _da educação e da 
saúde~ menos preconceituosas e menos dis
criminatórias, ·sobretudo no plano das rela
ções humanas e soci(lis. 

Nossa sugestão desta tribuna, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores,_ é que o Poder Legislativo 
da República se engaje definitivamente nesta 
tarefa de integração real dos homens de cor 
na sociedade brasileira, através de ações posi
tivas e eficientes. · 

Era ó que ·eu -tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
~_A Presidência congratula-se com_ o nobre 
Senador Antônio l.l._l~ ~ya e a ele-se àssocia 
na homenagem prestada à _emancipação dos 
escravos, fazendo_ votqs .de _que o trabalhador 
brasileiro seja beneficiado também, libertan~ 
dcrse da servidão. dos .bai:lcos. salários. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

O SR. JQ.{O MEI'IEZES PRONUNCIA 
PISCURSO-QCIE,ENTREGUE A REVI
SÃO PO Oi?APOR. SERÁ PCJBUCAPO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Afonso Arinos -Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa concede a palavra ao nobre Sena
dor Afonso Ar:inos, para uma explicação pes
soal, por cinco minutos, na prorrogação da 
Hora do Expediente. 

O SR- AFONSO ARINOS (PSDB- RJ. 
Para e)cpllca!;:âo -pessoal. Sem Í'eviSão do ora
dor.)-:-Sf. Presidente,SJ:S. Senadores, o nobre 
Senador que estava ocupando a tribuna faz 
r-eferênê:la, ao mesmo tempo, ao Conselho dos 
Anciãos e a__o voto_ao_& _lô-aOos, como se fos-
se!"fl coisas_ contr:adit6rias. __ 

O que acontece é que na realidade não só 
}ilstórica como sociológica pode haver pes-

soas que participam do espírito dos_ jovens 
e que participam do espírito dos anciãos. Eu, 
por exemplo, defendi o voto dos jovt,::ns .e. fiZ 
parte do Conselho dos Anciãos, Muito obriga
do. (Palmas) 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-.Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. 1~' Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 109, DE 1989 

Regulamenta o· inciso ff do art. 37 da 
ConStituição Federal 

0-CoiigreSso Nacional decreta: 
Arl 1~' To da investidura em cargo ou em

prego da administração pública direta, indireta 
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União,_dos Estados, do Distrito federal e dOs 
Municípios depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos. 

§" 19 ExcJ:ui-se da exigência de concurso 
a nomeação para cargo em comissão decla
rado em lei de livre nomeação e exoneração. . 

§ 29 Não se considera investidura, para 
os efeitos desta lei, a ascensão funcional, pra-" 
gressões ou promoções realizadas com base 
na legislação_prcJpria. 

Àrt. 29 - o eâftal de con-curso, a relação no
minal de inscritos e, ao final, a de aprovado.!;, 
serão afocados em local público, no órgão da 
ãdministração para o qual se realiza o con~ 
curso, e no da entidade encarregada de reali
zá-lo, se for o caso. 

Art. 39 O. edital de concurso terá ampla 
publicidade. 

Art.49 _ Vencido o prazo constitucional de 
validade do concurso, será publicada pela im
prensa a reJeiÇão nominal dos que, através do 
mesmo, ingressaram nos quadros da_adminis~ 
tração pública. 

Art. 59 São proibidas as_ contratações 
eventuais e o aproveitamento.. para cargos ou 
empregos. de serviços precariamente contr&
tados. 

§ 19 Para os efeitos desta lei, entende-se 
por precária a contratação não decorrente de 
concurso público, para a prestação de serviços 
eVeiltuais._ _ . 

§ 29 Por aproveitamentO, ehteride~se a: 
transposição de servidor eventual para tabela 
de empregos ou quadro de pessoal. 

Art 6~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 7~' Revogam-se as disposições em 
contrário. 

J~tlftcaçã.o 

Este Projeto de Lei, que ora submetemos 
à judiciosa apreciação dos ilustres Pares, tem 
como objetivo tomar o concurso público de. 
provas, ou de provas e títulos, a úriica via âe 
acesso aos cargos e= empregos da adminis
tração pública. 

Obviamente, dessa exigência deve:~se ex
du_ir os ccirgos ad nutum, conforme o próPrio 
texto constitUcional, pois baseiam~se princi-
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palmente na confianç_a pessoal' alêm de não 
integrarem planos de cam~ira. 
' De par-com as regras traçadas pelo-edital 
de concurso, passam a realçar no texto dess~ 
Projeto a relação nomioill de inscritos e, ao 
final do concurso, a de aprovados no mesmo. 
coibindo toda forma de enxertos ou de _altera
ções de resultados. 

Este Projeto de Lei procura evidenciar, tam: 
bém, o momento de preclusão temporal para 
o íngresso na_ adll!ínísn:as-ão públíc~ ~r:n de
corrência" de determinado concurso~ Assim, 
çom a maior pUblicidà.de' de todas as etapas, 
posses ou contrat:Ç~ç_ões feitas a d~t~f!lPO se· 
rão, evidentemente, ®jeto de impugnações. 

A proibição de contratações precárias tem 
por escopo evitar-se os -"elicostaQos adminis
trativos" ·e' as- fnúmêfaS ... 'tabe[as especiais" 
que, multas vezes; pouco têm de especiais, 
representando apenas uma forma de seus 
ocupantes aguardarem mOmento propício à 
transposiçãó ilegal para os quadros de pessoal 
ou para tabelas permanentes do mesmo ór
gão. 

Par· todo o ·exposto, espeTamos ter trazido 
aos ilustres Pares os elementOs de convic!;ão 
que bastem à aprovação do presente PrOjeto 
delei. ___ _ 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1989:
Senador Jutahy Magalhães, PMDB--BA. 

(À Comissãó áe Con$t;ftulção e Justiça 
e Qdadiinfa.F -- --

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousá) 
- O projeto será publicado e remetido _às 
Comissões competentes. __ _ 

Sobre a m~. requerimentos_.que serão li
dos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os-seguintes 
REQUERIMENTO N• 264, DE 1989 

Requeremos- urgência, !195 tennos do art. 
371, alínea b, do Regimento lnteino, para a 
Mensagem n? 86, de 1989, do ~~hor Presi
dente da República que-~fubmete à c\eliberação 
do Seiiado F:_ederal proposta para que seja 
autorizada a RepúbJic_a Federativa do Brasil, 
através do Mini~tério d_a__eQ_ucaç~O. c;OiltrãiaT 
operação de créQito exteni.o_I}O valor de CJS$ 
w.ono;ooo.oo: · . . .. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 198fC-= 
Afonso Arinos-Ronan Trto...:.. ChãifaS ROdii-
gues - Edison Lobão, __ .. 

REQUERIMENTO N• 265, DE 1989 

Requeremos urgência, nos termos do art 
371, alínea b, do Regimento Interno, para a 
Mensagem n" 87, de 1989, -que propOe o ao 
Senado Federal, seja autori:z;adQ o Govemq 
do Estàdo de Minas Gerais (MO), a contratar 
operação de crédito externõ, no valor ,total 
equivalente a até US$ 120,000,obo.oo (Cento 
e vinte milhões de dólares), junto ao_ Banco 
Jnteramericano de D~nvolVimento -- BID, 
destinada ao financiamento Parciâl do Progra
ma de Adequação da Malha Rodoviária d'ªq_ue
Je Estado. _ __ . _ . 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1989.· -:-
Ronan Tlto- Fernando Henrique CardosO 
- Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os reqUerimentos lidos sen!lo votados após 
a Ordem do Dia, na: fofma d6 art 375, inciso 
D, do Regimento lnte!'J'lO. 

. . - - . . 
----cOMPARECÉM MAIS OS $RS. SEf'IADO. 
RE& . - . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como Sabem 

; Mátio Ma.ia - fJuizio Bezerra - Leopoldo 
Pefes :._ Aw:eo.M~Ilo ~ RQ.naldo Aragão -
Almir Gabriei - Jarbas_ Pas;sarinho - Carlos · 
~av~~io .:.__ ~~riio. t..Uiz Mey,a_-:- Jbão Cas
telo-:- Alexandr:e Costa ;- Çi:d,S.al>óia de Car
valho ---;-_J\1\a\)ro ,E}eri.~cle::; ~ f"'ar~ondes Ga
delha- Ney Maranhão_:_ Mansueto de Lavor 
-JutahYMágill~es:-Jqã.o_Ca!qion-AfQn:. 
soArínos"-Jamil Haddad- Nelson Carneiro 
-Itamar ~ranéo ~ ROnan ·Tít9 - Pompeu 
de Sousa - MaUricio Corrêa ..:... Meira FilhO 
-José Richa - Dirceu Carneiro - c-adas 
Chiarem -José paul o !3ts?l_-Jo~é Fog"a:Ça.. 

V. Ex-", o Senador Jamil Haddad é_ o· autor 
do projeto oriQ"inai:Esse projeto original"p'aS-' 
sou Pela Comissão de ConStitui.Çâo e Justiça' 
e _Cidacfania; Oride s-ofreu uma breve_erheli.da· 
de aperfeiçoamento.. que se d"eveu~'nota~a-' 
ménte ao fatô dé a-prop-OSitura haver-sido 
apfe"Séritãda antes da vigência da Constituição 
de outubro do ano passado. 

Essa matéria veio a plenário e, no plenário 
recebeu importantíssima emenda do Senador 
EdiSon Lobão. A matéria foi à ComisSão de 
COnstituiÇão" e Justiça e Cidadania, na· b-reve 
espaço -regiin.€ntaJ: No -entanto, não foi Pêssf
veJ à ComissãO, nesse_período, realizar, apesar 
dos esforços da Presidência, a almejada .r'ªu
nião para se debater o assunto. 

O próprio Presidente da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Odadania foi designado co
mo Relator da matéria e _resolveu acolher no
vas sugestões, do próprio Senador Jamil Had
dad, que compareceu particularmente. çpm 
algumas obseJVações,_ c.om.o, tamb!!m. obser
vaÇOes imPortantíssimaS_ que. fofarn trazidas 
pelo Senador EdisoiJ. Lobão, 

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien~ 
t~' - --· 

Passa-se à. 

ORDEM DO DIA 

[tem 1: . 

.{Em regime de ~ur9ênC:ía, àrt. 371; c. 
-- dORegimento lntenio). · - -- -

--· -Votação; ern fuino' único, do Projét'o 
de Lei doSenado'rl9 28, "die 1987, de aúto
ria do Senador Jamil Haddad, que define 
o crime de tortu~a e dá outras providên
cias, tendo - -

_PARECER. sob n~ 15, de 1989, da to-
ili!ssão - - --= 

-de -ConStitl.;iÇão e Ju.stiça e adiidii~ 
nia,_ f~.r~!!l_a? proje.to com emenda qUe 
apresenta de n9 _1~CCJ, . · _ 

__ _(_Dep_~ndendo_ de pare~r da Comissão 
-·de Constituição e_Justiç~ e Odadania so_-' 
bre a Emenda n~ 2, de plenário.) 

Coftcedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho para proferir parecer sobre 
a matéria.' 

= ---=--~-- (O Sr; $en. Pompeu de Sousa deixa 
a cadeira da Presidência que é oçupada 

~pelo Sr.- &n. Nelsoii Carneiro.) 

O SR. CID SABÓIA DE CAVALHO 
(PMOB ~CE. Para proferir pare_cer.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, volta a esta Comis
são o projeto de lei desta Casa que define_ 
ci_cifme de tortura, cominando diversos graus 
de sanção, para que se examine, nesta oportu
nidad~ _a emenda oferecida em plenário pelo 
ilUStre Senador Edison Lobão, · 

Pretende a proposição estender ao delitO 
de terrorismo~- praticado de fonna a difundir 
pavor e medo com o_ o!Jjetivo de pressioi1.fr 
a opinião pública e as autoridades constitui~ 
das, a_s_ penas, o caráter de __ inafiançabi.lidade 

_e__o de insuscetibilidade da concesSão dos bê
nefídos da ·anistia e da g"raça, a que _alude 
oart.1~ 

- Da junção "de tuçio isso, Sf. Presidente, Srs. _ 
· -· SenadQres surgiu com muita, fa~ilidade o 

substitutivo que vou apresentar ao finaL deste 
parecer, mas antes quefia dizer as razões que 
chegaram ao Relator e . foram devidamente 
acolhidas, possibilitando tando o substitutivo 
nesse .trabalho de ml.ljto carinhÇi parlamentar, 
que foi desenvolvidç: tanto pelo autor.,d.o_pro
jeto original como pela Comlssã.o. Qe CQn.stfi" 
tuição, Justiç:a e Cidadania, c:;orno. também pe
lo Senador Edison Lobão._ Houve,_ no auge 
do espírito de cooperação, uma chegada _a 
um ponto comum de todos aquele$ que neste 
assunto queriam uma solução da lei para re
gulamentar principio de ordem constitucional. 

O respeito e a observância das ~iberqades 
públicas impõe-se ao Estado como obripação. _ 
indeclináVel que se justifica pela neces,s~a, 
submiss-ãO do poder_ aos direitos fundcunen
tais da pesSoa humana. - · - ' ' _ ~ ~ - : 

O conteúdo dessas liberdades, verdadeiras 
prerrogativas do indivíduo, em face~~ CorTIU-· 
nldade estata~ acentua-se pelo caráter ético
jurídico que assumem e pelo valor sàcial que 
ostentam na proporção exata em que- essas 
franquias individuais criam em tomo da pes
soa uma área indevassável a ação do poder. 
As liberdades_dássicas, cujo prOcesso de afir
mação histórica tem seu momento culminan
te no século xvm, projetaram~se no plano Polí
tico~jurídico como direitos de primeira gera
ção, objetõ de formulações constitucionais 
que visavam precipuamente à limitação dos 
poderes do Estado. . 

Nesse sentido e oo _contexto históric.o-social 
em que se formaram as Qeclarações de dire-i~ 
tos representaram sempre um poderoso ins
trumento de tutela e de salvaguarda d_os direi
tos e garantias individuais. Era-lhes subjacente 
a idéia de conter~ mediante limitações jurídi
cas, a onipotência do próprio Estado. 

5. Essa visão do tema, derivada de uma 
perspectiva & parte popu/i, consagrou, inelu
divelmente, o postulado da liberdade e a pri-
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mazia da pessoa humana, no campo -delicado 
e complexo das relações estruturalmente desi
guais entre o Estado e _o_indivíduo. 

6. A problematiza,ção çia liberda,de _indivi
dual na sociedade contemporânea não pOde 
prescindir, em conseqüência, de um dado 
axiológico essencial: o do valor ético funda
mental da pessoa humana. 

Por isso mesmo; acentua Celso Lafer (v. 
"A Reconstrução dos Direitos Humanos", p. 
118, 1988, Companhia das Letras, S. Paulo), 

"O valor da pessoa humana, enquanto 
conquista hl~órico-axfoiógka, en·contra a 
sua expressão jurfdica n_o_s çl_ireitos fl,.ln·qa
mentaís do homem. É por essa razão que 
a análise da ruptura - o hiã.to- entre o 
passado e o futuro, prOduzido pelo esfa
celamento dos padrões da tradição ad
dental- passa por uma análise da crise 
dos direitos humanos, que permitiu o es:
tado totalitário de natureza." . 

7. Esta é uma verdade_que se não pode 
desconhecer: a emergê.n.da das _socb;~dades 
tota1itárias eStá casualmente vinculada,_ de mo
do rigido e inseparável, à des.cÓnside-raÇão da 
pessoa humana como valor fund~nte e condi
cionante da ordem político-juridica. 

8. Atenta a esse fenômeno, a Assembléia 
Nacional Constituinte, ao promulgar a Consti
tuição do Brasil, nela fez inscrever, conio prín
cipios fundamentais da nova ordem__jurídica, 

(a} a dignidade_ da pessoa humí!na (art._ }9, 

n<:>lli); 
(b) a prevalência dos direitos humanos (art. 

4•, n• 11); 
(c) o repúdio à tortura ou a qua1quer outro 

tratamento desumano ou degradant~_(art. 59, 

n• 10); 
(d) a punibilidade de qualquer comporta~ 

menta atentatório aos djreitos e liberdades 
fundamentais (art. 5<:>, n" XLI); _ 

(e) a inafiançabilidade e a inaQrãciabilidade 
do crime de tortura (art. s~. n" XLin); 

(f) a proscrição de penas cruéiS (art. 5<:>, n<:> 
XLVII, e); 

(g) a intangibilidade f"tsica_e_a incolumidade 
moral de pessoas sujeitas à custódia-do Esta
do (art. 5•, n• XUX); 

(h) a decretabilidade de intervenção fede
ral, por desrespeito aos direitos da pessoa huM 
mana, nos Estados-membros e no Distrito Fe
deral (art. 34, n• VI!, b); 

(t} a impossibilidade de revisão cónstitucio
nal que objetive a supressão do regime formal 
das liberdades públicas (art. 60, § 49, n9 !V). 

9. Esses aspectos todos justificam, plena
mente, a proposição legislativa que ora tenho 
a honra de apresentar, como Emenda Substi
tutiva ao· Projeto de Lei n" 28~ de l!187, de 
iniciativa do nobte Seriador Jamil Haddad. 

10. Esta Emenda visa, ainda, a da_rconcre
ção ao que dispõe o texto constituciOnal em 
seu art. 5<:>, n9 xun. tipificando, de um lado, 
o crime de terrorismo, e prescrevendo, de 
outro, a inafiançabilidade e a inagraciabilidade 
dessa espécie delituosa e dos crimes de tortu
ra e de tráfico ilfcito de entorpecentes e drogas 
afins. 

_ 11~ ___ Corri esse -coriteüdo nOrmativo, a 
Emenda - ·em sua condição de legislação 
Integradora--:- cwnpre o preceito constitudo~ 
na] referido, segundo o qual 

"a lei cQnsid~raf# crimes inafiançáveis 
e fnsucestívels de graça ou anistia a prá
tica da tortura, o tráfico ilícito de entorpe~ 
centes e drogas afins.r_ o terrorismp ... "(gri- . 
lei). 

12~ A definiçãO fórillal do crime de terra~ 
rismo impóe.:se-cbtriO providência legislativa 
necessária, pbsto que inexiste, em nosso direi
to penal objetivo, alçada à condição de entida
de delituosá autônóma, essa· modalidade in
fracional. 

Por isso mesmo, adverte Heleno Cláudio 
Fragoso (v. 'Terrorismo e Criminalidade Políti
ca", p. 12, item n9 17, 1981. Forense), 

"não exiSte uma especffi.ca figura de 
delito denominado terrorismo. Essa de
signação se apUca a diversas espécies de 
crimes, que se caracterizam (a) por cau
sar dano considerável. a pessoas e çoisas; 

~ (b) pela criação real ou potencial de terror 
ou intimidação generalizada e (c) pela fi
nalidade político-social." 

13. .é: preciso, pois, atento a esse magis
tério, conferir existência penal autónoma a es
sa figura, que tem sido _objeto_ de reiteirados 
estudos de macrocriminologia (v. V. V. Stan
cíu; -~Terrorlsme. Essai de Macrocrlminologie, 
Ét_udes lnte~~_tionale_s de Psyçho-Soclologie 
OimlneUe, ns. 20123, 1971 -72; inclusive, há 
mui_tas obras a esse respeitO no campo do 
Direito nos Tnais diver.sos países. -

Esses, portanto, Srs. Senadores, são os mo
tivos que me levam a apresentar o presente 
Substitutivo, que visa conciliar a proposta dos 
dois nobres Senadores,-que muito se preocu
param para que a matéria chegasse exata
mente a esse ponto. Advirto que esse Substi
tutivo guarda, exatamente, a devida dimensão 
do pensamento dos dois ilustres parlamen
tares. E, assim, na Comissão de Constituição 
eJusti_ça e Odadania,_apresenta-se o presente 
Substitutivo, que dispõe exatamente, sobre o 
texto oonstituclona1 que clrlda do terrorismo, 
da tortura e do tráfico de drogas. 

O Substitutivo tem como seu art 1 ~: 
Art. 19 Torturar alguém, causando-lhe so

frimento tisiCo, psfquicó OLi moral, com o pró
posito de castigO, vigança · óu obtenção de 
confissão :ou informa.ção: · 

Pena - reclusão, de três a seis anos. 
§ 1 o A pena é aumentada de metade: 
1- se o agente é func;ionário público; 
n- se o agente é médico, enfermeiro ou 

profissional da área paramédica. 
§ 29 se resulta aceleração de parto: 
Pena- reclusão, de quatro a oito anos. 
§ 39 Se resulta: 
[ -lesãq corporal grave; 
n- incapacidade psíquica; 
UI- dano moral grave: 
_Pena- reclusão, de cinco a dez anos. 
_ § 4<:> se resulta aborto; 
Pena- reclusão, de s.eis a doze anos. 
§ s~ Se resulta morte: 

Pena- reclusão, de doze a trinta _anos. 
§ & Incide rias nlesmas perias 6 funcio

nário público· que, sabendo ou tendo a obriga
ção de saber que o crime está sendo cometido 
em estabelecimento público sob sua direção, 
ou fora dele, mas por pessoa a ele subordi
nada, se omite em fazer cessar ·a prática -ao
delito e em responsabilizar oS seus autores. 

§- 7<:> Em nenhum caso poderã_o ser invo
cadas crircunstânçías excepcionais, tais como 
estado de sítio ou de defesa, instalbiliôade poll
tica interna ou qualquer outra situação de 
emergência pública, como justificação dó cri-
me de tortura. _ _ . 

§ a~ São efeitos da condenação pelo cri~ 
me de tortura: 

1-a perda de carQo, função ou_ emprego 
público, quando o agente for funcionário pú-
blico; · · · -

n-a in"abilitação teniporária, por oito anos, 
para o desempenho de qualquer outra função 
pública de nomeação; 

m- proibição do exercido de profissão, ati~ 
vidade ·ou oficio que dependam de habilitação 
espeCial, de licença ou autorização do poder 
público. 

Art 2? Cons_titui crime de terrorismo o ato 
de: 
I- devastar, saquear, assaltar, seqüestrar, 

incendiar, depredar ou praticar atentado pes
soal ou sabotagem, com dano ou perigo con
siderável a pessoas ou bens, por motivos de 
facciosismo, -inconforritisri'tO políticó-social ou 
cOm o objetivO de ·cOagir qualquer dos Pode
res da República; 

ll -apoderar-se ou exercer o_çontro!e, ilicj
tamente, de aeronave ou embarçação: 

Pena- reclusão, de dois a dez anos. 
§ 1 ~ Se, do ato, resultar lesão corporal. 

grave ou morte: 
Pena- reclusão, de quatro a quinze anos, 

sem prejUízo da pena cominada à viol~ncia. 
§ 29 São circunstâncias agravantes: 
1-ser o agente militar ou funcionário públi

co, a este se equiparando o empregado de 
autarquia, empresa pública ou sociedade de 
economia mista; 

IT-ter, no caso de conçillso de pessoas, 
promovido O.u organizado a cooperação do 
crime, ou dirigido a atividade dos demais auto
res ou participes. 

Art. 39 São inafiançáveis e não ensejam 
a concessão de liberdade provisória ao indicia
doou réu(art.310, parágrafo úrilco,do CódiQo 
do Processo Penal) os crimes 4e: 

l-tortura; 
D- terrorismo: e 
III- tráfico ilídto de entorpecentes e drogas 

afins, (Lei n~ 6.368, de 21 de outubro de 1976, 
arts. 12 a 14). 
-~Art.- 4" OS Crimes a que se refer~ o ãi-tigo 

--anterior são insuscetíveis de indulto, graça in~ 
dividual ou anistia, · 

Art. 59 Esta lei entfa em_ vigor na -~at~ de 
sua publicação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sr. Presidente, só resta normalizar a ementa 
dessa lei que passaria a ser a seguinte: 
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... dispõe s_obre os crime~ de l9rtura, t~r
rorismo, tráfico_ ilícito de enl9J"Qecente e 
drogas afins e apresenta as competentes. 
providêndas. 

É este o parecer acorripa!lhado do respec
tivo sUbstitutivO, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Passa-se_ à votação do Subs~tutivo, que 
tem preferência regimenta1. 

O SR. JOÃO MENEZES -Sr. Presiden
te, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Camefro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes, para encaminhar a votação. 

O SR. JOÃO MENEZES PRONUNCIA 
DISCURSO. QUE,. ENTREGUE À REVI
S'\0 DO ORADOR, SERÁ PU{3L!CADO 
POSTER[ORMENTE: 

O SR. PRESIDEN'IE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa esclarece ao nobre Senador João 
Menezes, primeiro, que o projeto ê de 1987, 
e, s_egundo, que está sendo objeto de exame 
agora em virtude de dehberação do Plenál}o, 
que lhe deu regime de urgência. Não fora isso, 
não estaria sendo objeto de exame ~esta opor
tunidade. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr.- Presiden
te, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Para encaminhar a votação, concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Para encaminhar a votaçãO. Sem revisão · 
do orador.) - Sr .. 17esidente, principalmente 
para esclarecer um pouco o u.Qb(~ _Senador 
João Menezes. 

Este projeto - como V. Ex" disse- já está 
tramitando no Senado há multo tempo. Mais 
do que isto, o substltutjyo é decorrente_ de 
entendimentos entre diversas lideranças no 
Senado, que examinaràm a questão com todo 
empenho, devido à necessidade de se fazer 
com que estabelecêssemos as normas que 
a Constituição determina. Estamos aqui ape
nas atendendo àquilo que já está na Consti
tuição. Agora estamos fazendo uma legislação 
graças ao trabalho dos nobres Senadores Ja
mil Haddad, Edison Lobão, Ronan Tito, Gd 
Sabóia de CarvalhO e outro_s companheiros, 
que examinaram bem esta matéria e apresen
taram esse substitutivo, que determina uma 
legisJação ordinária já definitiva para este as
sunto que está normatizado pela própria Cons
tituição. (Muito bem!) 

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr, Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a pa1avra ao nobre Senador Mau
ricio Corrêa. 

OSR.MAURÍCIOCORRiiA (PDT- DF. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, solicito o esclareci
mento do nobre Relator, porque estou em dú
vida. S. EX"' apresentou agora urri substitutivo 

que modifiça. essençi,alrnente o text9 até onde 
-eu .conh~c~ que era_apresentado_ pelo nobre 

Sel)ad_o.r. l=.Qi~n__l,.,g_bão._ __ _ _ __ 
[nicialmente, sabe(l1os qUe o projeto do-no

br~ Se.Dad9r Jamil Haddad restringia-se tão
somente -à- tortura; depois vem o terrorismo. 
se não _gsloJ.,l enganado, segundo proposta do 
Seiiãd_gr EQ_isón Lobão; e,_ a_gora, aparece a 
terceira queStão, que seria O tráfico de entorpe-
centes. _ . 

Pediria o esclarecimento 4q I}Obre Senador 
Cid Sab6i.:J cJe C:~rvalho} pqrque Já _existe uma 
lei que cuida especificaJTJente desta matéria. 
Como S. ~ conjurou? Não es~u. e:ntenden

"do. Gostaria que S. Ex" explicitasse mais a 
introdução desse terceiro aspecto, que· seria 
a questão do tráfico. _--

-E um esclarecimento, parã ·m~ conven·éer 
se posso_ ou não votar, Sr. Presidt::nte. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra aO_ ilobre Relator, Sena-
dor Gd Sabó.ia de CaiValho. -

:o sR. cio sABÓIA DE CARVALHo 
(PMDB - CE. Para esclarecimento.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores,. é evidente que V. 
Ex_4',. nobre S~nador Maurício Corrêa, não só 
pode, como deve votar, porque o trabalho foi 
feito, com muito Oiidado, por pessoas que 
se interessaram,· chegarãm a esse ponto de 
vista. A parte do tráfico -é- apei'tas uma refe
rência à lei já existente. Não tem propriamente 
uma inovação, senão a aplicação da Consti~ · 
tuição a uma lei Já existente. Não-se precisa 
nem modificar a lei. Alei sobre tráfico de entor
pecentes ou drogas afins já é objeto dessa 
lei sete mil e pouco. Não muda nada da lei, 
apenas vai para aquela parte que a Constl-
tuiçãO- determina, que são inafiançáveis etc. 
Apenas se aplica Não há inovação. 

É o esclarecimento, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- Acredito que o nobre Senador Mauricio 
Corrêa já está esclarecido. 

Em votação o susbstitutivo. 
Os Srs. Senadores que_ o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

O Sr. João Menezes - Co.m. a minha 
restrição, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Apmvado o substitutivo, com a restrição 
do nObre Senador João Menezes ficam preju
dicados o projeto e as emendas a ele apre
sentadas. 

·A matéria será apreciada em turno suple~ 
mentar. 

-Estaiido o projeto em regime de urgência, 
passa-se imediatamerite-ao turno suplemen
tar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a _mesa, redaç~o do vencido que 
será lida pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lida a seguinte Redação do Venddo: 

PARECER 1'1• 39, DE 1989 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do venddo para o tumo suM 
plementar do Substitytivo aç Profeta Cif: 

_Lei dó senado n 9 28, de 1987. 

A Comissão Diretora apresenta _a redaçiio 
do vencido para o turno suplementar do Subs
titutivo ao Projeto de Lei do Senado no 28, 
d~ 1_987, de autoria do_ Senador Jamil Haddad, 
que dispõe sobr~ os crimes de tortura, terro
rismo, tráfico ilfcito de entorpecentes _e drogas 
ãfins, -di:irido outrãs PrOVidências. 

Sala de Reuniões da COffiissão, 15 de maio 
de 1 9afL ~ flei$0I1 Ciliheiro, Prestderite -~ 
Pompeu- de- Sousâ , Relatei r - Aureo "MeDo 
- Antqnio Lu!z Ma~_. 

ANEXO AO PARECER N• 39, DE 1989 

Redação -do venCidO Para o tuiiiO Su
plementar do Substitutivo ao Projeto. de 
Lei do Senado.1Y' 28. de 1987, que dispõe 
sobá~ os cn'm~ d~ tortura ~ terrorismo, 
tráficoilícfto de entorpecentes e drogas 
afins, dando outras providências, 

O Congresso NacionaJ çlet:reta: ._ 
Art. 19 ConStitui crime tortur?lr algUém, 

cªusandoMlhe sofrimento fisicc;>, psíquico Ou 
rri_àral, com o Próp6Sito de castigo, Vingança 
ou obtenção de confissão ou informação. 

Pena-=- reclusão, de três a_ seis anos. 
§ 19 A pena é aumentada de metade:_ 
1-se o agente é fundonário público; 
ll-se o agente é médico, enfermeiro ou 

profissional da área paramédica. 
§ 29 Se resulta aceleração de paf1:ç: __ 
Pena- reclusão, de quatro a 9ito anos. 
§ 3~ Se result2i: 
I -leSãOCorporã1 grave; _ 
n- incapacidade psíquica; 
m-dano moral grave: 
Pena- reclusão, de cinco a dez anos. _ * 4° Se resulta aborto: - -· · · 
Pena- reclusão, de seis a doze anos. 
§ so Se -resUlta morte: 
Pena- reclusão, de doZe a trinta anos: 
§ & · Incide -nas mestrias- penas o fundo- " 

nário Público que, sabendo ou te"ndo -ã oPr!g~.:
çã.o de saber que o crime está sendo cometido
em estabelecimento público sob sua dirêção, 
ou fora dele, por pessoa a ele __ stJbQrQinada, 
se omife em fazer cessar a prática do delito 
e em responsabilizar os seus autores. 

§ 79 Em nenhum caso poderão ser jnvo
cadas circunstâncias. excepcionais, tals como 
estado de sítio ou de de1esa, instab1lidade polí~ 
ti c a interna ·ou qualquer outra situação de 
emergência pública, como justificação do cri
me de tortwa. 

§ 8~" São efeitos da condenação pelo cri
me de tortura: 
I-a _perda de cargo, função oU emprego 

público, quando o agente for funcfonãrio pú-
blico; --- - -

ll- a inabilitação temporária, por oito anos, 
para o desempenho de qualquer outra função 
pública de nomeação; 

m -proibição do exercido de profissão, ati
vidade ou oficio que dependam de habilitaçã~ 
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especial, de licença ou autorização d,o Poder 
Público; 

Art. ~ -Constitui crime de terrorismo o ato 
-de: -- -

I-devastar, saquear, assaltar, seqüestrar, 
incendiar, depredar ou praticar atentado pes
soa] ou sabotagem, com dano ou perigo con
siderável a pessoas ou bens, por motivo de 
facciosismo-, inconformí~mo político-soctaf ou 
com o objetivo de coagir qualquer dos Pode
res da República; 

n-apoderar-se ou exercer o control~. U!ci
tamente, de aeronave QJ.l embarcação. 
· Pena- reclusão, de dois a dez ·ano~. 

§ 19 Se, do ato, resultar lesão corporal 
grave ou morte: .. _ 

Pena- reclusão, de quatro a quinze anos, 
sem prejuízo da pena cominada à violência. 

§ 2" Sã:o cirÇl.lnstâncias agravantes: 
I- ser o agente militar ou funcionário públi

co, a este se equiparando o _empregado de 
autarquia, empresa pública ou sociedade de 
economia mista; 

D- ter, no caso de concurso de pessoas, 
promovido ou organ[zado a cooperação do 
crime, ou diriQiÇio a atMdade dos demais auto
res ou participes. 

Art. 3~' São inafiançávels e não_ ensejam 
a concessão de liberdade provisória ao indicia
do ou réu, prevista no_ art. 31 O, parágrafo _úni
co, do Código de Processo _P.en~ os crimes 
deo 

I-tortura; 
li- terrorismo; e 
ru- tráfico ilídto de entorpecentes e drogas 

afins, conforme estabe1ecem os arts. 12 aJ4 
da Lei n~> 6.368, de 21 de outubro de 1976. 

Arl 4~> Os crimes a que se refere o artigo 
anterior são insuscetiveis de indulto, graça in
dividual ou anistia. 

Art. 59 Esta lei enti:a em_ \dgor na data de 
sua publicação. 

· Art. 6~> Revogam-se- as disposições em 
contrário. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
Passa-se à discussão do projeto, em turno_ su
plemtar. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão sem em_e_nJ:iª-~·--a mf;l· 
téria é dada como deiinltivamente aprovada 
sem votação, nos termos regimentais. 

O Projeto vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Discussão, em tumo único,_da redaç:.ao 
final (oferectda pela Comissão Diretora 
em seu Parecer n" 29, de 1989), do Pro
jeto de Lei do Senado n" 226, -de 1981, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da exis
tência de um ciepartamento de educação 
física nos nosoc.ômios psíquiátrícos. 

Em disc:ussão a redação final. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 

Enwrada a discussão, a redação fina] é . 
dada como definitiVame_nte aprovada, nos ter
mos do Ç~:rl 359 do R_egimento Interno. 

Q_proJ~to vai à Çâmarã -dos Deputados. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Se· 
nado nr- 226. de 1981, que dispõe sobre 
f!l obn"gatoriedade da existência de um de
partamento de educaç_Qo ffsica nos nf$0-
cômios psiquiátricOs. 

O Congress-o Naciona1 decreta: 
-Art. 1 ~ É obrigatória a existência de uma 
departamento de educação física nos nos6cô
mios psiquiátricos credenciados pelo sistema 
previdendário oficial. 

-- Art. 2~ O Poder ExecutiVo regUlamentará 
a presente lei no prazo de 90 (noventar dias. 

"Ait. 31 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. --

Art. 49 Revog~m-se as disposições _em 
córitiário. 

O SR. PRESIDÉNTE (Nelson Carneiro) 
-Jtem03: 

Discussão em turno único da redaçllo 
finai (oferecida pela Comissão Diretora 
em seu Parecer n9 28, de 1989), do Pro
jeto de Lei do Senado no 57, de 1988, 
de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que altera a redação do art. 3ç, ca
put, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que cria o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço; com a finalidade 
de estabelecer correção mensal para seus 
depósitos. 

-~-Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 

Encerrada _a discussão, a redação final é 
considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do art. 359 do Regimento [ntemo. 

O Projeto vai à Câmara: deis Deputados. 
__ E a seguinte a redação final aprovada: 
Redação final do Projeto de Lei áo Se

nado n' 57, de 1988.__que altera a redaçiio 
do att. 3~ caput;. da Lei nP 5.107. de 13 
de setembro de 19{56._ que cria o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, com a fir]dlidade de estabelecer 
correçiio monetária mensal para seus de
pósitos. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art 1~ O arl 3" caput, da Lei n9 5.107, 

de_ 13 de setembro de 1966 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art, 3~ Os d.epósitos efetuados de 
acordo com art. 2? são sujeitos a correção 
mõlietáiia mensal, na forma e pelos crité
rios adotados pelo Sistema Financeiro de 
Habitação, e cay;)ltal[zarão juros segundo 
o disposto no art. 4ç" 

-,-Ar{ 29 Esta lei entra em vigor na dâta de 
sua publicação .. _ _ 

Art. 3" Revogam~se as disposiçêles em 
contrário. 

O_ SR PRe:;IDENTE (Nelson Cam_eiro) 
....:_-lte-m4: _ -· __ · -~ _ . · 

DisCusSão em turno úniCo,_dã redãçâ,Ci 
-final (oferec:id8, Pela Comissão biretOra 
effi Seu-parecer n" 30, d~ J989), dpPro
jeto de Lei _ciQ _Senado no S?2. d,e, 1988, 
de autoria do Senador Francisco RoUem
berg, que altera a_redação·e acresc~ta 
parágrafo ao· art. 84 da Lei __ n9 1.711, de 
28 Clé OutUbro de 1952, _ _ __ _ 

Em díscussão a redação final. {Pausa) _ 
Não ha'llendo ·quem peça a p~lavra, en~erro 

a discussão. - , -
1 

Encerrada a dJscussão, a redação fina,! é 
considerada definitivamente aprovada nos ter
mos do art. 359 dQ Regimento Interno. 

.. Ü projeto vaf à Qmarà dos DeputadO~, 

É a seguinte redação final aprovada:
Redação fin'!l do Projeto de Lei Ço Se;

nado n'P 92, de 1988,_ que altera a redação 
e acrescenta parágrafo ao Ert. 84 da /.,.ei 
i-1~).711,_ de 28 de outubro de 19~2. 

O C611Qre5so Nacional decreta: 
Art 1•~ ~O ai!. 84 da Lei n• 1.711, de 28 

de outubro de 1952-__ Estatutos dos Funcio
nários Públicos Civis da União, passa a vigora:r 
com a·seguinte redação: 

"Art. 84. O funcionário gozará, obri
gatoriamente, 30 (trinta) dias conseCu
tivos de fériB.s. por aná, de acordo com 
escala organizada pela chefia imediata. 

§ 19 ............ - .. ---··-.. -.---:--:----· 
§ 2• ...... -·--·-·---~ ----r-
§ 3~ É facultado ao funcionário con

verter 1/3 (um terço) do periodo de férias 
a que tiver"direito em abono pecuniário, 
calculado sobre a respectiva remunera
ção e independentemente _ _de outras van
tagens." 

Art. 2ç Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. .. 

Art. 3? Revogam~se as disposições em 
Contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem5: 

Discussão em fumo único, do ProJeto 
de Lei do DF n~' 9, de 1989, de inici.ativa 
dO Governador do Distrit9 Federal, que 
institui a gratificação pelo desempenho 
de atividades de trânsito no Departamen
to de Trânsito do Distrito Federal, tendO 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 13, de 
1989, da ComlsSão --
-do Distrito Federal. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
O Sr._ Ma~ cio C.QJTêa - Peço a palavra, 

Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau-
ricio Corrêa. - - -

OSR. MAURICIO CORRU (PDT -DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Srs. 
Senadores; Trata-se de matéria unanimeme:n
t_e aprovada na Comissão do Distrito Federal. 
É uma velha aspiração dO$ agentes de_ trânsito, 
melhorar a s_ua situa_çãQ. Esta reivindicação 
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ficou paralisada durante multo tempo nos gcr 
vemos anteriores. O atual tiovemadar· reine
teu o anteprojeto, de tal maneira qÚe se· con: 
jura uma crise há multo tempo vivida por essa 
categoria que presta excelentes se'rv,iço~ à co
munidade do Distrito Federal. 

Sr. Presidente, não s6 _este projeto como 
o que vem Jogo em seguida, também de inte
resse dos agentes de trànstto, mereCeram da 
Comissão do Distrito Federal aprovação por 
unanimidade, autorizando a incorpOração de 
90% aos vencimentos dos _agentes de trânstto, 
uma gratificação especial a que eles tinhàm 
direito. 

De sorte que, até que enfim, chegamoS ·o.o 
resultado final de termos no Senado a votação 
de uma velha reivindk:ação da categoria-dos 
agentes de trânsito. 

Sou inteiramente favorável. O ·projeto é 
constitucional. Trata-se apenas dã aplicação 
de isonomia porque as outras categorias já 
recebem, como é o ·casQ _dos policiais do De
partamento de Estracj~s_de Rodagem. Trata
se apenas da extenção desses mesmos tl.irei
tos aos agentes de trânsito. Portanto, é aplica
ção até de um direito que_ eles já têm e que 
há muito tempo deviam estar recebendo. 

Portanto, Sr. Presidente Sou favorável. (Mui-
to bem!) · 
(Manifestação das galerias) 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro. 
Fazendo soar a campainha.) -A Presidência 
pede aos assistentes nas gal~ri_õ;3S não se mani
festem, nem com aplausos, nem com valas. 

O Sr. Mauro Benevides-Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador M.au
ro Benevides, para discutir. 

O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB
CE. Para discutir. Sem revisão -do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Sena
dor Maurício Corrêá Situou multo bem Õ posi
cionamento da Comissão do Distrito Federal, 
no que tange à apre<:iação desta m~téria, "que 
institui a gratificação peio desempenho de atí
vidades de trânsito ao Departamento de Trân
sito do DistQto Federal". _ . _ 

Como Presidente da COmiSsão do Distrito 
Federa], sinto-me no dev-er de ofe"recer. neste 
momento, o meu testemunho de que os três 
Senadores por Brasilia - Meira Filho, Mau
rido Corrêa e Pompeu de Sousct.~_lQ..cl9s_ in
tervieram junto a mim, Presidente_ -da Çprnis
são, e junto aos demais Senadores qu_e com
põem aquele colegiado, hoje com as caracte7 _ 

rísticas de Câmara legislativa, para que tudo 
fizésseMos no sentido de que no menor espa~ 
ço de' tempo possível esta propoSição ·como 
a outra constante da Ord~m do Dia, item 6, 
fossem apreciadas no_ menor ~spaç_o de tem
po pelo Plenário do Senado FePeraJ, a quem 
c.:abe a deliberação soberana em tomo dessas 
duas mensagens. 

Tanto o item 5 da pauta como o item 6, 
também favorecendo os serv.idm:es _do DeparA 
tarnento de Trânsito, são proposições justas. 

O PMDB neSta. Casa, com o apoio de todos 
QS.,~. &:naçlores, manifesta~se, airavés da 
wa Uc!,era_nça, dº -~eu Líder, Senador Ronan 
Tito, do seu Ylc.e-Udef em exer.cido, Senador 
•. h,l.tW!y.Magalhães, integralmente a favor do:; 
iteJn~ ~ ~ 6 da Ordem do Dia, fazendo, portanto, 
jusffça ·aos servidQres do Departamento de 
Trânsito do OiStrito FederaJ.(Muito_ bem!) 

.o Sr. Pompeu de Sousa -Sr. Presidente, 
peço a paJavra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-.ConCedo a palavra ao nobre Senador Pom
peu de_Sous.a. para discutir. 

O SR- POMPEU DE SOOSA (PSDB -
DF. Para discutir.)-Sr, Presidente, Srs. Sena
dores-; na qualidade de representante do -Dis
trito Federal nesta Casa da Federação brasi
leira, quero congratular-me com este projeto 
e quero, realmente, trazer uma palavra de 
agradecimento ao nobre Senador Mauro Be
nevides, que, na Presidência da Comissão do 
Distri_to.Federal, a,giu no sentido de agilizar 
a tramitação e aprovação deste projeto. 

Sr. Presidente, trata-se de obra da mais ele
mentar justiça, de vez que são trabalhadores 
que se dedicam a wn serviço púbJfco da mais 
alta importância, da mais restrita necessidade 
e que prestam ao Distrito PederaJ, prestam 
à popu1ação da Capital da República um servi~ 
ço inestimável e irretocável, pela sua dedica
ção, pelo esforço, pela participação na neces
sidade de contribuirmos todos para fazer de 
Brasllia, para fazer do s_erviço público do Dis
trito Federal,_um exemplo para todo o Brasil. 

Congratulo-me, pois, com esta Casa,- con
gratulo-me com os trabalhadores do Detran, 
trabalhadores de tráfego do Distrito Federal, 
por esta vitória, que ainda é pequena para 
Q multo-que eles merecem. (Muito bem! Pal
mas.) 

_-0 Sr. M.eira FDho- Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir: -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Meira 
Eilho. --·-----. 

O SR- MEIRA FILHO (PMDB- DF. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, __ corno Senador pelo 
Distrito Federal, solidarizo-me com os Com
panheiros, ratificando tudo que foi dito. Cum~ 
pr-e:.me também, como Senador pelo Distrito 
Federal, que apóia o governo do Distrito Fede
ral, destacar aqui a iniciativa do __ Governador 
Joaquim Rori.z., qrte, desengavetado esse pro
jeto, praticou um ato de justiça com o pessoal 
'do Trânsito. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas,) 

O Sr. Edison Lobão- Sr. Presidente, pe
_ço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo_ a palavra ao nobre Senador Edi
son Lobão. 

OSR- EDISONLOBÃO (PFL-MA Para 
discutir. Sem revisio do orador.)- Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores, a Bancada do PFL 
apoiou â iniciativa do GoYernador Joaquim 
Roriz já na Comissão do bistrito Federal. Lá 
estivemos e, em nome do nosso partido, hipo
tecamos tota_l solidariedade a essa iniciativa, 
que juiQanlos de inteira justiça ]:>ara com ~ 
pesSoal do Departamento de Trânsito do Dis
trito Federal. 

Aqui, no plenário, estamos, na liderança, em 
condições de dar o apoio que esse projeto 
merece, para que se transforme, de fato, em 
lei, e com ele se possa fa~er justiça a es_ses 
servidores_ que tanto -trabalham pela tranqüi
lidade do povo de nossa _ _dçl.ade. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Naõ havendo mais quem queira fazer uso 
da palavra, está encerrada a discussão, 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) -
Aprovado. . 
O projeto ir4 à_ Comissão Diretq_ra:; para a 

redação final. (Palmas.) 

O SR. PRESIOENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem6. 

Discussão, em turno úni<:o, do Projeto 
de Lei do DF n? 11, de 1989, de iniciativa 
do Governador do Distrito FederaJ, que 
estende aos integrantes da categoria fun
tfohãl de agente de trânsito do Departa· 
menta do Trânsito do Distrito Federal, 
disposições do Decreto-Lei n" 2.387; _de 
18 de dezembro de 1987, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 14, de 
I 989, da Comissão 

-'-do Distrito Federe!. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação~ 
Os Srs. Senadores que aprovam -o projeto 

queiram permanecer s_entados. (Pausa.) , 
.Aprovado. 
O projeto irá _à Comissão Diretora, p_ai"a a 

redação fina1. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
_; Esgotada a matéria constante da Orde;m 
do Dia. 

Passa-se à. apresentação do Requerimento 
n" 264/89 de urgênc:ía, lido no Expediente, 
para a Mensagem no 86, de 1989, relativo ao 
pleito do Ministério da Educação. 

Em votação o requerimento, - --
Os Si"S, SenadOres q1,1_e ·a aprovam queiram 

permanecer-sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa~se a apre

dação da matéria, que depend~ de parecer 
da Comissão de Assuntos Económicos. 

Solic:ito ao nobre Si:::pa~or b-fo_nSo _Arinos 
o parecer sobre a ~atéria. 

O SR- AFONSO ARINOS (PSDB- RJ. 
Para proferir parecer._) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. nos termos do item V, do art. 52, 
da Constitulção Federal, o Senhor Presidente-
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da República submete à deliberação do Sena
do Federal pleito _do Ministério da Educação 
objetivando ultimar a contratação de operação 
de crédito externo, bens e serviços, no valor 
equivalente a até OS$10.000,000,00 (dez mi
lhões de dólares norte-americanos), junto à 
empresa holandesa Philips Export B. V., desti
nada a auxiliar o financiamento da importação 
de equipamentos de diagnóstico por imagem 
e terapia, além de instrumentação ctentifico
analitica, para Os hospitaiS das Universidades 
Federais de Alagoas, ~araná, Rio de J{lneiro, 
Mato Gross_o do Sul, Rio Grande do Sul, Rio 
Grande do Norte, Mato Grosso, Ceará, Dem 
como os hospitais da Universidade Federal 
Fluminense, da Escola Paulista de Medicina 
e da Fundação Universidade de Brasília. 

O pedido se faz acompanhar dos seguintes 
documentos: 

1-Exposição de Motivos do Senhor_Minis
tro da Fazenda; 

2-Aviso de Prioridade n~ 1.011, de 1989; 
3-lnforme da Secretaria do Tesouro Na

dona! que anallza as condições financeiras 
da operação; 

4--Minuta do Contrato de Compra e Venda 
dos equipamentos. 

No mérito, o projeto a ser financiado pela 
operação de crédito em tela enquadra-se nas 
diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvi
mento, relativamente ao reaparelhamento das 
universidades brasileiras, objetivando confe
rir-lhe um grau de instrumentalização cienti
fiç:a, condizente com os avanços tecnológicos 
da atualidade. 

O fmanciamento, declarado prioritário pelo 
Governo brasileiro, propiciará aos hospitais 
das Universidades Federais do Rio de Janeiro, 
Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio 
.Grande do Norte, Mato Grosso, Ceará, bem 
como os hospitais da Universidade Federal 
Fluminense, da Escola Paulista de Medicina 
e da Fundação Universidade de Brasília, valio
sos e modernos equipamentos de diagnóstico 
por imagem e terapia, que em muito contri
buirão para melhorar o nível do ensino e o 
atendímento das populações beneficiadas. 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento 
do pedido nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO n•21, DE !989 

Autoriza a República Federativa doBra
sil, aúavés do Ministério da Educação, a 
contratar operação de crédito externo no 
valor de (JS$ 10,000,000.00. 

O Senado Federal resolV-e: 
Art. 19 É a República Federativa do 

Brasil, através do Ministério_ da Educação, 
nos termos do item V, da Constituição 
Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito externo, bens e serviços, no 
valor equivalente a até US$ 
10,000,000:00 (dez milhóeS de dólares 
norte-americanos), junto à empresa ho
landesa Phillips ExpOrl B.V., destinada a 
auxiliar o fmanciamento da importação 
de equipamentos de diagnóstico por ima
gem e terapia, além de instrumentação 
cientifico-analítica, para os hospitais das 

Universidades_ F~derais de Alagoas, Para
ná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, 
Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Ceará, 
bem como os hospitais da Universidade 
Federal F1uminense, da Escola PaUlista: 
de Medicina e da Fundação Universidade 
de Brasília. -

Art. 29 Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art.. 39 Revogam.:s_e as disposições 
em contrário. 

Este é o pãrecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o) 
- O parecer da Comissão de Assuntos Eco
nómicos conclui pela apresentação do Projeto 
de Resolução n_9 21, de 1989, que autoriza 
a RepllbliCa Federativa do Brasil, através do 
Ministério da Educação, a contratar operação 
de crédito externo _no valor de 1 O milhões de 
dólares norte-americanos. - -

_ Cor'npletada a instrução da matéria, pas
sa-se à discussão do projeto em turno único. 
_ ~-Em discussão (Pausa) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação o projeto, em turÍlo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai~ ·comíªSão Diretora para a 

redação final. 

o_ Çl ~r. -~~rrill Haddad -- Peç_o a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex' 

O SR. JAMIL HADAD (PSB - RJ. Pela 
ordem) -Sr. Presidente, peço a V. Ex" faça 
constar de ata o meu voto con~ário. 

O SR.. PRESJDENTJi (Nelson Carneiro) 
-Constar à de ata o voto de V. Ex' -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa redação final da matéria que 
será lida p~o Sr. 19 ?~retário. 

~lida a seguinte. 

PARECER N• 40, DE 1989 
Da Comissão Diretora 

Redaç§o finãJ do Projeto- de Resolução 
n• 2I;ife 1989. 

- --- --- -

A Comissão Diretora. apresenta a redai;:ão 
firiaJ âO-Projeto·ae- ResolLJção n~ 21, de 1989, 
t~ue autoriza a República Federativa do Brasil, 
através do Ministério da Eduç:ação, a contratar 
operação de crédito ex_te_rno no val.or de US$ 
10,000,000.00 (dez mtlhões de Qólares ameri
canos.) 

Sala de Reuniões da Comfssão, 15 de 
maio de 1989. Po_mpeu de S0!.1Zé1 Presidente 
- Nabor Júnior Relator-Antônio Luiz M.eya 
-Ár.iieo.MeUo. 

, de 1989 

RedaçãO final do Projeto de Resolução 
n? 21, de 1989.- -

Faço saber que_o Senado FederaLaprOVou, 
nos tennos do artigo 52, inciso V, da Consti
tuição, e eu, Presidente, promulgo 
a s_êguinte. 

RESOLUÇÃO 
N• , de 1989 

Autoriza a República Federativa doBra
stf, através do Ministério da Educaçãp, a 
r:ontratar operaçAo de crédito externo no 
_valorde (JS$ 10,000,000.00. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 I:: a República Federativa do Brasil, 

através do Ministério da Educação, nos termos 
do art. 52, inciso V, da Constituição- Federal, 
autorizada a contratar operação de _crédito ex
temo, benS e seiViço, no valor equivalente a 
QS$ 10,000,000_.00_ (dez milhões de dólares 
americanos), junto à empresa holandesa Phi
llips Export B. V, destinada a auxiliar o financia
mento de importação de equipamentos de 
diagnóstico por imagem e terapia, além de 
instrumentação c:ientífico-analística para os 
hospitais das Universidades Federais de Ala
goas, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do 
SUl, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Ceará, 
bem como os hospitais da Universidade Fede
ral Fluminense, da EScOla Paulista de Medicina 
e da Fundação Universidade de Brasüia. 

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação ___ _ 

Art. 39 Revogàm-se as Disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em -discussão a redação ftnal. (Pausã) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é ~da 
como definitivamente aprovada, nós tennos 
regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) 
......;, Passa-se à apreciação do Requerimento 
n9 265/89 _de UrQêrida, Ildó no EXpediente, 
para a Mensagem n9 87, de 1989; relativa a 
pleito do Governo do Estado de Minas Gerais. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
-Aprovado. 

O SR. PRESIDErfi'E (Nelson Carneiro) 
-Aprovado ojequerimerito, Passa-se à apre
ciação da matéria, que depende de parecer 
da Comissão de Assuritos Económicos. 

Solicito ao nobre Sr. Senador Ronan Tito 
o parecer sobre a matéria. 

O SR. RONAN TITO (PMD8- MG. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, com a Mensagem n9 87, de 1989,_nos 
termos do item V, da Constituição Federal, 
o Senhor Presidente_ da República submete 
à deliberação do Senado Fedefal pleito do 
Governo do Estado de Minas Gerais.- objeti-
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vando a contratação de uma op_eração de cré
dito no valor de US$ 120,900,000.00 junto 
ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
-BID. 

O projeto de que se trata_ prevê o melhora
mento e pavimentação, restauração e selagem 
de aproximadamente 2.675 km de rodovias 
já existentes, para dotar o Estado de Mjnas 
Gerais .de rede rodoviária necessária à consoli
dação e expansão de sua atividade sódo-eco
nôrnica e garantir a circulação das mercado
rias produzidas no Estado até aos centros de 
comercialização e cousumo.. . 

Para tanto, está prevista a aplicação deUS$ 
300 milhões em 4 ?ITIQS, sendo US$ 120 mi
lhões oriundos do e anca ln,teramericano (US$ 
90 milhões de recursos. do capital ordinário 
e US$ 30 milhões de capitaJ local), cabendo 
ao Estado arcar conLos (JS$ 180 milhões 
restantes, a titulo de contrapartida local, estan
do programado o seguinte esquema de utili
zação: 

- US$ m1lhÜe:> 

MKl BID Gov. ESlildO Total 

1989 20.331 34.663 54.994 
1090 29.616 611.080 93.696 
1991 29.936 55.973 -.~~:~~g~~ 1992- 39.917 __ i5;Z84 

Tota1s 12.0.COO 180.000 300.000 

No processado encontram-se os seguintes 
documento_s: 

1) Aviso de prioridade n9 575/89; 
2) Lei autorizativa (Resolução ~ 4.396; de 

1987, da Assembléia Legislativa do Estado); 
3) Balanço GeraJ __ do Exercício .de 1989; 
4) Demonstrativps da Composição da Olvi

da ConsoUdada do Estado (Interna e ~ma). 
No mérito, o pleito se reveste dO- Caráter 

prioritário e se enquadra nas d.ireti'izes e _objeti
vos do Plano Nacional de Desenvolvimento 
e é merecedor do be_neplácido da Casa, até 
mesmo porque a recuperação das estradas 
brasileiras constitui-se .. no pré-requisito para 
o aproveitamento do esforço produtivo do po
vo brasileiro, através do escoamento Qa pro
dução. 

Assim sendo, opinamos pelo acolhimento 
da matéria, nos termos do seguinte: 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO No 22. DE I 989 

Autoriza o Estado de _Minas Gerais a 
contratar operação d~ crédito ~xtemo no 
valor de as> !2.0,000,000.00. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 J::. o Estado de Minas Gerais, nos 

termos dos itens V e Vll da Constituição F~de
ral, autorizado a contratar oper~ção de crédito 
externo, no valor total equivalente a até US$ 
12o,ooo;ooo.oo (Cento evinte_milhões de dó·_ 
lares norte-americanos), junto ao Banco Inte- -
ramerlcano do Desenvolvimento- BID, desti~ 
nada a fmanciar o melhoramento, pavimen
tação, restauração e selagem de 2.675 ql.iijô-

metros Qe estradas no Estado, com o seguinte 
esquema de _utiliZaÇão; 
Anos -OS$ mUhões 
1989 ~ 20.331 
!990 29.8!6 
!991 29.936 
1992 39.917 
- - Art. 2<' Ê·-o Poder Executivo autorizado a 
dar o. Aval dó-Tesoúro Nc!ctonal à operação 
mencionada no art. 19 desta resolução, me
ldiante o recebimento de Contragarantias efeti
~s dO iomâdôr e observadaS as demais exi-
g~ndas legais: -

Art 3ç Esta Res_olu,ção entra em vigor na 
data de sua publicaçâo. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. -

É o ·parecer, Sr. Presidente. 

O Sr. Nelson Camelr:~_ de~a a cadeira 
da presidência que é ocupada pelo Sr. 
Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O parecer da Comlssão de'Assuntos Eco
nômlcos conclui pela apresentação do Projeto 
d,.e_ Resolução n9 22, -de 1989, que autótiza 

-ciGWetrro·do Estado de Minas Gerais a Con-
-- tratar operação de crédito extemo no valor 

de 120 milhões de dólares norte-americanos. 
··-·--ÇQID.pletada a instrução de matéria, pas
sa-se à süã.-diScusSão, em turno único. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enCerro 

a discussão. 
Em votaÇão o projeto, em turno único._ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

- permanecer Sefrttidos. (Pauscl.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora, para a 

redação final. -

O Sr. Jamil-Haddad- Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-V. Ex' teni ã palavra 

OS~- JI\MIL HADDAD (PSB- RJ. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, peÇo a V. Ex' faça 
constar de ata o _meu voto contrário. 

:_ O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-:- 9 pedido de V. EX' será registrado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, redação fmal da matéria 
ciue será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte. 

~PARECERN°4l,DE 1989 
Da Comissão Dlretora 

Redação final do Profeto de Resolução 
n'22, de 1989.--

- A Comis~o Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de ResOlução n9 22, de_J989, 
9!-le a_utoriza o Es4!:do de Minás aerats a cOn
tratar operações de crédito. exte_mo no valor 
deUS$ 120.000,000.00 (cento e vinte milhões 
de dóiafeiútin~encanos}. - --
.. Sala de_RE!-LiiliOes da Comissão, 15 de maio 

de 19$,9. - Pom~u de Sciusa, P~es_idente--.:. 
Nabor Júnior; R'eJator - Antôriio Luiz Maya 
-Aureo MeDo. 

ANEXO AO PARECER No 41, DE 1989 

Redação final dO Projeto de Resolução 
no 22.. de1989. 

Faço ~ber que o Senado Federal, aprovou, 
nos termos do a.rt -52, incisO V, da Consti
tuição, ~ eu, ,Presidente, promulgo a se~ 
guinte_ 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1989 

Autoriza O GoVerrlO do Estado de Minas 
Gera[$_ a Contratar operação de crédito_ 
externo no valor c[e US$ 120,000,000.00. 

O ~ifdo Federal resolve: 
M 1 o É o GOverno do Estado -de Mi_nas 

Gerais, -nõs- termos- do disposto no art. 52, 
incisos V e VIl da Constituição FederaJ,_ autori
zado a contratar operação de crédito externo 
novalordeUS$120,000,000.00 (cento e vinte 
milhões de dólares americ!!nos),junt__o ao Ban· 
co Inter-americano de Desenvolvimento -
Bib, dé5t1Íl.ada a ffriaricià-r ó melhoramento, 
pavimentaçao~ reStaufàçâ:o e selagem eh! 
2.675 quilôrnetros de estradas no_E,:stado, com 
o seguinte esquema de utilização: 

~os. 

1989 
1990 
1991 
1992 

as> milhões 

20.331 
29.816 
29:936 
39.917 

Art. 29 É o POder Executivo a~riza4o _a 
dar o aval do Tesouro Nacional à operação 
mencionada no art. 1 ~ desta Res_olução, m~
diante o recebimento d~ contragarântias efeti
vas do tomador e observadas as demais exi
gências legats. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Em discuSsão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 

Os Srs._ Sen~dores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprova-da. 
Aprovada a r~ção final, o projeto vai à 

promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
....::... Passa~se à apreciação do Requerimento 
n9 263789, lido no Expediente, de autoria _do 
Senador Nelson Carneiro, Solicitando a autori
zação do Senado para participar da I Confe
rêiicia-de Presidentes de Parlamentos dosEs
tad~.Membros da Comunidade Européia ·e 
do Parlamento EuropeU, no período de 16 
a 21 de maio corrente. 

A matéria- depende de parecei da Comissão 
de Relaçõe_s ExteriOres e defesa Naçional 
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Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Lobo para proferir parecer. 

OSR. JOÃO LOBO (PFL- PL Para emi· 
tir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, a Coniissão de Relações Exteriores 
e defesa Nacional, examinando pedido do no
bre Senador Nelson Carneiro, para atender 
a convite formulado pelo Presidente do Con
gresso dos Deputados da Espanha, a fim de 
participar, de 16 ã 21 de maio corrente,_ da 
I Conferência de Presidentes de Parlamentos 
dos Estados-Membros da Comunldade Euro
péia e do Parlamento EUiopeu, nada tenho 
a opor a este pedido que é constitucional. 

Por este motivo, esta Comissão vota favora
velmente à concessão da licença ao nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

É-o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O parecer é favõrável. 

Completada a instrução da matéria, pasM 
sa-se à votação do Re_guerimento_ n~ 263, de 
1989. 

Os srs: S'eriadofés- que aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica concedida 

a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENtE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, redações finais que serão 
lidas pelo Sr. 1 '? Secretário. 

São lidas as seguintes 

(Comissão Diretora) 
PARECER N• 42, DE 1989 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n• 9. de 1989. 

A Comissão Diretora apresenta a redação 
fina] do Projeto de Lei do DF n" 9, de 1989, 
que institui a Gratíficaçãõ PelO Deselnpenho 
de AW(idades_ de Trânsito no Departamento 
de Trânsjto do Distrito Federal. 

SaJa de Reuniões da Comissã0,-I5de maio 
de 1989. - Nelson Carneiro Presidente -
Pompeu de Sousa, Relator Áureo MeDo -An
tônio Luiz Maya. 

ANEXO AO PARECER Ni 42.· DE i 9B9 

Redação final do Proj~to de Lei do DF 
n 9 9, de 1989, que InstitUi a Gratificação 
pelo Desempenho deAtividades de Trân
si'to no Departamento de Trânsito do Dls· 
tlito Federal. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 11 É instituída a Gratificação Pelo De

sempenho de Atividade de TrânsitO, a ser defe
rida aos s_ervidores da Tabela de Pessoal do 
Departamento de Trânsito -do Distrito Federal, 
integrantes de categorias funcionais _de iiíveJ 
médio e superior, discriminadas em ato a ser 
expedido pelo Diretor-Geral, cujas tarefas tfpi
cas sejam correlacionadas com as atividades 
fins da entidade. 

Arl 2" A Gratificação pelo Desempenho 
de Atividades de Trân-sito corresponderá aos 

percentuais de quarenta po1' certto a cem por 
cento, inddentes sobre o salário, não podendo 
ser considerada para efeito de cálculo de qual
quer vantagem ou indenização . 

. Parágrafo único. - Na hipótese de o servidor 
ocupar função de confiança _integrante do 
GrupO Direção e-Assessor'amento Superiores 
instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de setembro 
de 1973, pertencente a tabela de Pessoal do 
Departamento de Trânsito do Distrito Federal, 
os percentuais especificaâOs neste artigo inci
dirão sobre o salário correspondente à mesma 
função_ de confiança, excluída a representação 
mensal. 

Art. 39 Somente farão jus à Gratificação 
peJo Desempenho de Atividades de Trânsito, 
os servidores no efetivo exercício dos respec
tivos empregos ou funções. _ 

ParágfafO Un!Co. CoriSiderar-S-e-ão como 
um efetivo exercício, para fins -desta Lei, exclu
sivamente, os afastamentos em virtude de: 

a) férias; 
b) casamento; 
c) luto; 
d) licença -para tratamento da própria saú

de, à gestante ou em decorrência de acidentes 
em serviços; 

e) serviço obrigatório por lei e deslocamen
to em objeto de serviço; 

f) reqLiis1ção para órgãos ii'itegrantes_ da 
Presidência da República; 

g) indicaçao para ministrar aulas ou rece
ber treinamento ou aperfeiçoamento, desde 
que observadas as normas legais e regula
mentos pertinentes; 

h) missão no estrzwgeiro, quando o afasta
mento houver- sido autorizado pelo Governa
dor do Distrito Federal; e 

1) investidura, na administração Direta ou 
Autárquica da União ou do Distrito Federal, 
em _cargos em comissão ou funções de con
fian~ do Grupo- Direção e Assessoramento 
SUperiores -(DAS .....:-100-0u--LT'~ DAS-
100 ), em funções de nível superior do Grupo 
Díreção e Assistência Intermediárias (DAI -
110 ou LT- DAI- 110), ou, ainda, em 
Função de Assessoramento Superior (FAS) 
a .que se refere o art. I 22 do Decreto-Lei n9 
200; de 25 de "fevereiro de 1967; com a reda
ção dada pelo Decreto-Lei n9 900, de 29 de 
setembro de 1969. - -- - - - -

Art. 49 Sobre a Gratificação de Desempe
nho de Atividades de Trânsito, incidirá o des
conto previdenciário. 

Art. 5? A_ Gratificação pelo Desempenho 
de Atividades de_ Trânsito será concedida pelo 
Ditetor-Geral do Departamento de TrânSito do 
Distrito Federal, -tendo por base o de.sempe
nho profissional do servidor, cuja aferição far~ 
se-á m~ediã.nte-proce5sode avaliãção a seres
tabelecido em ato próprio. 

Art. & -A Gratificação ã que se refere esta 
Lei não poderá ser paga aos servidores que 
façam jus à Gratificação criada pelo Decre
to-Lei n~> 2239, de 28 de janeiro de i 985; 
alterado pelo Decreto-Lei n~ 2.269, de 13 mar
ço de 1985, a_S$egurado o direito de opção. 

Art 7? Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. --a9 Revogam-se as disposições em 
contrárfo. _ 

PARECER N• 43, DE 1989 

Redação finai do Projeto de Lei do DF 
n? 11, de 1989. --

- A Comissão Diretora apresenta a redação 
final do Projeto de Lei do DF n9 11, de 1989, 
que estende aos integrantes da Categoria Fun
cional de Agente de T rànsito do Departamento 
de Trânsito do Distrito Federal disposições do 
Decreto-Lei n? 2.387, de 18 de dezembro de 
1987. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15-ae maio 
-de 1989. - Nelson Carirelro, Presidente -
Pompeu de Sousa, Relator -Áureo Mello -
Antônio Luiz Ma~. 

ANEXO AO PARECER N• 43. DE 1989. 

Redação final do Projeto de Lei do DF 
n'~11, de 198f}._queestende, aosintegran· 
tes da Categoria Funcional de Agente de 
Trânsito do Dep8itiimento de-Trânsho do 
Distrito Federal, disposições do Decre
to-Lei nr 2.387, de 18 de dezembrO de 
1987. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 Aos integrantes da Categoria Fun

cional de Agente de Trânsito· da Tabela de 
PessOal do Departamento de Trânsito do Dis· 
trito Federal, estendem~se as disposições 
constantes dos arts. 1?, 29 e 3~ do Decreto-Lei 
n?2,387, de 18 de dezembro de 1987. 

Art 2~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 31 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENtE (Pompeu de Sousa) 
-As redações finais lidas vão à publicação. 

O SR. PRESIDENtE (Pompeu de Sousa) 
-SObre a mesa, requerimento que será lido 
peJo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 266 DE 1989 

Nos termos do art 356 do Regimento Inter· 
nO, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata discussão e votação, da redação final 
qo_Projeto de Lei- DF- N~ 9/89. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1989. -
Meira F'Jiho. 

O SR. PRESIDENtE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à im~ 
diata apreciação da redação fmal. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que· a ãpi'óVam queiram

permaneçer sentados. (Pausa.} 
Aprovada._ 
Aprovada a redação final, o projeto vai à 

sanção do governador do Distrito Federal. 

Õ SR. PRESiDENtE (Pompeu de Sousa) 
-SObre a mesa, requerimento que será lido 
peJo Sr. 19 secretàriô. - -- - -
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É lido _e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 267, De 1989 

Nos terroos do art. 356_ do_Regimento Inter
no, requeiro dispensa de publicação, para ime
diata d.icussão e votação, da redaçáo final do 
Projeto de Lei do DF N~ 11, de 1989 _ 

Sala das Sessões, em 15 de maio de 1989. 
-.Me ira Alho. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime
diata apredação da redação fmal. 

Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussãO, a matéria é daaa 

como aprovada, independente de votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à sari(;ã_o do governador do 
Distrito F edetal 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides._ 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. P1e~ 
si dente, Srs. Senadores, empenhados na con
cretização de legítimos anseios da categoria, 
os professores universitários do País entraram 
em greve, na semana pasada, à espera de 
que o Governo Federal acolha as postulações 
já submetidas ao Ministério da Educação-;;;..;;. 
todas consideradas justas pelos líderes nacio
nais do movimento. 

Durante o último fim_ d~_semana, em Farta~ 
Ieza, recebi apelo do Professor Renê Barreira, 
Presidente da Associaç_ão dos Docentes da 
Universidade Federal do Ceará, no sentido de 
que intercedesse junto ao Deputado Carlos 
Sant'Ana, a fim de que as reivindicações pos
sam vir a ser efetivadas no menor espaço de 
tempo possíveL __ _ _ _ __ . 

Reiterando o _referiào apelo, venho de rece
ber, daquele mestre do nosso Centro de Hu
manidade da UFC, o segUinte e expressivo 
telex, que pass-o a ler, para integrar os Anais 
da Casa: 

"Docentes Universidade_ Federal do 
Ceará decidiram deflagar greve por tem
po indeterminado juntamente demais 
instituições federals_ensino superior pafs. 
É a seguinte nossa pauta reinvindicações 
protocolizada_ Ministério Educação desde 
27 março passado; 

1) verbas para outros custeios e Capi
tal (OCC) perfazendo 27,80 por cento do 
orçamento global (00) das instituições 
federais ensino superiOr' (IFES}, assegu
radas através recursos Tesouro União é 
repassadas em duodécimos. Mais verbas 
para ciência e tecnologia. -

2) Revogação _decretos que proíbem 
contratações e abertura concurso público 
visando atendimento necessi<;lacie: lfES .. 

3) Reposição salarial de 95,55 por 
cento sobre salário abril para recompo
sição 01 janeiro 89. Reajustamento_men-

sal salários de acordo ICV/DIEESE mês 
anterior. Pagamento salário eté último dia 
mês. 

4) Pagamento imediato aposentadoria 
integrai e paritária com os da ativa. 

5) Carreira única para os docentes de 
_ 19, 2? e 39 graUs IFES. Solicitamos Vossa 

· Senhoria manifestação apoio nosso mo-
-- vimento e empenho junto Ministério Edu

cação e do Trabalho visando atendimen
to nossas justas e legítimas reivindiCa
ções. 
- -·Cordialmente, 

Prof. Reneh Barreira 
~ Presidente Associação Docentes 
·aniversidade Federal do C.eará 

(AlSUFC)." 
Sr. Presidente, quase 40 universidades fedeM 

rais já aderiram à greve do corrente ano, sendo 
necessário e urgente o estabelecimento de 
ampla negociação entre professores e gover~ 
no, para a imediata superação do impasse. 

Nesse sentido, solicito ao Ministro Carlos 
Sant'Anna, qúé ponh.i à ProVa, mais uma vez, 
a-sua sensibilidade de homem público, encOn
trando_ uma forma 9-e entendimento que com
patibilize os interesses dos-_docentes com os 
da Pasta que dirige. 

Este apelo, Sr. Presidente, se direciona tam~ 
bém à Titular da Pé_lsta do Trabalho, D~ Doro
théa Wemeck, que, tomando conhecimento 
da situação de extrema gravidade que afeta 
as universidades brasileiras, haverá de tam
bém se movimentar na busca de uma solução 
gUe represente, nesta hora, o retomo dos pro
fessores às salas de aula. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite 
v. Ex" um aparte? 

··O SR. MAURO BENEVIDES-Concedo 
o apa·rte ao nobre S"enador Cid Sabóia de Car
valho. 

O Sr. Cid &ibóia de CãrvaitiO- Nobre 
Senador Mauro Benevides, o pronunciamento 
de: V. Ex' é, mais uma vez, da maior oportu
nídade e de grande importância aqui, no Sena
do. T od~ nós sabemos qual é a situação 4-a 
Universidade brasileira. Há muitos anos vem 
registrando o descréscimo da univer~idade. 
Ess_e decrisctmo atinge à inStituição como 
um· todo, atinge a seus funcionários, atinge 
aos professores e, logicamente, não tinha co
mo não atingir aos alunos. Corpo de funcio
nários, corpo· discente, corpo docente, todos 
os setdres un[versitáriosjá estão brutalmente 

--atingidos pela realidade nacional, e isso não 
é de agora. Tudo começou exa,t:ament~ na 
lei em vigor que reorganizou o ensino nacio
nal. Hoje a situação é caótica, é grave, os sei:Vi
dores universitários, neles_inc_luídos os profes
sores, estão cob_ertos de razão pela atitude 
tomada, pela paralisação, pela advertênda, pe~ 
la posiÇão de coragem di_ante de um quadr9 
que pretisa ser revertido. Apóio as palavras 
de v: EX- e as loUvO, pela sinceridade e pela 
o-portunidade. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Muito 
grato a V. Ex•, nobre Senador Cid Sabóia de 

CarValho, que, conhecendo a realidade univer
sitária brasileira, oferece o seu testemunho 
quanto à justeza dessa~ postulações, que ga
rantirão, se deferidas pelo Governo, um atendi
mento correto para mijhares de professores 
que, nas salas de aula, rontribuem para o apri
moramento da juventude brasiJe.lrJ3.. 

O Sr. -PomPeu de Sousa - Permite V. 
EX um aparte? 

OSR. MAURO BENEVIDES-Com pra· 
zer ouço V. Ex" 

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Sena
dor Mauro Benevides,_ eu não poderia, eu, ve
lho professor há mais de 50 anos, velho pro
fessor unfvêrsitário há mais de 40, deixar de 
abandonar, por um pouco, a Mesa Diretora 
dos Trabalhos para, aqui, deste Plenário, trazer 
a minha solidariedade pessoal ao discurso de 
v: EX', que está tratando do problema da greve 
dos professores_ universitários de tõdo o Brasil. 
A Universidade de Brasflia, da qual sou _wn 
dos fundador~s~-:- e _este é_ ~r:n dos tftl.,IIQS 
que me fazem ter algo que justifique a minha 

- existência- esta Universidqde, digo eu, Seria
dor Mauro Benevides, também se encontra 
em greve a partir de hoje." Na verdade, este 
é um movimento incoerdvel - já eStavam 
em greve os funcionários; ãgora, Os -profes
sores. Este velho professor, atualmente em 
regime de licença sem vencimentos, não pode 
deixar de dizer da sua solidariedade aos Com
panheiros de luta, que, neste momento, pro
testam em ·nome da cultura, em nome da inte-
Iig~nda, em nome da ciência e em nome da 
própria soberania deste País. Constitui este 
protesto, algo que a Nação brasileira n.ão-pode 
deixar de ouvir, e com o qual não pode deixar 
de se solidarizar, porque, Sr: Senador Mauro 
Benevides, um povo que não cuida do seu 
ensino universitário, um povo que não y-ata 
de renovar o saDer - Poi-que a cada dia que 
o saber não se renova, são dois dias de atrasO, 
visto que o saber se renova a cada dia -
um povo que não renova a pesquisa cienb.1ka, 
a pesquisa- pura porque, sem pesquisa cien
tifica, sem pesquisa pura, não é pesquisa tec~ · 
nológica, não há pesquisa .aplicada -, é um 
povo que _está destinado ao eterno subdesen
volvimento, à eterna dependência e, portanto, 
é um povo que jamais conquistará a sua verda
deira autonomia, a sua verdadeíra sOberania. 
Nobre Senador Mauro Benevides, é este_ o en
tusiástico apoio deste velho Senador, deste 
velho professor ao discuro de V. Ex": porque 
ele é o apoio da consciência universitária brasi
leira, ele é o apoio da intelecttia1idade brasileira 
aos que lutam para que a inteligência, a inte
lectualidade e a renovação do saber tenham 
neste País o lugar que merecem. 

O SR. MAURO BENEVIDES-Expresso 
a V. Ex~. Senador Pompeu de Sousa, a minha 
imensa al~ria por vê-lo deixar a Presidênci!'l_ 
dos trabalhos para, nesta Bancada, oferecer 
a mim, que trago o assunto agora a debate, 
e, sobretudo, oferecer ao professorado_ das 
universidades brasileiras, inclusive da nossa 
UNB, a exemplo da UFC, em greve a partir 
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de hoje. Esta é a manifestação significativa 
de uma ades.ão que reflete a coerência do 
seu posidori.amento e a permanente identifi
cação com uma classe da qual V. Ex', Senador 
Pompeu de SouS;a, é, sem dúvi.da, uma das 
figuras estelares, fundador que foi da Univer
sidade de Brasilia. Muito grato a V. Ex' e ao 
Senador Cid Sabóia de Ça_fYalho, que inte_rvie
ram neste pronunciamento e que vão, certa
mente, através desses apartes e dessas mani
festações, conduzir o GOVerno,- através- do Mi
nistro Carlos Sant'Anna, e da Ministra Doro
thea Wemeck, a uma imediata nego-ciação 
com os professores unive_rsitáriQs, pondo-se 
fim a esse movimento grevista e se restabele
cendo a tranqüilidade no seío da comunidade 
universitária, com-·o reconhecimento dessas 
aspirações que são, inequivocamente, justas 
e legítimas. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. 
~um aparte? · 

OSR. MA6RO BENEVIDES-Concedo 
o aparte a V. Ex', nobre SenadQr Chagas Rodri
gues. 

O Sr. Chagas Rodrigues ~ Nobre Sena
dor Mauro Behevides, em 1968, quando ainda 
Deputado Federal, tive a oportunidade 
de participar da Comissáo Mista de Deputados 
e Senadores que apreciou o projeto governa
mental que criava a Universidade Federal do 
Piauí, de iniciativa do então Presidente da Re
pública, Oeneral Coita e Silva. Dessa COmis
são Mista eu fui o Relator, e o nobre_ Senador 
Petrônio Portella, de saudosa memória, foi o 
Presidente. Quando CasteUO -Branco enviara 
o projeto _da Carta consilludôriaJ de 1967, 
eu apresentara uma emenda, na Comissão 
Central, criando pelo menos uma universidade 
federal em cada Estado da Federação. Pois 
bem, na Comissão Mista, à que há pouco me 
referi, tive oportunidade de dar meu parecer 
favorável e de incluir, entre os estabelecimen
tos de ensino superior, a Escola de Adminis
tração, com sede em Pamaíba. De modo que 
sempre me preocupei com a Universidade Fe
deral do Piauí e, de modo geral, com o ensino 
em todos os seus graus. Nesta hora em que 
V. Ex" trata deste assunto, com o brilho e com 
a honradez que costuma colocar nas suas te
ses, quero expressar-lhe a minha solidarieda
de e. dizer que estou ao lado dos professores, 
ao lado dos servidores e ao lado dos alunos 
de todas as universidades do País, e, especial
mente, ao lado da Universidade Federal do 
Piauí. E espero que este assunto tenha uma 
solução justa, razoável e imediata, porque é 
da maior importância e urgência. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre 
Senador Chagas Rodrigues, V. Ex' tem uma 
tradição de luta em defesa da universidade 
brasileira, Relator que foi de uma das mais 
importantes proposições que tramitaram pelo 
COngresso Nacional, e de cuja aprovação se 
originou a Universidade do seu Estado, o glo
rioso Estado do Piauí. No momento em -que 
a comunidade universitária se engolfa nesse 
movimento reivindicatório que já alcança per· 

to .de quarenta universidades. V. EX'. com sua 
solidarie_Q.~d_e, _traz inestimável apÇJiq_ _e vigo
roso estíml)]o a que o governo, no menor es
paço de tempo possível, se sente à mesa .de 
negociações, através de seus representantes 
legítimos, no caso o Ministro da,_ Educação 
e a Ministra do Trabalho, e, assim, encontre 
â safda para esse impasse que prejudica pro
fessores, f!,l.ncionárlos e alunos, e que gera 
um processo de inquietação_ no ambiente uni
versitário bra~ileiro. 

Portanto~. rnuito_grato a V. Ex', nobre Sena
dor Cha:gaSRod~g-~~s, aOs eminentes Colegas 
Senadores Cid Sabóia de CaMlhá e Pompeu 
de Sousa, que emptéstam a sua solidariedade 
ampla, abrangente, a essa nossa manifestação 
em defesa dos professores universitários que 
pleiteiam do GoVerno o acolhimento de suas 
legítimas reivindicações. 

O Sr. AntôniQ Lulz Maya-Concede-me 
um aparte,-Oobi'e Se~ador Mauro Benevides? 

OSR- MAURO BENEVIDES-Concedo 
o aparte a V. Ex•, nobre Senador Antônio Luiz 
Maya. 

O Sr. Antônio Luiz Maya- Nobre Sena· 
dor Mauro Benevides, também me associo 
às justas preocupações de V. Ex", porque são 
a tradução de toda a ansiedade da categoria 
docente do_País, -sobretudo aquela que milit"a 
no terceiro grau de ensino. Sou também pro· 
veniente das lides escolares, Professor univer
Sitário da Universidade Federal de Goiás, tam
bém neste momento paralisada pelas mes
m-a-s razões_ que levam a univei-sidade brasi
leira, todos os anos, a paralisar os seus traba
lhOs. A razão maior é a necessidade de condi
ções para melhor realizaçào_do __ seu trabalho 
em termos de educação, e educação, aqui, 
não é só ensino, é também pesquisa e _é tam
bém extensão. A universidade luta por melho
res recursos, recürsoS que lhe dêem condi
ções de trabalhar com seriedade. Neste país, 
a educação, não -ObStante_ a __ Constituição Fe
deral ter dito que é prioridade, porque a ela 
reservou-um lugar especial no seu tratamento, 
airida não foi levada, pela situação em que 
o próprio PaíS se encontra, sobretudo, pelas 
au_to_ddade__s, como prioridade número um. 
Educação é necessária, sobretudo a de tercei.
ro grau, que qualifica pessoal para o desenvol
vimento nacional. Portanto, nobre Senador, 
associo~me a essa causa. Lutei, em anos ante
riores, junto com meus companheiros de tra· 
balho, pela paralisação, no sentido reivindi· 
catório - reivindicar, com seriedade, aquilo 
de que a Uhiversidade precisa para realizar 
melhor o seu trabalho. Portanto, esta discus~ 
são que se realiza hoje no Senado, esse pensa
mento que V, EX"' traz é da maior importância 
para a educação brasileira. Vamos ter que lutar 
corijuntamente, todos nós, no Senado da Re
pública e no Congresso Nacional, para que 
a Naçáo reconheça na educação a chave não 

· s6 para a Soluçáq dos grandes problemas na
danais --como. sObretudo, do" seU próprio de
senvolvimento, dando à universidade condi~ 
ções de trabalho- melhores salários, melho
res eqtiípàffient6s escolares, laboratórios para 

pesquisa _cíentífica, indispensável ao desenvol· 
vitnento cfa própria Nação, Congratulo-me, 
portanto, com V. ~ por ter trazido assunto 
da maior seriedade, da maior importância à 
discussão no plenário deste Senado. 

O SR .. MAURO BENEVIDES - Nobce 
Senador Antônio Luiz Maya, qu~ n~sta Casa 
dignifica a Representação do Estado do To
cantins, a adesão de V. EX - tão clara, tã_o 
autêntica, tão explícita - vai repercutir inten

. samente nesta.C:asa,JQra dela, junto ás univer· 
sidades brasileiras e, naturalmente, valerá co· 
mo uma contribufçaO .ipreC:-iáyeJ que, num 
menor eSpaço de tempo poSsível, tenhamos 
solucionada essa questão, que precisa serdes
lindada, sem mais tardança, pelo Ministério 
da Educação ensejando que os pi-ofessáes 
retornem às respectivas salas de aula _e, tenha
mos, assim, normalizada a vida universitária 
brasileira. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. 
Ex-' um aparte? 

O SR-MAURO BENEVIDES-Com pra
zer, nobre Líder Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy _Magalhães- Nobre Sena·_ 
dor Mauro Benevides, manifesto minha solida
riedade a V. EX, pelo assunto que traz, hoje, 
a-debate nesta Casa. Fico na expectativa de 
(Jue a voz de V; Ex", com ·a importànci8 reco· 
nhecida por todos nós, tenha ressonância no 
Ministério dã_Educação, bem como no Minis
têrío do Trabalho. O ·assunto que v:-~ tra-z 
a debate não é de_ oposicionista, de governista, 
é assunto que deve ser tratado s_eriamente pe
Jos órgãos executivos. Com conhecimento de 
causa, com a 'Sériedctde com que trata tbd.os 
os problemas que aborda nesta Casa, V. Ex" 
deve ser uma voz ouvida pelo Executivo. Faço 
vOtOS-de que eles a ouçam e faÇam com que 
se tomem as medidas necessárias para as pro
vid~~das que V. EX' vem pedindo. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Muito 
grato a V. Ex", nobre Líder Jutahy Magalhães, 
que entende, nesta manifestação, um anseio 
suprapartidárlo, que, nesta hora, alcança todas 
as bancadas com representação no Plenário 
do Senado Federal, manifestação esta em sin
tonia com o Professorado universitário que 
deseja, da parte do Governo, a aceitaçã-o da
queles pleitos, daquelas reivindicações 1(9adas 
a milhares de professores, e, neste momento, 
a quatro dezenas de universidades do País. 

Portanto, Sr. Presidente Pompeu de Sousa, 
no momento em que V. Ex• reassume~depois 
do seu brilhante aparte, a dire_ção dos traba-.. 
lhos do Senado Federal, eu pediria a v: Ex" 
ftzesse chegar ao conhecimento do Ministro 
Carlos Sãnt'Anna e ao da Ministra Dorothéa 
Wemeck o debate travado, na tarde de hoje, 
no plenário do Senado, debate que se origino~ 
desta minha manifestação coerente, embora 
descolorida, mas que, nos apartes veiculados 
pelos eminentes Senadores, esta manifesta
ção vai, sem dúvida alguma, motivar o Gover
no para que ele encôntre imediatamente a 
Solução desejada pela comunidade u~iversi
tária do País. (Muito bem!) 
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(Durante o discurso do Sr. Mauro Be
nevictes o Sr~ Pompeu de Sousa deixa 
a Cildelra da Presidência que é ocupada 
pelo Sr. Aureo Me/lo.) 

(Durante o Discurso do Sr. Mauro Be
nevides o Sr. Áureo Mel/o deixa a cadeira 
da Presidência -que eocupada pelo Sr. 
Pompeu de SouS!J,) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência providenciará o atendimento 
do seu pedido, nobre Senador Mauro Bene
vides, e congratula-se com V. Ex-', congratu
la-se com o plenário do Senado Federal pai 
esta manifestação de apoio à universidade 
brasileira, através dos seus professores, dos 
seus estudantes e dos seus funcionários. por
que esta é uma manifestação de apoio da 
Federação Brasileira à educação e ao desen
volvimento que a educação comporta e im-
porta. (Pausa) _ _ _ 

Concedo a palavra ao nobre Seriador Áureo 
Mello. 

O SR. ÁUREO MELLO PRONUNCIA 
DISCURSO Q(JE,ENTREGUE À REVI
s-í"O DO ORADOR, $f;J?Á p(JBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador }::di
son Lobão. 

OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a pes_ca artesanal no Brasil 
ainda passa por sérios percalços em face de 
circunstâncias irracionais em que ainda se en
volve, embora se reconheça -que em determi
nados se tores do País já . se constate a pre
sença de wna pesca sofisticada. Ocorre que 
no quadro geral o processo da captura de 
cardumes e seu processo de distribuição pro
cede-se por meios ineficientes ou antienco
nômic__os, fator que vem prejudicando, nessa 
área, o ritmo de nosso _desenvolvimento. 

Nesse sentido, o Instituto de Organização 
Racíonal do Trabalho elaborou projeto de fôle
go, abrangendo tdétas e sugestões, e encami
nhando-o ao Instituto Brasileiro de Meio Am· 
biente e dos Recursos Naturais Renováveis pa
ra exame de seu presidente, o jornalista Fer
nando César Mesquita. Este projeto abarca 
uma série de problemas de inegável magni
tude e propõe medidas capazes de dinamizar 
e ao mesmo tempo agilizar o process:o da 
pesca artesanal em território brasileiro. 

O nosso Estado, o Maranhão, detém apre
ciáxei tradição pesqueira. A sua costa marí
tima, rica em pescado, poderia gerar alto 
quantitativo de frutos do mar, essencial à eco
noniia maranhense, o que evidentemente inci
diria na melhoria de_ condições de vida para 
os nossos pescadores. Adotadas, assim, as 
providências propostas, a economia da pesca 
tomaria rumo afirmativo, entendendo-se que 
não s6 a captura de cardumes mais raciona
lizada e o uso de_ urna rede de câmaras frias 
viriam proporcionar situação mais alentadora 
para o nosso Estado e para o País. 

Reconhecemos no jornalista Fernando Cé
sar Mesquita, Presidente do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
_Re!:Lox6veis, uma expressão dinâmica da ad
rnin_istração pública. E não subsiste dóvida de 
que a sua ampla visão diante desta questão 
ensejará prática para a economia da pesca. 
De ouJ.ra feita, da parte do Ministro do Interior, 
João Alves. haverá_ a prestação de pleno apoio 
a esta área, com a necessária liberaç_ão de 
recursos financeiros tão reclamados pelo se
tor. 

O JaPão- mundialmente c__olihecido como 
fazendeiro do mar - é um arquipélago cuja 
expressão geográfica corresponde às dimen
sões do Maranhão. É, no entanto, um país 
com habitual superavit, graças em parte à 
exuberância de seu parque pesqueiro, o que 
representa frisante exemplo no âmbito inter
nacional. Seguem-Se outros exemplos como 
_o dos Estados Unidos, União Soviética e na
-ções européias, onde este ramo de atividade 
é altamente incrementado. 

A imensa· Costa atlântiça brasileira, além dos 
tios piscosos de que dispomos, poderia cola
borâf Jürito à economia nacional com marcan

---tes percenfuffis de rece{ta, capazes de refletir 
em nossas· divisas. E no Maranhão, vale ressal
tar, o pOtencial de pesca ainda não foi desper
tado, embora registrem tentativas elementares 
de exploração do produto. 

Creio em melhores dias para a pesca. Esta, 
Sr. Presidente, é a nossa alentada expectativa. 
(Muito bem!) 

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta~ 
hy Magalhães. 

. OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Presidente Tancre
do Neves, em artigo publicado anos antes de 
ser elevado ao cargo-de maior dignitário da 
Nação, e no qual pregava a urgente neces
sidade de se elaborar uma nova Constituição, 
afumava serem três, àquela época, as crises 
de que padecia a nossa sofrida Pátria: a crise 
político-institucional, a crise econômico-finan
ceira e a crise moral e social. 

A primeira delas parece que aos poucos 
vai-se equadonando, com a promulgação da 
Constituição, em 5 de outubro do ano passa~ 
do, e c_om as eleições diretas a s_e realizarem 
em novembro próximo.- GarO está que ainda 
há muito p-or fazer, e que urna nova ordem 
-constitucional, Qem como o restabelecimento 
do voto para a escolha dos representantes da 
Nação~ em todos os níveis, não bastam para 
restabelecer a normalidade política numa so
ciedade que teve seu sistema representativo 
deturpado. 

A crise econômico-financeira, que tem em 
seus expoentes a inflação, a recessão, o de
semprego e a queda do poder aquisitivo, está 
ainda longe de uma solução. Sobre ela debru
çam-se todos os setores da sociedade brasi
leira - à exceç!o dos que visam unicamente 
ao seu proveito pessoal- para analisar suas 
causas e tentar dominar seus tentáculos. 

Permitam.;me os Senhores, neste momen
to, ater:me à terceira crise, de ordem social 
e moral, que afetou o organismo social como 
um todo e as pessoas que o compõem. Daí 
o descrédito nas instituiçõs, a passividade, a 
delinqüêncta, o suborno, a omissão, o egoís
mo, enfim, a conspurcação dos valores e prin
cípios que deveriam reger a nossa vfda indivi
dual e comuntitária. 

Estamos s_entindo, hoje, reflexos imediatos 
e contundentes dessa desordem moral que 
se estabeleceu no País: estão aí as grandes 
tragédias, como afundamento do barCo "Ba
teau Mouche JV', por absoluta irresponsabi
lidade de seus proprietários, as rebeliões ern 
presídios, os acidentes rodoviários; as máfias 
dos traficantes, os grupos de execução sumá
ria, enfim, a violência indiscriminada, sempre 
com muitas IJlÕmas e uma certeza - a impu
nidade. 

O nosso País já é conhecido, há-muito tem
po, como p?JÍS d9 'J~itjnho"._A continuar assim 
-cruel e duro, é doloroso reconhecer- bre
ve será conhecido cõino_ '"o Pais. Qa impuni· 
dade". vivemos um período de descrédito e 
de carência de valores morais. Cabe aqui per
guntar: como ·cobrar postura ética do cidadão 
comum, quando ele se espelha numa estru· 
tura política e adminlstrativa omiSsa e- vidáda? 
Será que o deliqüente comum se julga mais 
nocivo à sociedade que o autor dos chamados 
crimes de colarinho branco? Estes não sujam 
as mãos de sangue, mas sua conduta à mar
gem da lei, seu poder de corrupção e sua 
certeza de impunidade freqüentemente pro
duzem vítimas em larga escala. 

Não se pode preterider que o ci-dadão Co
mum seja honesto e responsável, quando o 
Governo cruza os braços; quando Ministros 
de Estado _são diariamente acusados de cor
rupçãO, -pela prática de atas irregulares que 
nunca São rigorosamente apuradOs; quando 
titulares de minístérios eiri extirição compram 
prédios iriteiros, por somas altíssiinas, fechan
do negócios "a toque de caixa"; quando Minis
tros de Estados_ se v<;)lein de seu_ poder de 
influênCia para ampliar seus direitos além dos 
limites permitidos ao ddadão comum. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, permftam
me rememorar o trágico ocorrido logo no Ji. 
miar deste ano,justamente quando as pessdas 
se perguntavam sobre o futuro e enchiam seus 
coraÇões de renovadas esperanças. Naquela 
nojte; em -conseqüência da corrupção, da ga
nância e da omissão, morreram 55 pessoas. 
Os responSáveis até a·gora não foram punidos. 
Não queremos ser precipitados, mas devemos 
alertar sobre o risco desse crime ter o mesmo 
destino de outros: cair no esquecimento, até 
que outro naufrágio de grandes proporções 
aconteça novamente. 

Esse temor, Srs. Senadores, justifica-se pela 
simples análise histórica, bastando para isso 
nos remetermos aos anais judiciários ou aos 
registras dos meios de comunicação. A maior 
tragédia da navegação brasileira aconteceu 
em 1981 , quando o barco "Novo Amapá" nauw 
fragou no Rio Cajarf e matou 308 pessoas. 
Tal qual o "Bateau Mouche", o "Novo Amapá" 
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estava com excesso de passageiros, quase 
700, quando deveria comportar apenas 150. 
Tal qual ocorreu com o "Bateau Mouche", 
o excesso de passageiros foi denunciado à 
Capitania dos Portos, que, apesar disso, libe
rou a embarcação para a viagem. O Tribunal 
Marítimo, na époc_a, concluiu que houve um 
único cuJpado, o contramestre da embarca
ção, que foi condenado a pagar uma multa. 
Os_ parentes das vítimas, até hoje, sequei fo
ram indenizados. 

A rigor, a única diferença entre os naufrágios 
do "Bateau Mouche IV'' e_ do "Novo Amapá" 
é que este transportaVa pessoas humildes, 
moradores da região, e_aquele carregava um 
grupo de nivel social económico mais elevado, 
pessoas que podiam pagar pelo capricho_ de 
festejar a passagem de ano nas águas da Baía 
de Guanabara. Por este motivo, e por ter acon
teddo numa região mais rica e desenvolvida, 
o naufrágio do "Bateu Mouche" tev_e maior 
repercussão, do ponto de vista dos proprie
tários da embarcação, certamente, o erro que 
cometeram não foi a ganância desmesurada. 
mas terem sido gananciosos em local e dr
cunstândas impróprios. 

Ainda no rastro do naufrágio, uma revista, 
na época, fez um rápido levantamento das 
mazelas dessa natureza que têm açoitado a 
nossa indefesa população: a morte de 300 
passageiros do navio "Sobral Santos", no Pa
rá, no mesmo ano em que afundou o "'Novo 
Amapá"; o soterramento, com 10 mil tonela
das de __ concreto, de 62 pessoas, ria- C,t.ieda 
da laje do Pavilhão de Exposição da Game
le.ira, em Belo Horizonte; o desabamento de 
três lajes do Viaduto Paulo de Frontin, no Rio 

· de Janeiro, que deixou o saldo de 26 mortos 
e 22 feridos em estado grave. Até aqui, gostaria 
de lembrar, todas as pessoas indiciadas aca
baram absolvidas. Talvez, se tivessem invadido 
o terreno do vizinho e matado alguns porcos, 
teriam sido recolhidos à cadeia. 

Mas há mais: alguns, certamente, ainda se 
lembram do incêndio no Edifício Andraus, em 
São Paulo, em 1972, com a morte de 16 pes
soas; alguns se lembram do incêndio no Edifí
cio Andorinhas, no Rio, em f986, que matou 
23 pessoas; alguns se lembram, principalmen
te, do incêndio no Edifício Joelma, em São 
Paulo, em 1974, que deixou o triste saldo de 
188 mortOs. Em todos esses incêndios houve 
pelo menos duas lamentáveis coincidências: 
o sJstema de salvamento não funcionou a con
tento, com fa1ta de água nos hidrantes, falta 
de heliportos e precário funcionamento das 
portas corta-fogo e das escadas de incêndio 
do Corpo de Bombeiros; e os inquéritos que 
se arrastaram anos a fio para, ao final, concluir 
quase sempre que não havia culpados. 

Aqui mesmo, na Capital Federa-l, onde se 
concentra o poder uma lamentável tragédia 
ocorreu no--começo deste ano, quando um 
caminhão transportando bóias-frias chocou· 
se com outro caminhão. O saldo: quase 30 
mortos e cerca de 40 feridos. O caminhão 
que levava os bóias-frias, conforme se apurou, 
passou pelos postos de flsca1ização sem ser 
molestado. Na explicação de alguns caminho
neiros, essa prática é rotineira, porque "com 

um pouco de: conversa se consegue a libera
ção ... 

Sr. _Presidente, Srs. SenadoreS, é precisO 
combater o "vale-tudo" que tomou conta des
te País. As lels existem. Entretanto, há um en
tendimento geral de que as leis existem não 
para ser cumpridas, mas para ser burladas. 
Não poderia pensar diferente o cidadão co
mum, quando as próprias autoridades cruzam 
os braços, -enquanto a Nação -descamba para 
os_ perigosos terrerios da permissividade, da 
degradação individua] e coletiva e da eterna 
impunidade. É preciso dar um basta à impuni
dade, sob pena de amanhã não tennos·_o que 
transmitir as próximas geraÇões, sob pena de 
nossos descendentes precisarem esconder-se 
da pecha de haverem nascido no "País do 
Bateau Mouche'~. (Muito bem!) 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUsa) 
- Concedo a Palavra ao nobre Senador Car
los Chiarem. 

. OSR. CARLOS CHIARELU (PFL-RS. 
Pronuncia__o seguinte discurso.} - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a lavoura de arroz do 
Rio Grande do Sul enfrenta, atua1mente, uma 
crise, sem precedentes em suas atividades, 
em (ace da defasagem existente entre o seu 
custo de produção e o preço de mercado. 
Esta crise avulta de gravidade, na medida em 
que constatamos a existência de uma a1ta taxa 
de produtividade, sem que haja uma justa cor
respondência nos preços a nível de produtor 
rural. 

Com efeito, na década ae-70, eram colhidos 
cerca de três mil quilos por hectare, pos-sibi
litando a lavoura bons lucros ao agricultor e, 
cons_eqnentemente, melhores salários aos 
empregados, bem como maior circulação de 
riqueza, com resultados positivos à indústria 
e _ao comércio. Disso resultou inegável e vaRo· 
so desenvolvimento dos municípios, benefi
ciários dos investimentos significativos gera
dos pela orizicultura. 

Hoje, o Rio Grande do Sul aumentou em 
muito sua produtividade, colhendo em torno 
de cinco mil quilos por Ji.ectare, equiparail· 
do-se aos melhores desempenhos do mundo, 
enquanto que a méQLa dos demais Estados 
brasileiros está em tomo de um mil e quinhen
tos quilos por hectare. 

Entretanto, em que pese esse considerável 
aumento, que demonstra trabalho e compe· 
têÍ1cia. nlesmo com diminuição da área plan
tada _em ten::a_s arrendada~ a lavoura do arroz 
vive momento de Crise, enfrentando graves 
prejuízos. Q produtor não consegue repor seu 
parque de máquinas, enquanto que_outros se
tores de que depende a atividade, particular
merite o financeiro (bancos, etc.), estão man
tendo e incrementando seus lucros, em gran
de parte gerados pelo produtor rural. Especia1-
mente, pelo .orizicultor._ 

OertJpobrecimento dos produtores de arroz 
do Rio Grande do Sul é insofismável. Para 
se ter uma idéia da dimensão do problema, 
basta dizer que nos últimos cinco anos, inclu
sive em 1989, o preço obtido foi o mínimo 

oficial. A situação pode ser exemplificada com 
fãtós. Segundo dados da Fundação GetúliO 
Vargas, no período de vinte e dois anos -
1967/1988, a mêdia de preço_ foJ de 1,5136 
OTN por saco de 50 quilos, sendo que o me
nor preço· ocorreu- en,-1988/89; com- O, 75 e 
0,71 OTN por saca de 50 quilos, respectiva
me':lte. Corrigindo o valor da_ OTN para abril 
de 1989, chegamos ao preço, em cruzados 
novos, correspondente a NCz$ 11 ,54. Temos, 
portanto, a seguinte situação, em termos de 
preço por saco de 50 quilos: 
- f ..=....preço médio:de 22 anos-- NCZ$ 17 A6 
2-preço atua1 congelado- NCz$ 8,20 
_3-custo atual do IRGA- NCz$ 17,14 
Se fizermos· esses-mesmos cálculos utilizan-

do o dólar americano, vamos ter, praticamen
te, os mesmos resulta_dos, isto é, uma_ enorme 
defasagem, em prejuízo dos produtores. 

A conclusão necessária e conseqüente que 
se pode tirar dessa política injusta adotada 
pelo Governo, é que os _custos_ subiram assus
tadoramente, enquanto os preços de come-r
cia1ização decresceram em termos de valores 
reaTs-. 

- Toda essa situação toma o produtor de ar
roz totalmente dependente do sistema finan
ceiro, particularmente do oficial e das indús
trias, recorente, slst_ematicamente, a estes, 
s_empre que ·ocorre qualquer problema no se
for. Não se deve esquecer qUe a agricultura 
é atividade de a1to risco, fundamental para o 
desenvolvimento do Pais. Por isso, deve ser 
remunerada com justiça e eqüidade. 

A agudização do problema da orizicultura 
do Rio Grande_ do Sul- toda ela mecanizada -
e com irrigação feita sem qualquer ajuda ofi
cial- decorre do fato de que estamos agora 
na safra. Para se ter uma idéia exata da impor
tância da situação, basta mencionar que lá 
se produz 90% do arroz irrigado do Pais, rePTe
sentando, por sua vez, 37% do total da produ
ção nacional. 

"TOdo esse enorme-volume de produção_ es
tá a exigir do Governo uma posição justa, lógi
ca, séria e transparente, visto que a Sítuação 
é de desespero, na medida em que o Plano 
Verão- esta lamentável, inconseqüente e iní
qua proposta governamental - congelou ~ 
preços e fez disparar os juros bancários. Comõ 
a atividade de plantio de arroz irrigado implica 
na utilização de grande contingente de mão
de·obra e maquinarias, não há como suportar 
os desequilíbrios resultantes dos preços con
gelados impostos pelo Governo e as altas ta
xas de juros a que estão obrigadc;>s os produ
tores rurais, taxas essas não só não conge
ladas, mas propositadamente acrescidas de 
maneira agressiva por esSe mesmo Governo! 

A gravidade da hora presente impõe que 
se lembre que a produção de arroz no Rio 
Grande do Sul mobiliza doze mil empreen
dedores rurais, cada um deles ocupando, em 
média, seis assalariados permanentes e seis 
-assalariados safristas, o que faz com que o 
contingente ocupado )10 setor de produção 
seja de 156 mil trabalhadores e seus depen

-del)tes.. Sem contar a agrolndústria, que assa
laria cerca dé nlais de vinte mil traba1hadores. 
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lal volume de atividade rural, as responsa
bilidades dos produtores e os desequilíbrios 
existentes, estão impondo medidas concretas 
de defesa dos preços, a ponto de alertamos 
às autoridades governamentais responsáveis 
para o fato de que é iminente a paraUsação 
do escoamento da produção. Cõridetamehte, 
a situação é a seguinte: 

-hoje, há barreiras de fiscalização nas es
tradas gaúchas, em que é feito, pelos próprios 
produtores, um trabalhQ de_pers~s~~-CS~~
relação aos colegas, com vistas aos problemas 
existentes_ e _a n~essiçl.ade _de medidas m~is 
concretas por parte dos produtores; 

-para amanhã, já está previsto o levanta
mento de barreiras Impeditivas de passagem 
de caminhões carregados de arroz, quando, 
entao, não poderemos mais avaliar o que virá 
a acontecer, dado o óbvio agravamento do 
conflito. 

Enquanto tudo isso acontece no Rlo Grande 
do Sul, o Govemo - insensata e inexplisa
velmente - antmcia a importação de arroz 
do Uruguai e da Argentina, segundo consta, 
ao preço de lO dólares americanos, por saco, 
representando, portanto, em nossa mo_eda 
real, um preço de NCz$ 33,00. 

Esse preÇd de importação é quase três ve
zes maior daquele que estão reivindicando os 
produtores de arroz do Rio Grande do Sul 
E três vezes e meia o teto fQa!4o pelo Governo 
para o produtor nacfonai. Não conseguimos 
atinar com os objetivos do Governo, ao adotar 
essa postura importadora, pois isso implica 
em salda de divisas, SLlbsidiadas pelo contri
buinte, que paga a diferença entre o valor r~al 
e o oficial do dólar, ao ensE;jar operações terrí
veis e já denunciadas de CW'OZ-papel, conver
tido em dólar, ganhando o importador a dife
rença existente entre__q Yalor reãl e. o oficial. 

O produtor não está querendo que se eleve, 
necessariamente, o preço do arroz, mas ape
nas que se lhe dê t@iaD1ento e<JUânime, em 
face dos objetivos anunciados, mas não ctJm
pridos, em relação ao Plano Verão. Equivale 
dizer: o congelamento do preço do dinheiro 
auros bancários). Se isso não- acontecer, ~ 
indispensáve1 o realinhamento do preço do 
arroz tem de ser acompanhado do igua1itário 
congelamento de preço do arroz, para atender 
à diferença correspondente aos juros bancá
rios a que estão obrigados a pagar os orizi
cu.!tores. 

Queremos alertar o Governo de que o con~ 
gelamento artificial ora mantido não condiz 
com a real conjuntura da orizicuJtura gaúcha. 
Se não houver re<ili_smo, bom senso, e justiça 
na fixação de preços, a redução de plantio 
e colheita será inevitável, fato que; se concre~ 
tizado, decorrerá em grande queda de empre-
go, com ·conseqüências desastrosas, pois, co~ 
mo já ficou dito, _a atividade arrozeíra é mantida 
com grande número de empregados perma~ 
nentes e temporárlos. Haverá, certamente, se 
não forem adotadas medidas seneadoras ur
gentes, cerca de 150 mil trabalhadores na imi
nknda do desemprego em todo o Estado. 

A conseqüência é que, caindo o plantio, cai
rá a produção de alimentos, resultando em 

mais inflação e agravamento da situação de 
nosso País. já tão grave, espec_ialmente, pela 
inexistên<:::ia de uma política de preços e juros 
eqüitativa para o agro bras~eiro- em geral e, 
em particular, para a o rizicultura irrigada do 
Rio Graride do Sul. 

Menos produção, mais fonle, nlais inflação 
e menos emprego. Preço irreal para o agri
cultor brasileiro; subsídio aara o estrangeiro, 
arroz mais caro para o consumidor: esse o 
CanliflhO para onde nos leva a irresponsabi~ 
!idade governamental. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo ct palavra ao nobre Senador Dir
ceu Carneiro. 

O SR. PIRCOO CARNEIRO (PSDB -
SC. Pronuncia o se-guinte discurso.)- Sr. Prep 
sidente, Srs. s-enadores, no inlc_ío do mês de 
abril foi lançada uma campanha nacional de 
apoio à candidatura do Cardeal de São Paulo, 
Dom Paulo Evaristo Arns, ao .Prêmio Nobel 
da Paz!l989. A indicação_ [oi feita ao Comitê 
.Nobel, em Oslo, pelo argentino Adolfo Pé{ez 
Esquivei, Prêmio Nobel da Paz/1980. À frente 
da Campanha está o "Movimento Nobel da 
Paz- Dom Paulo", com sede em São Paulo. 

Por todos os titulos, Srs. Senadores, mesmo 
os que dele divergem ideologicamente, have
mos nós de convir em qi.le Dom Paulo Evaristo 
Ams é merecedor do Prêmio Nobel da Paz. 

Acompanhemos um pouco a trajetórta de 
um incansável batalhador pela paz. Em 1966, 
o franciscano Frei Paulo Evari!..toAms foi eJeito 
bispo aUXIliar da Arquidiocese de São Paulo. 
Aprendera, na escola de Fran-.:isco de Assis, 
que a paz é a harmonia entre Deus e ·os ho
mens, e dos homens entre si. 

Chegando a São Paulo, foi feito Vigário Epis
cOpal da Região Norte da Arquidiocese. E foi 
ali. nª periferia da ddade, no meio dos mais 
pobres, que Dom Paulo aprendeu tuTla verda
de: a paz nã.sCe- iio meio do povo e é frota 
da justiça e da solidariedade. A paz nasce da 
fé e da esperança do povo, postas em Deus, 
e da sua capacidade de se organizar e lutar. 
A paz, por fim, é o fruto primicial di:> amor 
ao próximo, da solidariedade e da fraternidade, 
que os pobres, mais do que ninguém, sabem 
viver em plenitude. 

Foi nesta escola do povo;~que se retem
perou a alma do Dom Paulo para as lutas, 
que fogo viriam, em defesa dos direitos huma
nos. 

Em -1970, assumiu coino titular a Arquid_io
cese de São Paulo. Era, en_!.ão, o períÕdo de 
matar repressão política no PÇlís e na América 
Latina. E o Arcebispo, como um zeloso pastor 
saía pelos presídios para levar apoio e consolo 
aos presos políticos e torturados. Arrostava 
a fúria dos tiranos 2ara denunciar à sociedade, 
com os meios ao se_u alcance e debaixo da 
mais ferrenha ceOsura aos -meiOs de com uni~ 
cação, que ddadãos brasileiros estavam sen
do torturados e mor:tos, por causa de suas 
convicções políticas. - -- ·- · · 

A sua ação. corajosa atraveSsou as fronteiras 
e chegou aos outros povos latino-americanos, 
tão ou mais sofredores çio que nós. Graças 

à sua intervenção foi possível ~var a ~da 
de crians;as_ e recuperar, outras seqUestradas 
~ c;l.~pareddaS durante a-ditadura Argentina. 
Na sua Arquidiocese acolheu e deu-apoio a 
centenas de refugiados latino-americanos. 
Defendeu corajosamente os seus padres, reli
giosos e leigoS, (Juarido perseguidos, presos 
e torturados pelas forças do regime militar. 

De suas ILilas desta época nasceu o Projeto 
"Nunca Mais" que, para manter viva a nossa 
memória do que aconteceu naquele período 
tenebroso da nossa história, doçl!menta o uso 
institucionalizado da tortura. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. a indicação 
de Dom Paulo EVaristo Ams ao Prêmio N.ot>el 
da Paz é mais do que um reconhedmentó 
dos seus méritos. É arites de tudo wTi. instru
mento da caminhada em defesa dos direitos 
humanos. . -

O apoio que emprestarmos a esta causa 
deve dar novo alento à lutra contra os que 
tentam barrar os melhores impulsos da socie
dade. Deve transformar-se, a partir desta Casa, 
em um clamor pEilos direitos humanos, pela 
libertação do homem e dos povos; pelo res
peito à vida e_ à_ e<:ologia; ·um clamor contra 
a tortura; um grito em favor da criança esfo~ 
meada, do operário espoliado, do_ camponês 
sem terra. Um clamor daqueles que batalham 
Q9r um mundo que não seja de oprimidos 
e de opressores.· Enfim, um clamor dos an~ 
seios e das energias da Nação, por uma socie
dade, justa e humana, em que possamos viver, 
trabalhar e criar nossos filhos em paz. 

Sr. Presidente, Sr. Senadores, que fique re-
gistrado nos anais desta Casa o nosso apoio 
11 candidatura de Dom Paulo Evaristo Ams 
ao Prêmio Nobel da Paz/1989. E que este 
apoio se transforme t<mlbém no nosso da~ 
mar, unido aos clamores de todos aqueles 
que lutam em favor da pâz. · -

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente 
(.Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nada mais havendo a tratar, V()u_ encerrar 
a presente se~são, designando para ordináría 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Re_querimento 
n\'218, de 1989,deautoriã doSenadorJutaJly 
Magalhães, solicitando, nos termos do art. 
195, I do Regimento lntemo, a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei dO Senado 
n9 6, de 1989, do Senador Marco Made~ que 
dispõe sobre o exercido do direito cj.e voto 
dos cidadãos brasileiros residentes ou em 
trânsito no exterior nas eleições para Presi
dente da Repúbltca, Senadores, Deputados 
Federais, Governadores e Deputados Esta-
duais. ·- . 

2 

Votação, em terno único, do Requerimento 
n_\' 219, de 1989, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, solicitando , nos termos do art. 
195, I, do Regimento Interno, a indusáo em 
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Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n~ 7, de 1989, do Senador Ruy Bacelar, que 
estabelece a gratuidade, para as pessoas reco~ 
nhecidamente pobres, do Registro Civil de 
nascimento e da certidão de óbito prevista 
nO art 5?, do inciso setenta e selS, da Consti
tuição brasileira e dá outras providências. 

3 
Votação, em turno (mico, do Requerimento 

n" :-· .J, de 1989, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, solicitando, nos termos do art. 
195, J, do Regimento Interno, a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de lei no Senado 
n9 9, de 1989, do Senador Francisco Rollem
berg, que pennite a aquisição ·de imóvel atra
vés do·Sistema Financeiro de Hablt~ão, nas 
condições que especifica, e dá outras provi
dências. 

4 
Votação, em turno único, do Requerimento 

n9 221, de 1989, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, solicitando, nos termos do art. 
195, I do Regimento Interno, a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n~" 1 O, de 1989, do Senador Severo Goffies, 
que disciplina as relações jurídicas que men
ciona. 

5 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n~" 239, de 1989, do Senador Gd Sabóia de 
Carvalho, solicitando tramitação conjunta para 
os Projetas de Lei do Senado n'?'- 102, de 1988, 
de sua autoria, 27, de 1989, do Senador Jarbas 
Passarinho, 88, de 1989-Complementar e 92, 
de 1989, do Senador Joao Menzes e 105, de 
1989, do Senador Jutahy Magalhães, regula
mentando o direito de greve. 

6 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei do Senado n913, de 1987-DF, que dispõe 
sobre as cartas patentes dos oficiais do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, tendo -

PARECERES, sob n~ 24 e 25, de 1989, 
da Comissão 
-do Distrito Federal: J? pronunciamento; 

solicitante dlligência; 2? ProiúJndâiiú~ntd:- Ia
vorável. 

7 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do DF n~ 4 de 1 9_89, de autoria do Gover
nador do Distrito Federal, que altera a estrtura 
das categorias funcionais de Assistente Social, 
Técnico em Comunicação Social, Enfelmeiro 
GeógrafO, Sociólogo e Nutricionlsta, do Gru_po 
Outras Atividades de Nível Superior, do Pláno 
de Classificação de Cargos instituído pela Lei 
n9 5.920, de 19-de setembro de 1973, e dá 
outras providências, tenda 

PARECER, sob n' 32, de 1989, da Comissão 
do Distrito Federai, favorável ao projeto e 

contrário à emenda apresentada perante a Co
missão. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está-encerrada a Sessáó:- - -

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 
minutos.) 

(0) ATO DO PRESIDENTE 
N• 109, DE 1989 

O Presidente do Senado Federa1, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n92,__de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n9 004.498/89-_5_. 

Resolve aposentar, por invalidez, NELSON 
DA SILVA SERRA, Agente de Transporte Le· 
gislativo, Classe "Especial", Referência 
NM-35, do Quadro Permanente do Senado 
Federa~ nos termos do artigo 40, incis-o I, da 
Constituição da República Federativa doBra
sil, combinado com os artigos 428, inciso III, 
§ 2~>, 429, inCisO I1I, 430, inciso IV e 414, § 
4~>, da Resolução SF n9 58, de 1972; artigo 
3'~ da Resolução SF n" 13, de 1985: artigo 
2 11 da Resolução SF n~ 182, de 1987; artigo 
59 da Resolu@o SF n9 155, de 1988, e artigo 
1'~ da Lei n9 1.050, de 1950, com proventos 
integrais, observado o disposto no artigo 37, 
inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Féderal, 14 de abril de 1989.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

(•) R_e-publl~adO por haver ~fdo com lncorreções_ 
nos DCN dos dias 15-4-89 e 4-5-89- {Seçáo li). 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
-- t'i~ i35, DE 1989 

O Presidente do Senado fe_deral, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97,''inciso IV, do Regimento 
Interno, em confonnidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da ComiSsão Diretora n" 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n9 004.067/89-4, 

Resolve aposentar, voluntariamente, ClÁU~ 
DIO VITAL REBOOÇAlUACERDA, Técnico 
Legislativo, Classe __ "Especial", Referência 
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Fe
deral, nos termos do artigo 40, inciso ur. alínea 
c, da Constituição da República Féd~rativa do 
Brasil, combinado com os artigos 430, inciso 
ll, 433 e 414, § 4~, da Resolução SF n~ 58, 
de 1972, artigo 3~> da Resolução SF no 13, 
de 1985; artigo 2~" da Resolução SF n9 182, 
de 1987, e artigo 59 d~ Reso]ução SF no 155, 
de 1988, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço, observado o _disposto no 
artigo 37; inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 8 de maio de 1989. -
Sena_dor NelSon Came!rp, Presidente. 

('") Republicado por haver saído CQm omissão no 
OCN •. Seç_ão II, de 9-5-89. 

ATO DO PRESIDENTE 
__ N• 139, DE 1989 

-O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38~ e 97, inciso_ IV, do Regimento 
Interno --e de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n~ 12, de 1983, 

Resolve, exonerar, a pedido, o Doutor GUI
DO F:ARIA DE CARVALHO da função de Meffi:. 
bro do Conselho de Supervisão do Cegraf, 
prevista no artigo 513, _da Resolução no- 58, 
de 1972 e suas alterações. 

Senado Federal, 12 de maio de 1989. -
Senador Nelson Carneiro,. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 140, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, -inciso IV, do Regimento 
Interno e de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora no 12, de 1983, 

Resolve, exonerar, a pedido, o Doutor JOSÉ 
DE RIBAMAR DUARTE MOURÃO da função 
de Membro do Conselho de Supervisão do 
Cegraf, prevista no artigo 513, da Resolução 
n? 58, de 1972 e suas alterações. 

Senado Federal, 12 de maio de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 141, DE 1989 

O Presiderite do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, _e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno e de coofon:nidade corn a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n9 12, de 1983, 

Resolve exonerar, a pedido, o Doutor JOSÉ 
PASSOS PÓRTO das funções de Membro do 
Conselho de SUpeiVisão do Cegraf, no exer
cício da Vice-Presidência, prevista no _artigo 
513, da Resolução n~ 58, de 1972 e suas altera
ções. . - - . . . 

Senado Federal, 12 de maio de 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 142, DE 1989 

O Presid-ente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno e de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n~" 12, de 1983, 

Resolve exonerar, a pedido, o Dou_tor RU
BEM PATU TREZENA, da função de Membro 
do Conselho de Supervisão do Cegraf, prevista 
no artigo 513, da Resolução n? 5'8, de 1972 
e suas alteraçõ~s. . 

Senado Federal, 12 de maio de 1989.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

·-- . . 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 143, DE 1989 

O Presidente_ do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno _e_ de conformidade com a delegaç_ão 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n9 12, de 1983, 

Resolve nomear o Doutor PEDRO CAVAL
CANTI D'AI,..BUQUERQUE NETO para as fun
ções de Membro do COnselho de Supervisão 
do Cegraf, exercendo a Vice-Presidência, pre-
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vista no artigo 513. da Resolução rt.' 58, de 
1972 e suas ãlterações. 

Senado Federal, 12 de maio de 1989. -
Senador Nelson C.:irn~ro_,_Eresidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 144, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal~ no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno e de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
.N.o da_Com_issão Diretor~ no 12, de 1983, 

resolve nomear a Dr" OLMA OE ME;LO 
SOUZA. para a função de Membro do Conse
lho de Supervisão do Cegraf, prevista no artigo 
513, da Resolução no 58, de 1972 e suas altera
ções. 

Senado Federal, 12 de maio de 1989. -
Senador Nelson Camelro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1' 145, DE 1989 

o Presidente do Senado Fede_ral, no oUSO 

das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno e de conformidade. com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comíssão Diretora n? 12, de 1983, 

Resolve nomear o Dr. NEY MAPEIRA para 
a função de Membro _do Conselho de Super
visão do Cegraf, preViSta no artigo 513, da 
Resolução no 58. de 1972 e suas alterações. 

Senado _Federal, 12 de maio çle 1989. -
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 146, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso N, do Regimento 
Interno e de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comis_são Diretora n? 12, de 1983, 

Resolve nomear o Dr. ELP(DJO VIANNA NE
TO para a função de Membro do ConselhO 
de Supervisão do Cegraf, prevista no artigo 
513, da Resoluç_ão n? 58, de 1972 e suas altera-
ções. __ _ __ __ . 

Senado Federal, 12 de maio de 1989.
Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 147, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no usq 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, indso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgãda pelo 
Ato n? 2, de 1973, revigorada pelo Ato n? 12, .. 
de 1983, da Comissão_ Diretora, de acordo 
com o-que dispõe a Resolução n9 130, de 
1980, e tendo em vista p que consta do Pro
cesso n? 006.02_3/89-4, 

Resolve tornar sem efeito o Ato desta Presi
dência n? 86, de 1989, que autoriza a dispensa, 
a partir de 1 de abril de 1989, àa Senhora 
MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ANDRADE 
LIMA do emprego de- ksessor Técnico do 
Gabinente do Uder do Partido Municipalista 

Brasileiro, Senador Ney Maranhão, contr~da da Comissão Diretora do Grupo para o biênio 
sob _o regime jurídico da Consolidação das 1989/1990. Esclarece Sua Excelênc!a._que o 

- Leis dÕ Trabalho e do Fundo de Garantia por Presidente do Grupo, D_eputado Paes de Ao-
Tempo de Serviço. drade. ocupando atualmente o cargo de eresi-

Senado Federal, 12 de maio Q.e 1989.- dentedaCàmarados_Deputados,enc_ontra-se 
Senador Nelson Carneiro, Presidente. numa solenidade oficial, impossibilitado de 

ATO DO PRESIDENTE chegar à reunião no horário marcado. Sua 
Excelência informa que para os cargos a se-

N~ 148, De 1989 rem providos existe um -candidato para cada 
O Presidente do SenadO Federal, nd uso cargoexcetoode_19'1ice-Presidentequecon

das atribuiç:ões que lhe conferem os artigos correm dois candidatos. Procedida e encer-
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento rada a votação, o Sr. Presidente solicíta aos 
Interno, ern conformidade com a delegação Deputaqos Henrique Eduardo Alves e ·oscar 
.de competência que_lhe fOi- outorgada pelo Correa Júnior para aUXIliarem na apuração. 

_At.o.da Comissão Diretora nn 2, de 4 de abril Aberta a uma são encontrados_25 envelopes, 
de 1973, e tendo em vista o que consta do número que· coincide com o de voiantes. O 
Processo n9 007~ 179189-8 resultado obtido é _o seguinte: Presidente: Se-_ 

Resolve aposentar, voluntariamente, IVAN nador Humberto Lucena - 24 votos (1 em 
D'APREMONT UMA. Técnico Legislativo, branco); )9 Vice-Presfdente: Deputado Hum
Gasse "Especial", Referência NS-25, do Qua- berto Souto - 17 votos, e Deputado José 
dro Permanente do SenadO Federal, ocupante Lourenço- 6 votos, (2 em brancos); 2n Vice
do cargo em Comi são de Assessor LeQ:islativo, Presidente: Deputado fbsen Pinheiro- 23 vo
código SF-DAS-1 02.3, nos-termos do artigo tos (2 em brancos); Tesoureiro: DeputadoJor-
40, inciso III, alínea "c", -da Coristituição da ge Uequed -24 votos (1 em branco); Secre
República Federativa do Brasil, combinado tário: Deputado Leur Lomanto- 25 .votos; 
com os artigos 483 e-41.4, § 4°, e 416 da Conselho: Senador Saldanha Derzi e Depu
Resolução SF ni> 58, de 1972; artigo 39 da tado João Menezes - 23 votos (2 em bran
Resolução SF n"' 13, de 1985; -artigo 2'? da cos). QSr. Presidente declara eleitos e empos
Resolução SF n<> 182, de 1987, e artigo 5o sados a nova Comissão Diretora e-QS delega
da Resolução SF no 155, de 1988; e artigo doS" do Conselho lnterparlamentar e solicita 
29, § 29, da Lei n~6.323; de 14 de abil de 1976, -- ao Presidente eleito, Senador Humberto Luce
alterada pelo Decreto_-Lei no 2.270, de 1985, na, que assuma a direção dos trabalhos. Corn
e2.365, de 1987, aplicado no Senado Federal parece o Presidente Paes de Andrade. Com 
pela R_esolução SF n? 21, de 1980, e modifi- a palavra S. Excelência lamenta o atraso invo
cada pelas Resoluções SF n? 7 e 15, de 1987, luntário conforme já havia explicado ao_1°-Vi~ 
e 198, de 1988, com proventos proporcionais~ ce-Presidente, Senador Edison Lobão~ Apre
correspondentes ao vencimento do cargo efe- veita a oportunidade para transmitir os seus 
tivo, observado o disposto no artigo 37, inciso cumprimentos ao Presidente Humberto Luce
)(l._c::la Constituição Federal. na e aos demais empossados e -diz da sua 

Senado Federal, 16 de maio de 1989. -- _certeZa de que a nova Diretoria contirii.iiliã 
Senador Iram SBI'aiva, 19-Vice-Presidente no com o mesmo entusiasm-o e dedicação com 
exercício- _da Presidência que se houve a que ora encerra seu mandato. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO 
~ . ~II'ITERPARLAMEI'ITAR 

Aia da Reunião do Conselho Deliberativo 

Às dezoito horas do dia cinco de maio de 
hum miln ovecentos e oitenta e nove, reúne-se 
em sua Sede, a Comissão Deliberativa dQ G_ru
po Brasileiro da União lnterParlamentar, sob 
a prisfdência do SenadOr Edison Lobão, f9 
Vice-Presidente da Comissão Diretora, no 
exercício da Presidência, presentes os senho
res Senadores Alexandre Costa, Humberto Lu
cena, Jutahy Magalhães, Lotirival Baptista, 
Luiz Viana, Saldanha Derzi, Affonso Camargo,_ 
Carlos Alberto-e Francis.co Ronemberg ~De-
putados J_orge Uequed e Oscar Correa Júnior, 
Membros da Comissão lnterparlamentar, 

.Francisco Amaral, Hélio Duque, Henrique 
Eduardo Alves, José Lourenço, Aoriceno Pai
xão, Genebaldo Correia, Humberto Souto, Jor
ge Viana, José Moura, Luiz Henrique, Mauro 
Sampaio, Nilson Gibson e Thomaz Nonó. Ha
vendo número legal, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e_ informa que a 
presente reunião foi convocada, conforme 
Edital publicado no DCN, pág. 2035, de 11 
de abril p. findo, com o objetivo de eleição 

Diz também que durante sua gestão teve a 
oportunidade de publicar dois livros sobre o 
Grupo Brasileiro e os trabalhos ali realizados. 
Com a palavra o Senador' Humberto Lucena 
agradece o apoio recebido dos colegas da 
Comissão Deliberativa e dii que envidará to
dos os esforços para que os trabalhos do Gru
po não sofram solução de continuidade. Elo
gia ~ atuação do Presiden~e Paes de Andrade, 
bem como, dos demais membros da Comis
são Diretora. Nada mais havendo a tratar, às 
19 horas, o Senhor Presidente declara encer
rada a presente Reunião e eu, Secretária, lavrei 
a presente Ata (jue vai assinada pelo Sr. Presi
dente. -Senador Humberto Lucena. 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

s~ Reunião, reaUzada em 
3 de maio de 1989 

Às onze horas e trinta minutos, do dia três 
de maio de mil novecentos e oitenta e nove, 
na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador 
Alexandre Costa, presentes os Senhores Sena
dores Mauro Benevides, Presidente, Francisco 
Rollemberg, Maurício Corrêa, Lourival Baptis-
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ta, Leopoldo Peres, Wilson MaJ1:in_s, Ronaldo 
Aragão, Olavo Pires, Aureo Mello, Mauro Bor
ges, Meira Filho, Aluizio Bezerra_, Maria Maia, 
Pompeu de Sou_si'\_E! os Deputados Walmir 
Campelo e Geraldo Campos. Deixam de com
parecer por motivo justificado os Senhores 
Senadores Saldanha Derzi, Márcio Lacerda, 
lrapuan Costa Junior~_Oóªcir Soares, João Lo
bo, Jos.é Paulo Biso!, Chagas Rodrigues e Car
los de'Carli. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente_ declara aberta a sessão, 
dispenSando a leitura da N.2J. da reunião ante
rior que é dada como_ aprovada. Iniciando os 
trabalhos o Senador Leopoldo Peres pede que 
s_eja determinado \1m horário para a reunião 
da Comissão e sugere que se estu_de_-ª possibi
lidade de reuniões à noite. O presldente, Sena
dor Mauro Benevides responde, informando 
que está sendo tentada l!ma compatibilização 
nos horários de reuniõ_es_ das comissões. Em 
seguida passa a palavra ao Senhor Senador 
Maurício Correa.para que apresente o seu pa
recer favorável sobre o item 1 çia pauta refe
rente ao Projeto de Lei do Senado Fede_ral 
n"' 13, de 1987- DF que "dispõe sobre as 
cartas-patentes dos oficiais do Corpo de Bom
beiros do Distrito Federal". Colocado em dis
cussão e votação a matéria é aprovada por 
unanimidade. PassaruiP ao item 2 da pauta 
que trata do Projeto de Lei_ do Distrito Federal 
n" 05, de 1989 que "tonta em dobro o tempo· 
de serviço efetivamente, prestado em Brasilta, 
no período compreendido entre,:! 21 de abril 
de 1960 e 20 de abril de 1962, por funcio
nários civis do Governo ·do Distrito Federal", 
o Sr. Presidente, solicita que o relator Senador 
Maurício Correa faça a leitura do seu parecer 
favorável com a emenda. Depois de lido, os 
Senhores Senad_or_e_~ A.ureo Mello, Pompeu de 
Sousa e Meira Filho louvam o trabalho do 
relator e enaltecem a justiça que foi feita aos 
pioneiros do Distrjto_Federa_],_ Cpl9cado em 
discussão e votação é o parecer aprovado por 
unanimidade. So!ic_iJ:.ando a palavra o Senador 
Maurício Corrêa ressalt<! <;1 presença da $1"' Gi
sele Santoro e informa que está formulcindo 
um projeto dando o nome de Claudio Santoro 
ao Teatro Nacional. Prosseguindo _qs trab.,lhos 
o Senhor P~sídent~ solicita; que o relator Se
nador Maurkio Corrêã--fã_s:/3, a leitura do seu 
parecer referente ao item 3, sobre o AntepiO
jeto do Distrito Federal que "Transforma em_ 
Reserva Ecológica do Distrito ,Fec!eraL a Çttua) 
Chácara Onoyama, em Taguatiriga, estabe
lece normas para o seu funcionamento e dá 
outras providências''. Coloc_adp em discussão 
e votação, é o mesmo aprovado por unanlmi~ 
dade. Continuando a reunião, ao passar para 
o item, que se refere a "Mensagem n9 15, 
de 1989-DF do Senhor Governador do Distrito 
Federa]. encaminhado ao Senado Federa(" o 
Plano de Governo do Distfito F;ederal para o 
ano de 1989". O Senhor Senador Francisco 
Rollemberg pede vista do projeto, no que é 
acompanhado pelos Senadores Olavo Pires 
e Mauro Borges. A Presidência atende a solici~ 
tação_. Em seguida o senador Olavo Ptres soli
cita que os documentos referentes aos itens 
das pautas de reuniões sejam enviados a todos 
os membros da CqhliSSão junto com a cori:Vo-

ca_ção para que se_te_nh~ conhecimentp prévio 
dos assuntos a sérem tratados, Prosseguindo 
os trabalho~ o senador Mauro Benevides_ in~ 
fonna que o relator do item 5, que trata do 
Pfojeto de Lei n"' 4 de 1989, que altera a estru~ 
turàdas categorias funcionais de Assistência 
Social, TéCnico _em Comunicação Social, En~ 
fermeiro._ -g-~§grafÇ>!_ Socit?logo e Nutricionista, 
dO Grupo-outras Ativldades de Nível Superior, 
do Plano de Oassificação de Cargos Instituído 
pela-Lei no 5.920, de seteml;:>ro de 1973 e dá 
outras providências'', Senador João Lobo, não 
se !!flContrÇJ. presente e consulta sobre a redis
tribuição da mc:ltéria. Após breve discussão, 
o parecer é _ _r_edismbuído ao Senador Jamil 
Hac!dad, que sentindO~se honrado com a in
cumbência, passa a leitura do parecer favorá
vel que após ser colocado em discussão e 
votação é aprovado por unanimidade. Passan
çtp ao item 6 _à~ pauta, que trata da denúncia 
do Senhor Wilton Robson Atvarenga, encami
nhado aO-Presidente do Senado Federal, con~" 
tra o Sr. José._ Aparécido de Oliveira, Gover
nador do Distrito Federal, _como incurso no 
crime de responsabilidade, definido no Artigo 
1"' da Lei n9 6.454n7, o Senhor Presidente 
passa a palavra ao Senhof Senador Ronaldo 
Aragão que lê o seu parecer concluindo pelo 
arquivamento da matéria. Após a Leitura o 
~_recer é colocado em votação e discussão, 
séndo aprovádo por unanimidade. Em segui~ 
da, o Presidente, Senador Mauro Benevides, 
passa a Presidência da ComisSãO ao Senhor 
Senador Lourival Baptista, para poder relatar 
o item 7_ da pauta, referente ao Ofício "S .. 
Jio 09, de 1989, "do SE!D.hor Presidente do Tri
bunal de Cont<15 do Distríto Federal, comuni~ 
cando ao Presiçlente do_ Senado Federal, a 
aprovilção por Unanimidade, do relatório e do 
Projeto do Parecer Prévio, referentes as Contas 
do Governo do Distrito Federal, relativas ao 
_gxercício fina_nc_eiro de 1987, elaborado pelo 
Conselheiro Geraldo de Oliveira Ferraz". O Se
nhor Seriador Maurício Corrêa, usando a pala~ 
vra, declara__ que devi_do a inúmeras irregula
ridades constantes-na pre~ão de contas, 
tais cOmo: deficiências administrativas, contas 
fuc_ompJetas, infringências a Leis ordiil.árias e 
_outras, não poderá dar_() seu aval de aprovação 
a tãis cOntas. (j SeOfiOr Senãdor fotàUro Bene~ 

-VIdes eSclareCe 'fatOS constimtes na Prestação 
çle Contas e solicita que seus esclarecimentos 
sejam anexados aos dOcumentos que estão 
em poder dos Senadores. Após ser colocada 
em discussão, é rea1izada a votação do parecer 
do relator, cOncluindo por um projeto-de reso
lução, sen:do O iuesmo aproVado, corri voto 
coiltrário cio Senador MaUrício Corr'êa e com 
declaração de voto do Senf'.dor Aluízio Bezer
ra; SOlicitando que conforme o coristante nõ 
relatório- do Tribunal de Contas, apesar da
aprOVação, sejam ressalvadas as irregularida
deS cometiQas e o exame da responsabilidade 
de caQa um dos administradores. Ao final, o 
enlfor Presidente encerra a sessão. Nada maiS 
h8vendo a tratar, Eu, Carlos-Guilherme Fonse
ca, lavrO a presente Ata, que lida e aprovada 
será assina.;Ia pelo Senhor Presidente,"deter
rTI.inando qUe as n6taStaquigráficas, sejam pu
blicadas na ínteQrã, em anexo a esta -Ata. 

COMISSÃO DE SERVIÇOS 
DE INFRA-ESTRUTURA 

1' Reunião. Instalação realizada 
em 10 de maio de 1989 

Às quinie h_oJas, do dia -dez .de maio __ çle mil 
novecentos e oitenta_ e nove, na sala de reu
niões da_Comis_são, na Ala senãdor Alexandre 
CoSta, com a pfesenÇa dos Senhores __ Sena
dores Edison Lobão, João Lyra, Fr~ncis<:o Ro
llemberg, Carlos Patrocínio, João Lobo, Ney 
Maranhão, Teotônío Vilela FilfiO; Aluizio Be~er~ 
ra, Jarbas Passarinho, Ger'sofl Camatã, Olavo 
Pires, Chagas RodrigUes e Mário Maia, reú
ne~se a Coffiissão de Serviços -de Infra-Es
trutura. Deixam-de comparecer, por inotivo 
justificado, os Senhores Senadores Aureo Me
lo, Leopoldo Peres, Nabor Júnior, Ronaldo 
Aragão, Ruy Barcelar, Lourival Baptista, José 
Agripino, Mário Covas, J_osé Richa, João Cas
telo, Mauro B_orges e Maurício Corrêa. Assu
mindo a presidência, conforine preceitua o 
Regimento Interno doSen_a.do Federal, o_Se
nhor Senador João Lyr~ de<:lara aberta a reu
nião, comunicando que a mesma destina~se 
à eleição do Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão para o biênio 1989/90. Em seguida, 
o Senhor_Presidente manda providenCiar a-dis
tribuição das cédulas e designa o Sénfior Se- _ 
nadar Gerson Camata para funcionar como 
escrutinador. Proce'dida a votação, a,_- Conta
gem de Votos apresenta o seguinte resulta: 
Para Presidente: Seriador EdiScin Lobão -13 
votoS; para vk:e-PPreSidente: -senador Teotó
nio Vilela Filho - 13 votos. Após proclamar 
eleitos Presi~ente e Vice~Presidel}te, respecti~ 
vamente, os Senhores Senadores Edison Lo
bão e Teotônio Vilela Fnho, O -Senhor Presi
dente convida o primeiro a assumir a direÇ:ão 
dos trabalhos. Assumida a Presidênda, o Se
nhor Senador Edison Lobão-agradece a seus 
pares, em seu nome e em nome do Senhor 
senador Teotónio Vilela Filho, a honra com 
que foram distinguidoS, Proseguindo, o Se~ 
nhor Presidente comuni<:a que as reuniões or
dinárias serão realizadas às quartas-feiras, às 
quatorze horas, na sala de reunião da Comis-
são. na Ala Senador Alexandre Costa. Nada 
mais havendo a tratar, encerrra-se a reuni;io, 
às dezesseis horas e trinta minutos, lavrando 
eu, Paulo Robe:rto de Almeiçla C~li)pos, Secre~ 
tário da ComissãO, a presente Ata qUe, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi~ 
dente e demais membros presentes. -sena~ 
dor Edison Lobão - Senador João Lyra
S_eiiãâor FranciSco Rollemberg~- Senador 
Carlos Patrocfnto - Senador João Lobo -
Senador Ney Maranhão - Senador Teot6m0 
Vilela Alho ....:....senador Aluizio Bezerra- Se~ 
nador Jilrbas P'assarinho --Senador ·aerson 
Camata - Senã.dor O/avo Pires - Seitador 
Chagas Rodrigues- Senador Mário Mata.,. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
1 ~ Reunião (Instalação). realizada. 

em 1 O de mafo de 1989 

Às onze horas do dia dez de maio de mil 
novecentos- e _oitenta e nove, na sala de reu
niões da CorriísSão, Ala Senador Al~ancj:re 
Costa, sob -a preSidência eventual do Senhor 
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Senador Meira Filho, conforme preceito regi
mental, reúne--se a CórriiSsão de E.ducação 
com a presença dos Senhores SeQaQores Hu
go Napoleão, Jorge Bomhausen, Irapuan Cos
ta Júnior, Wilson Martins, João Calmon, Ger
son Camata, Edison Lobão, Carlos eatiocínio, 
Maurício Corrêa, Antônio luiz Maya, José Pau
lo Biso!, João Meneze~. O!avo Pires e Mário 
Maia. D_eixam de comparecer por motivo justi
ficado os Senhores Senadores Aure.O Melo, 
José Fogaça, Luiz Viana Filho, Márcio Lacerda, 
Nelson Wedekin, Alfredo Campos, Mauro Be
nevides, Ronaldo Aragão, Dirceu Carneiro, 
Fernando Henrique Cardoso, José: lgnádo 
Ferreira, Carlos Alberto, CarlOs Ue'Cz.rli, Afon
so Sancho_, Ney Maranhão e Jamil Haddad. 
Na forma do artigo 93 -(ri.oVénta-e três)" do 
regimento Interno, o Senhor Senador Melra 
Filho declara abertos os trabalhos e comunica 

, que a reunião destina_-se à eleiçáo do Presi
dente e Vice-Presidente da Comissão, para o 
biênio 1989/1990. Distribuídas as cédulas de 
votação, o Senhor Presidente conY.içla para 
funcionar corno escrutioador o Senhor Sena
dor Edtson Lobão. Procedi® a votação, verifi
ca-se o seguinte resultado: para Presidente: 
Senador João Calmon, 14 (quatorz~) votos, 
sendo 1 (um)_ voto nulo; para Vice-Prestdente: 
Senador João Mene;res, 14 (quatorze) votos, 
sendo 1 (um) nulo. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente, Senador Meira Filho após procla
mar eleitos e empossados o Pr~idente e Vic:e
Presidente, agradece a honra de presidir a ses
são de instalação da ComisSãO; elogia o Presi
dente eleito a quem passa a direção dos traba
lhos. Assumida a presidência, o Senhor Sena
dor João Calmon agradece aos s_eus ilustres 
pares a honra com que foi distingüido para 
exercer o cargo, tecendo considerações sobre 
o trabalho a ser des.envolvido np âmbito da 
Comissão, destacando duis metas: educação 
do povo e educação da_ classe política. Usa 
da palavra, em nome dos membros da Comis
são, o Senhor Senador Edison Lobão para 
congratulação aos eleitos. Finalizando, o Se
nhor Presidente estabelece que a ComisSãO 
reunir-se-á as quartas-feiras, às 11 (onze) ho
ras. Nada mais havendo a tratar, a presidência 
encerra a reunião, lavrando eu, Eugênia Maria 
Pereira Vitorino, Secretária~ a presente Ata que 
Uda e aprovada será assinada pelo Senhor Pre
sidente e demais membros presentes. Sena
dor João Calmon~ Presidente -Senador Mei
ra FUho- Sénadór Hugo Napoleão- Senã
dor Jorge Bornhausen- Senador !rapuan 
CoSta Júnior- Senador tVtlson Martins- Se
nador Gerson Camilla- S-ei1ador EdiSon Lo
Mo- Senador Carlos Patrocfnio- SenadOr 
Mauricio COrré"a- Senador Antônio Luiz 
Maya- Senador José Paulo Biso/- Senador 
João Menezes- Senador O/avo Piles--Sena
dor Mán"o Mm'a. 

COMISSÃO DE ASSOI'ITOS ECONÓMI
COS 

1 ~ Rewtião (instalação). realizada 
em 10 de maio de 1989. 

Às dez horas do dia dez de maio de mil 
novecentos e_ oitenta e nove, na sala de reunião 

da ComiSsão, Ala Senador Alexandre Costa, 
presentes os Senhores Senadores: Raimundo 
Li@. EdisoriLopão ... Chagas Rodrigues, Wilson 
Martlns, Jorge Bomhausen, Ruy J;lacelar, João 
cali"non, Olavo Pires, Nabor Júnior, Saldanha 
Derzi, T eqtonio Vilela Filho, Hugo N_apoleã9, 
João Menezes, lrapuan Costa Júnior, Gerson 
Camata e MauríciÇl Corrêa, réune-se a Comis
são _ __d~ _ _&i;untos EConómicos. Deixam de 

_ çqnparecer por motivo justificado, os Senho
res Senadores:_ Albano Franco, Almir Gabriel, 
João Lyr~_Mansueto de Lavor, Severo Gomes, 
Odã"Cii- SOares, ~Carlos Chiarelli, Dirceu Car
neiro, JOSé Richa, Carlos De'Cai'H, Roberto 
C;:m1pos, Moisés Abrão, Ney Maranhão e Jamil 
Hadd.iid .. De acordo com dispositivo regimen
tál flssume ~a presidência o Senhor Senador 
W'ilson Martins, anunciando que a piesente 
reunião destina-se à eleição _çlo Presidente e 
Vice-Pri::Sidente ·aa Comissão para o biênio 
1989/90. Distribuídas as cédulas, o Senhor 
Presidente convida para escrutiriador o Se
nhor Senador Nabor Júnior. Procedida a vota
ção, verific'a-se o seguinte resultado: para Pre
slden_t_e ~Senador Raimundo Ura, quinze vo
tos. Para Vice-Presidente - Senador Jorgê 
Bornhausen, qutnze votos. São declarados 
eleitos QS _Senhores Senadores Rah:nundo Lira 
e Jorge Bomhausen, Presidente e Vice-Pr_e
sidente, respectiiiãmente-. -Assumindo a dire_
ção dos trabalhos o Senador Raimundo Lira 
agradeceu a honra com que foi distinguido 
para presidir este· importante 6rgão técnico 
dO-Senado Federal. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente ftxa para as quartas-feiras às dez 
hora];._ _ã_S reuniões ordinárias da Comissão. 
Nada mªi:;;_bavendo a tratar, encerra-se a reu
nião-;· lavrando eu, Dirceu Vieira Machado A
lho, Secretário da Comissão, a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente e demais membros presentes. 
Ra_im_unc;fo Lirg_-Jorge Bomhausen- Edi
son Lobãp - Chagas Rodrigues --WUson 
Martins - Ruy &ce/ar ----:- João Calmon -
Olavp Pi&.~-Nabor Júnior-Saldanha Deai 
_..,..,... -Teotonio Vilela Filho - Hugo Napoleão 
- Joito Menezes - lrapuan Costa Júnior -
Gerson Cafnata - MauríciQ Corrêa: -

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

1 ~ Reunião (instalação), realizada 
em 11 de Maio de 1989. 

· ÀS (iü.inze horas do dia onZe de maio de 
mil novecentos _e oitenta e nove, na sa1a de 
re:União-da Comissão, Ala Senador Alexandre 
Costa;prese~te_ os Senhores Senadores: José 
lgoácio Ferreira, .. José Paulo Biso!, Carlos Pa
troc;:ínio, Edison lobão, ~onaldo Aragão, Juta
hy Magalhães_. Nabor Júnior, Raimundo Lira, 
Cid Sabóia de carvalho, Maurício Corrêa, João 
Lobo, Francisco Rollemberg e Dirceu Carnei
ro, reúne-se a Comissão de AiSuritos Sociais. 
Deixam de comparecer por motivo justificado, 
os Senhores Senadores: Almir Gabriel, José 
FogaÇa,-Ronan Tito,_ Humberto Lucena, João 
Calmon, Nelson Wedekin, Odadr Soares, Lou
riV"ãl Baptista, Carlos Alberto, Carlos De'Carli, 
Jarbas Passarinho, Mário Maia, Ney Maranhão 
e Jami_l_Jj~Q4ad. Regimentalmente, assume 

a presidência o Senhor Francisco Rollemberg, 
anuilciªndo que a presente reunião destina-se 
à eleição do Presidente e· Vice-Presidimte d_a 
ConiiSsão para o biênio 1989/90. Distribuíckls 
as cédulas, o Senhor Presidente_ convida para 
escrutinador o Senhoi' Senador Pirceu Car-. 
neiro, Finda a votação, verifica-se o seguinte 
resultado: Para Presidente - Senador José 
IgiláciO. Férreira,-13 (treze) votOs. Pãra Vice
Presidente- Senador Carlos De'Carli, 13 (tre
ze) votos. São declarados eleitos, por unanimi
dade, os Senhores Senadores __ José'. lgnácto 
Ferreira e -Carlos De'Carli, Pre-sidente e ViCe
Presidente, respectivamente. Assumindo a di
reção dos trabalhos o Senador José lgnácio 
Ferreirá agril.dece em seu nome e do Senhor 
Senador Carlos De'Carli a honra com que fo
ràm distingUidos. Finalmente, o Senhõr Presi
dente comunica que_ as reuniões ordinárias 
serão· realizadas às cjuintas-feiras, às 14:00 
(quatorze) horas, na sala--ele reuniõeS- cfa Co
missão~ N9 19 (dezenove)- Ala Senador 
A1exandre Costa do Senado Federal. Nada 
mais havendo a- tratar, encefra-se à revniãO, 
lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito,_ Secretário 

--d'a. Corrilssão, a preserite ata que,-Tida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e demais_ membros presentes. José lgmíc_fo 

·Ferreira ___:,JOsé PaUlo Bisol _::Carlos Patro
cfnio - Edison Lobão- Rona!do Aragão -
JutahyMaga/hães-NaborJúnior-Raimun
do Lira- Cid Sabóia de Carvalho- Mãurício 
Corrêa-Joã.._o Lobo-Francisco Rol/emberg 
-Dirceu Camejro. · · 

-COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Criada- alilJVés-da Resolução n" 059, 
- de 1987, destinada a apurar as irregula-

--ridades e seus responslrveis pelas impor~ 
-- taçôes de_alimentos por órgãos governa-

mentais. 

19~ Reunião, realizada em 
13 de abril de 1989 

Aos treze dias do mês de abril de mil nove
centos e oitenta e nove; às-dez horas e cinco 
minutos, na Sal~ dõ3 Comiss~o_ de Relações 
Exteriores, presentes os Senhores Senadores 
Ronaldo Aragão e Dirceu Carneiro reuniu-se 
a Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a apurar as irregularidades e seus res
ponsáveis pelas importações de alimentos por 
6rQâoS Sove-maiõe:htais~ · · 
· O Senhor Presldente d-eclarou abertos os 
trabalhos, justificando a ausêridci do Senhor 
Seriador Mauro _Borges e designou o Senhor 
Senador Ronaldo Aragão corria Reiãtoi ad
hoc. Em Seguiáa, cõhVocoú ô Senhor JOSE-

.. MAR FERREIRA DO NASCIMENTO- Ex-Vi
ce Presidente da lnterbrá.s, paia prestar o jura'
rriento de praxe. 

Feito o juramento, o Senhor Presidente pas
sou ã fas,e fnterpelatória concedendo a palavra 
ao Senhor Senádor RonaldO Aragão, que 
questiono_u-o depoente a respeito de suª_ for:: 
mação profissional, data de seu ingresso na 
lnterbrás, cargoS ocupados, atribuições do Vi-
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ce-Presidente da lnterbrás, de qua~c:\o qcorreu Braspetro, dentro da sua política espectfíca 
o seu afastamento da Vice-Presidência, da re- de explorar petróleo no exterior, através de 
ceita unitáría e total da Interbrás com a impor- associações, assinou um contrato de risco 
tação de alimentos, cl~ setembro de 1985 a comoGovémodo_Egito.Fuientãonomeado 
março de 1987, a_razão _ _ffa não-participação -gerente firi~nceiro e adminis!I'a~o no escri
da empresa, em igualdade de condições, con- tório da Braspetro no Cairo. Passei dois élf\OS 
correndo com similares dq segmento privado, no CàifO exercendo essa função. Retornei à 
em que epóca a fnterbrás foi comunicada de s_ede, no Brasil, em 1975, na minha função 
que deveria, em nome do Governo brasilei~o, permanente de economista, e quando da cria
realizar importações de produtos agropecuâ- ção da lnterbrás, em fevereiro de 1976, fui 
rios, como ocorreu esse operação _e fmaimen- nomeado, já nª l!lterbrás, a exercer_ um cargo 
te, pediu explicações a respeito da empresa - de confiailça, denominado gerente-geral ad
de que é proprietário q'ue opera na ·área de ministrativo e secretârio-geral. Isso, conforme 
importação e exportação. disse, em 1976. Fiquei nessa função durante 

Satisfeitas as suas indagações, o SeJlpor j __ anQS, aié-1979. Em 1979 fui nome<;1do pela 
Presidente tece alguns comentários a respeito diretorii dª_ ~!TlPresa para exercer a função 
do depoimento e pede alguns esclarec:imen~ de gerente _finan-ceiro e administrativo da escri
tos para facilltar os trabalhos da Comissão. 'tório_ da lnté!"brás em Paris, que na realidade 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi- era uma subsidiária da lnterbrás na França, 
dente encerrou ~ rel.Ulião e, para constar, eu, Por determ"inaÇão_ da legislação francesa que 
Oeide Maria Ferreira da Cruz - Assistente não pode ser um escritórl_o, tem que ser uma 
da Comissão, lavrei a presente ata que l[da -empresa: Fui então nomeado gerente finan
e aprovada será assinaàa pelo Senhor Presi- ceiro da subsidiária que se chama_ lnterbrás 
dente e irá à publicação juntamente com _os França_$)\. 
apanhamentos taquigráficos. ·--Fiquei de 1979 a 1982 sediado na Franç~. 

Bri 1982, o .conselho de administração da O SR. PRESIDENTE (Dirceu Çarrieiro) --
Declaro aberta esta sessão d8 "tl::lmiSsão Parla- -Petrobrás resolveu aumentar o número de car-

ta d I - ·t tr~ d · porta - 0 gosdediretoresdalnterbrás.Atéentão,àquela men r e nquen o que a~a a un ça 4 
de alimentos. época, se não me falha a memória, eram 

membros e o conselho resolveu criar maís Hoje, ouviremos o d~;!poimento do Sr. Jo,se- d 
mar Ferreira do Nasc;:im_entQ,~- e~:Vice-Presi- um cargo e eu fui convidado a retonar a 
dente da lnterbrás. - - França e exercer esse cargo ·de Diretor da 

Iniciamos solidtando ao depoente para faw lnterbrás, isso foi em 1982. 
Em 1985, eu fui noineado Vice-Presidente 

zer o juramento qe praxe _perante_ a_ Mesa. executivo da lnterbrás. Fiquei nesse c:argo do 

O SR JOSEMAR FERRE:JRA DO NASO
.MEt'ffO .:__Juro, c:omo dever de consciência, 
dizer to_da a verdade, nada omitindo, que seja 
do meu conhecimento, sobr'e_quaisquer fatos 
relacionados com a inyestigaçãoa cargo desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada 
a apurar as irregularidades e os_ se_us_ respon
sáveis pelas importações de alimentos por ór
gãos gOvem~mentais. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Tenha a bondade de tomar assento. 

Cortc:e.dO a palavra ao Sr. Rdator, nobre Se
nador_ Ronaldo Aragão. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) - V. 
s• é fundonário pú151ieo?____ -- - - -

O SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI
MENTO - Não, Excelênciã. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) - E 
que cargos ocupou nessas empresas ao longo 
de sua carreira rundonal? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI
MENTO - Quando ingressei na Petrobrás, 
conforme disse, em 1964, foi no c:argo de 
aUXIliar administrativo, que dentro da Petro
brás é chamado de ajudante administrativo; 
eu era estudante à época, e entrei em 1964 
nesta c:ondição, Depois, fiz um c:oncurso lá 
dentro e fui promovido a assistente adminis
trativo, ainda dentro da carreira de nível médio, 
como é c:hamado no sistema Petrobrás. 

Quando saí da PetroPi-á5;_ingressei na Bras
petro c:omo e_conq_mista júnior. Em 1973, a 

dia 4 de setembro de_ 1985_ a 3Q de abn1 de 
1987 . 

Então; essa é a minha carreira, essa é a 
minha vida profissional dentro do sisterria Pe
trobrás. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) - Dr. 
Josemar, qual o c:ritério adotado pela Petro
brás para a es_c_olha elo representante dela -
e no ·caso de V. S' - lá no Cairo? Qual foi 

-o critério adotado? 

. O Sl<.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
----Senador, a de.signação, a escolha, evidente
J!len~ é da direção da empresa. Eu posso 
Je5pon~er pelo aspecto de que quando eu 
era membro da direção da lnterbrás, automati
camente aclotávamos um critério que não dei~ 
xa de ser aquilo que o próprio sistema Petro-

__ brás adota, ou seja, a designação de represen
tante da empresa no exterior é considerada 
9-entro dQ.~istema Petrobrás, o que se c:hama 
missão de confiança; é uma missão tempo
rária no exterior caracterizada como de con~ 
fiança. Então, o profissional, além de ter, evi
~áentemente, que gozar de total confiança da 
d"reção ·da empresa, tem que preencher os 
requisitos profissionais básicos- estabelecidos 
para aquela fUnção, prazo mínimo na empresa 
e a condição profissional para exerc:er aquele 
cargo especifico isso, em suma, são as condi

. ções básicas. 

O SR RElATOR (RonaldoAragão)- Exi$
_- te influência política? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Existe, t obvio que 'existe. Não há, em nos-

-só País, Seja ém "empresa estatal, seja em qual~ 
quer iniciativa privada, evidentemente, irrç::l.ica
çOes. Há recomendações. !sso evidentemente 
existe. Agora, permita-me apenas ã.CresCei1tar:_ .. 
há um princípio dentro do sistema Qe que, 
evidentemente, a_s_ missões d,~.representação 
e_ de confiança devem,_ prioritariamente, ser 
exercidas por empregados permanentes. da 
empresa. Isso _é_ uma prioridade estabelecida 
pelo sjstema. 

.. Ó SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - É 
o que poderlariws chamar, nojorgão popular, 
do ·'QI"? 

. O SR. JOSEMAR FERRElRA NASCIMENTO 
- t::, realmente existe esSa expressão de-ntro 
do sistema, -

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) :._:V. 
s~, ao relatar a pergunta anterior, disse qUe 
foi guinado à condição de vice-Presídente da 
Interbrás _em 1 98~_. N_ós faríamos a_ seguinte 
pergunta: quãis as atributçõeS do vice-Presi~ 
dente da Interbrás _de_tinidas ern estatuto? 

OSR.JOSEMARFERREIRANAsCJMENTO 
-Sr. SenadOi-,-de c:abeça eu não posso dizer 
a V. Ex" todas a_s atobuiç_óes definidas em esta
tuto, porque, realmente, não tenho condições 
de enumerar tOdas_ elas. Posso lhe dizer em 
resumo o que _é a miss~o do '(ic:e-Presidente 
da empresa, dentro da c_onjuntura dà _cole· 
giado ·da direçãO. . _ . _ 

A Direção das subsidiárias da Pe_trobrás ê 
foimi:lda pelo presidente da empresa, que em 
tennos de..estatutos das subsidiárias e da pró
pria Petrobrás, deve ser o próprio presidente 
da Petrobrás ou um dos diretores_da Petrobrás 
delegado· por S. 8' o Presid_ente. Depois_ há 
o vice-presidente e os dir~ores. Tat_nQ_tim_çle 
acordo com os estatutos do sistema Pet;robr?\$, 
a 4iJ:eção da empresa, a decisão e a responsa
bilidade é calegiaàa, só que justamente para 
coordenar os trabalbo.!i: e ter a responsabili
dade junto ao colegiado, dMde~s~ 9 que se 
chama de áreas de atividades em que a ~
presa atua, que são subordinadas, para efeito 
de coordenação, por um dos membros da 
direção da _er:npresa, um dos diretores. -
_ ~ntào, a figura do vice~presidente é um 

coordenador, um administrador _da empresa, 
é o elo entre a direção~executiVa e Q presi~ 
dente, porque, normalmente, independemEm
te dos trabalhos, a questão física também em 
termos de instal<;l;ção, como o pre_sldente da 
subsidiária está fiSicamente na sede da Petro
brás e aS subsidiárias estão fora, o_ vice-pre
sidente é o e1o entre os diretores e o presi
dente. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -Seria 
o caso de c:oordenar, superintender? 

O_SR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Exato. E administrar também hi~~à(quica
mente falando, é um nível superior aos dír-e
tores . 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - De 
-que forma e qUando _ocorreu o seu afasta

mento da vic:e-presidência da lnterbrás? 
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O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-O meu afastamento _da vice~Prestdência da 
Interbrás ocorreu no final de abril de 1987. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - De 
que forma?--

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Sr. Senador, o que posso· dizer a V. Ex" 
é o seguinte: eu não pedi exoneração do cargo. 
Se eu tiVesse pedido demissão -do cargo, eu 
poderia lhe dizer, eu teria as r_~zões. ~s, como 
eu fui exonerado dQ_ç~go pelo COnselho de 
Administração_ da empresa, evidentemente, 
essa ê wna resposta que cabe ao Conselho, 
que me exonerou do çargo. 

O SR. REU\TOR lRonaldo Aragão) -V. 
S• tem notícia de qual foi o resultado da apre
ciação pelo Conselho de Administração da Pe
trobrás do expediente a ele ~ncaminhado so
bre o desempenho da Jnterbrás em função 
de confiança, tanto de V. S•;·qüe-etcfbvice-Pre
sidente da empresa, quanto dos diretores Aris
tides Córbelini e Uma Cãmara,- acusados por 
falhas, distorções e irregularidades, por ação 
e omissão pela Comissão de Sindicância da 
Petrobrás, no relatório datado de 21 de setem
bro de 1987? 

O SR. JOSEMARI'EISRE!RA NASCIMENTO 
-Não, Sr. Senador,_não tenho _conhecim:ento 
da con~:;:lu_são elo relatório da Petrol;lrás. Quan~ 
do deixei a lnterbrás e quando me afastei da 
Petrobrás, licenciado, eu fui convocado, em 
uma determinada época, que foi ainda em 
87, para prestar depoimentos a um grupo de 
trabalho criado, na Presidência da Petrobrás, 
para apurar essas importações, fiz um depoi
mento. Tenho cópia dele. Mas, não me çhegou 
qualquer comunicação, seja verbal ou escrita 
das condusões do relatório da Pe:trobrás. Gos
taria de esclarecer_ a V. Ex• q~e, como era, 
e ainda sou empregado, do corpo permanente 
da Petrobrás independentemente de exercer 
função de confiança e direção em um subsi
diária, ao deixar o cargo na lnterbrás, retomei 
à Petrobrás como empregado permanente, na 
minha função de Economista,. Mas~ dois me
ses depois, tirei licença sem vencimento e me 
afastei do sistema. Esto_u_ há dois anos afas
tado do sistema. 

O SR. REU\ TOR (Ronaldo Aragão) - Qual 
o moUvo para que V. S• solicitasse licença por 
dois anos, para tratar de interesses particu-
lares? -

QSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Senador, há pcuco V. ~me fez uma per
gunta do por quê fui exonerado do cargo. Eu 
disse a V. Ex" que se eu tivesse pedido demis
são, eu teria como responder, mas, como a 
iniCiatiVa não foi mtnha, eu não poderia saber. 
Então, pedi licença _e me afastei_dª Petrobrás. 
Eu não concordei, e _tinha que ãceitar, evide
mente, uma determinação de quem me no
meou, tem atnbuições para exonerar, e me 
exonerou; e.y não concordei, e achei que tinha 
que me afastar do sistema. Foi essa a razão 
que me levou a começar uma vjçla por conta 
própria. Foi este o motivo. 

--o-sR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Qual 
é, hoje, a relação empregatícia que tem V. 
S• com a Petrobrás? 

o o, O SR . .J.OSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
_ - Hoje, sou um empregado; estoU licenciado 

e sem vencimentos. Então, a partir do dia 31 
de julho de 1987, ao obter uma licença sem 
vencimentos .... c_es.sa a co.ntagem de tempo co
mo empregado da Petoobrás. Então, os meus 
23 anOs -de empresa, àquela época, cessou 
a partir desse momento. No momento, eu sou 
um empregado licenciado, sem vencimentos. 
Mas, esses dois anos em que eu eStou afastado 

__ nã_o_ contam rT'Jàis çomo empregado da em· 
presa. 

-- O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) -Ainda 
-na gestão de v. sf foi identificada alguma irre-
gularidade com as atividades sob responsa
biUdade da lnterbrás, nos aspectos de impOr
tações de alimentos para o Governo fedefal. 
O que V. S' pOâe nos esclarecer a esse res
peito? 

OSR.SOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Senador, eu vou ser um pouco longo, se 
me permite. 

O SR. REU\TOR (Ronaldo Aragão) -À 
vontade. . . 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Como eu era, na_ época, especificamente 
em janeiro de 1986, vice-presidente da empre
sa, a primeira notícia que a Tnterbrás teve da 
necessidade de se importar alimentos pelo 
Governo Federal foi no início de 1986, ou seja, 
antes do Plano Cruzado. Houve uma reunião, 
aqui em Brasília, no gabinete do Ministro da 
Fazenda, em que estavam p'resentes todos os 
representantes dos órgãos governamentais 
responsáveis pelo abastecimento interno do 
País; rePresentantes dos órgãos reJacionados 
com a estrutura portuária, no caso, Portobrás; 
representantes dos órgãos de armazenamento 
do Governo; o representante da CACEX. seu 
cli~etor, na época; e eu, como vice-presidente, 
fu1 convocado para essa reunião. Nessa reu
nião, foi dito que, em função de uma grave 
~eca ocorrida no ano antertor, ou seja, em 
JUlho de 85_, o Brasil teria que importar gêneios 
alimentícios. f'laquele momento foi dado uma 
primeira idéia, e era o primeiro passo de urna 
coordenação do que se deverta fazer em ter
mos de ~portação. E os números que saíram, 
naq~ela epOC(!, realmente eram números, pa
ra nos que estávamos acostumados justamen
te a trabalhar no sentido contrário, ou seja, 
da exportação, realmente bastante vultosos. 
Falava-se, na época, em termos globais, ou 
seja, entre carne; milho, leite em pó, arroz, 
em tomo de um milhão de toneladas como 
um todo. Essa primeira reunião foi no sentido 
de o Governo anunciar essa necessidade. Lo
go em seguida houve, então, reuniões já de 
trabalho. E dentro de um acordo feito no Mi
nistério da Fazenda, eu creio que nessa época 
- pode ser que não seja exatamente, neste 
momento- foi criado um orgão no Mintstério 
da Fazenda, chamado Cinab, que seria o ór
gão que coorde~ria todas as importações. 

Havia órgãos do Ministério da Fazenda, do 
Ministério da Agdcultura, evidentemente, mas 
para a coisa ficar mais coordenada criou·se 
um determinado órgão chamado Cinab. E a 
lnterbrás foi designada pelo Governo -, no 
caso por esse órgâo;pelo Ministério da Fazen
da - corno sendo o que eles chamavam à 
época o agente externo na exec.ução da polí
tica governamental de importação de alimen
tos. Ela era a empresa designada, como eu 
disse, de agente externo. Logo depois - e 
ainda antes do __ Plano Cruzado- a lnterbrás 
já fazia algumas importações de gêneros ali
mentícios. Eu não posso precisar para V. EX', 
mas tenho quase a certeza de que antes do 
Plano Cruzado a lnterbrás já fazia importação 
de carne do Uruguai, e milho, da Argentina 
Se a cronologia não estiver correta perdo_e-me 
pois isso aconteceu acerca de 3 anos, e eu 
estou afastado há 2 do sistema. Depois veio 
o Plano Cruzado e, evidentemente, todos nós 
sabemos, que com o congel~mneto dos pre
ços o ~asteciJ!lento do País era um dos pila
res que sustentaria toda a política de congela
mento. Ai veio a importação, digamOs~ inais 
maciçame~te, em que há carne da Europa, 
carne dos Estados Unidos, milho, arroz, leite 
em pó e tOdoS esses gêneros. Sendo a lnter
brás um agente externo ela sempre agiu por 
conta do Governo brasileiro, ou seja, a lnter
brás era reembolsada pelo Governo brasileiro 
dos recursos necessários a essas importações. 
Inicialll)~n_te, _essa função de_ agente externo 
representaria o que, na essência da palavra 
determina, a parte de cantatas com o exteriOr, 
c:om as fontes de suprimento, de compra dos 
produtos, o afretamento dos navios e, eviden
temente, a erltrega do produto na condição 
custo eo fr_~~e nº_ Brasil? Posteriormente, ou 
concomitanterneri_te, foi s_olicitád_o à ln-terbrás, 
outra vez por esse órgão, que essa função 
de agente exb~rno se estencfesSe um- pouco 
mais. Além _da compra do produto no exterior, 
do transporte marítimo, que também a lnter· 
brás estendesse essa função de agente exter
no para a descarga do produto nos portos 
brasileiro~ e o transporte rodoviário até os lo
cais de armazenamento estabelecidos pela 
Cabal. Então, a lnterbrás, que antes era agente 
externo na acepção da palavra, também teve 
urna resPQnsabilidade dessas duas outras atri
buições. É evidente que tenh_o conhecimento 
de todas as controvérsias havidas em tomo 
desse tema; e conforme V. ~acabou de men
cionar, eu, na época, fui chamado na própria 
Petrobrás para prestar esclaredmentos e tam
bém na Polícia Federal. 

O SR. REU\TOR (Ronaldo Aragão) - Eu 
pediria a v. s~ que fosse mais rápido e objetivo, 
porque temos uma série de perguntas. A per
gunta se referia ao conhecimento das irreg_ula
rldades. V. SttinhÇl conhecimento das irregula
ridades que se diz ter havido? Por isso V. Ex.' 
não tomou nenhuma providência? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCJMENTO 
-Senadcn:. gostaria de saber quais as irregu- · 
.laridades a que_ v. Ex- está se referindo? 
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O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - A 
pergunta é a seguinte: Na gestão de V. S• foram 
identificadas algumas irregularidades nas ati
vidades sob a responsabilidade da Interbrás 
nos aspectos de importação de alimentos do 
Governo Federal. Isso já foi identificado. A per
gunta é se V. S• tinha conhecimento disto? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Não, Ex\ Se eu tivesse conhecfrriento, evi
dentemente teria que fazer alguma coisa 

O SR. RELATOR (Ronaldo Ar•gão) - Por 
isso V. s~ n~o tomou nenhUma providência? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASOMENTO 
-Não, Ex•. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Den
tro de toda essa história, V. S•, nessa época, 
propôs alguma demissão- ou deslocamento 
de função, ou alguma penalidade administra
tiva para funcionários, em função dessas pas-
siveis irregularidades? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI
MENTO - Não, Ex' 

O SR. RELATOR (Ronaldo Arag~o)- Qual 
a receita unitária e tofa1 da lnterbrás com toda 
importação de alimentos de setembro de 
1985 a março de 1987? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI· 
MENTO- Não tenho condição de responQer 
a Y. Ex" O que eu posso afirmar a V. Ex" é 
que, sem querer me estender, mas, talvez para 
justificar a V. Ex~, quando do Plano Cruzado, 
a lnterbrás, por ser uma empresa exportadora. 
o País sofreu problemas sérios em função cl~ 
retratação, ou seja, um consumo elevaç:lo. En..: 
tão, a disponibilidade de produto para expor
tação deixou de haver. E a Interbrás sendo 
uma empresa exportadora, evidentemente co
meçou a sofrer isso. EU me lembro que, a 
importação que a Interbrás fez, por conta do 
Governo brasileiro, praticamente compensou 
em termos de volume, em termos de fatura
mento, a perda pela escassez de produtos bra
sileiros, em função do Plano .Cruzado para ex
portação. Esse era o nUmero-que tínhamos 
na cabeça. De setembro de 1985,_conforme 
V. EX' colocou, até março de 1987, por que, 
evidentemente, são ano_s diferentes, nào tenho 
como dizer Q quanto isso representou. Confor
me__eu disse, tenho a impressão de que a pri
meira importação que a lnterbrás fez foi no 
ano de 1986, por conta do Govem.o brasileiro. 
Não me lembro se, em 1985, el~ tenha feito, 
dentro dessa política de abastecimento, algu
ma importação. Se fez, foi bem no· fmal do 
ano. 

O SR RElATOR (Ronald9 Aragão) - O 
senhor como responsável pela lnterbrás, não 
tem condições de responder nesse periodo 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASOMENTO 
- Não. Não me lembro. -. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Outra 
pergunta, com relação a essas atividades da 
lnterbrás, de importação e de situação finan
ceira. É verdade que a situação financeira da 
Interbrás, em 1985 e em 1986, não era multo 

satisfatória e que a empresa viu sua partici
pação, no programa de importações, como 
adequada para recuperar suas finanças, ou, 
pelo menos, para reduzir a ociosidade de sua 
capacidade de atívidade no mercado interna
cional? 

- O SR. JOSEMAR FERREIRA NASOMENTO 
- Não. De uma c_erta forma, é aquilo que 
falei para Y. Ex' Em 1986, a Interbrás teve 
uma perda no faturamento,-em função da falta 
de dlsporubilidade de produtos para exporta· 
ção. Todos eles, em geral. Por quê? Devido 
à excessiva demanda interna, em função do 
Plano Cruzado. Houve l,.lma queda no preço 
dos derivados de petróleo no exterior - esse 
é um dos itens que a [nterbrás tem fatura
mento. Então, efetivamente, ela teve uma per
da no faturamento, em funçãO dessas condi· 
ções. Evidentemente, a importação contraba
lançou, digamos, essa perda. Não que ela te
nha buscado as importações, no sentido de 
ter wn faturamento substitutivo, para cobrir 
ociosidade. Não. Ela, coino empresa estatal 
e, evidentemente empresa do Governo, rece
beu uma missão_ que teve de cumprir. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Mas 
ela não tinha um percentual de 1 ,5%? 

ÓSR.JÔSEMARFERREIRANASCIMENTO 
_:__Tinha-Sim,- SObre o _nível de faturamento, 
ela era remunerada. Ela tinha uma remune
ração pelo trabalho que exercia. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão)- Exl_s
tindo essa ociosidade, esse 1,5% não foi quem 
salvou, quem jUstificou a presença da Interbrás 
nq_ exterior? •· _ 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASOMENTO 
- Não. Ai, não. Nesse aspecto, não. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão)- Por 
que·-a lnterbrás nãci participou em igualdade 
de condições, concorrendo com similares do 
segmento privado? SUa competência e sua 
eficiência-l:lãõ lhe garantiriam, de infcio, uma 
vantagem ·partiCi..tlar? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
........ Senador, esse tema realmente é contro
verso, é um tema que esbarra sempre na ques
tão da necessidade ou não de uma empresa 
estatal, na área de comércio exterior. Real-
mente, é _um tema controverso. . 

ParticUlarmente, hoje, inclusive, afastado da 
empresa, tenho um ponto de vista p€:Ss.õal 
muito dãro a esse respeito. Quero apenas afir
mar a V. Ex!' de que, nessas Importações, ape
sar de todas as controvérsias de irregu]arida
des, etc., há apenas uma informação que eu 
gostaria de lembrar a V. Ex• A lnterbrás, inicial
mente, fói convocada e foi um instrumento 
do Governo para essa importação de carne, 
vamos dizer, justamente, em função de todas 
as controvérsias e de todas as queixas, o Go
verno teve necessidade de fazer nova impor
~ção de came. Primeiro, foi delegada à lnter
brás e, depois, o Governo teve necessidade 
de importar nova' partida e retirou a lnterbrás. 
Justamente, por causa de toda a controvérsia 
havida, não convoCou a lnterbrás. Resolveu 

delegar e determinar às iniciativas privadas a 
importação dessa carne. Houye reunião em 
Brasilia e todas as associações _de §<;!asse d,os 
frigoríficos, dos varejistas, ao_ r~~i-erri a de
terminação e a Jibet=dade do govemo_ .. de !rn~ 
portar carne por conta própria, Chamaram a 
lnterbrás e elegeram-na com,o_§.~IJ.<;io uma e_J11.-_ 
presa para agir em nóme deles. Então, acre
dito que essa determinação, essa condiçãç 
é prova-mais do que suficiente de que a própria 
iniciativa privada reconheceu o trabalho da In
terbrás na importação e, no momento em que 
teve autorização do Governo de fazer por c9hta 
própria, elegeu a lnterbrás para fazer em nOme 
deles. Esse é um fato que houve em relação 
às associações de classe dos produtores, dos 
frigroríficos e dos varejistas. Isso aconteceu. 

Então, neste caso ·eSpecífico, acredito e te
nho convicção de que o trabalho que ela fez, 
nas condições _que fez. foi bcim. -houv~--uma 
movimentação de cerca de 3 milhõe.!! de tone
ladas de produtos alimentícios, como um. to· 
do, no intervalo de um ano, produtos dos mais 
diversos possíveis, ou seja, se tivéssemos fa
lando da importação de 3 milhQes __ de ton.~la
das de carne, de arroz, de milho. de. leite .em. 
pó, é uma coisa, mas não. São 3 milhões 
de toneladas de produtos, os mats diverso~ 
possíveis. Então, tem que se relacionar çom 
vendedor de carne, de arroz, de milho, leite 
em pó, e, fretar navios, uma hora navio frigorf~ 
fico, outra hora navio_ car_ga geral, outra hora 
granele!ro. E, nu~c_a, em nenhum momento, 
deixou de chegar ou a função de entregar 
o produto em um país, num mOrOento deter
minado, fa1hou, E o reconhecimento fOi a pró~ 
pria inici~tiva privada ter delegado à lnterbrás 
essã responsabüidi3.de. -Eu, particularmente, 
tenho convicção de que, naquele momento, 
foi um trabalho que ela exerceu da melhor 
maneira posstvel. . . _ _ _ _ _ . . _ 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão)- Essa 
delegação não sofreu mfluência do própriO 
Governo ou da lnterbrás? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Não. E, vou dizer ao Sr. Senador: naquele.
momento, inclusive, com todo o desgaste que 
a effipresa estava sofrendo, a pressão da im
prensa, enfim, todo o desgaste que gerou tudo 
isso, era uma questão da própria Interbrás ain· 
da se questionar: vamos ou não fazer iSso, 
jâ que a iniciativa privada está nos delegando? 
Não houve qualquer interferência. Então, deci
dimos fazer,justamente, para mostrar e com
provar que fizemos em nome dO Governo bra
sileiro, por determinação, mas, também, tinha
mos condições de fazer para a iniciativa priva~ 
.da, com a mesma capacidade. Isso foi feito. 
Não houve interferência: 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) - O 
papel de mandatária comercial, assumido pela 
Interbrás, na importação de a1imentos, é_ sufi~_ 
ciente para eXimi-la de toda e qua1quer impor
tação de. responsabilidade? 

OSRJOSEMARFERREIRANASOMENTO 
-Não. Ela foi o órgão executot, r'nãs~ eyiden
temente, ela é responsável pelo que faz e pres
tou Conta disso ao Governo br~ileiro. Por 
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quê? Por que não_ se _tr-ª.@.Y~- meramente de 
uma importação comercial, na acepção da 
pa1avra. Não. Era urria -importação por conta 
do Governo brasileiro, da qual, tinha que preSo' 
tar contas ao Goyemo brasileiro. Então, é ób
vio que, mesmo sendo mandatária, não a isen- _ 
tava de responsabilidade. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- A 
concentração de ordens de compras, em no
me da lnterbrás, expôs, conforme depoimento 
nessa CP!, as investidas b(asileiras em mer
cado exteino de alimentos, como arroz, milho, 
carne, lácteos, de forma a excitar_ Os pr<:;_Ços 
em nosso desfavor? O que V. S• tem a dizer 
a esse respeito? Isso nunca foi motivo de to
mada de posição de V. S• ou da Diretoria? 

OSR.JOSEMAR FffiREIRANASCIMENTO 
- Foi, ou Se]a, ·não tenho como responder, 
evidentemente, pela política adotada pelo Go
verno, ou pelos órgãos do G.o~rno. no que 
diz respeito à forma de atuação, quanto à im~ 
portação, mas, gostaria apenas de afirmar a 
V. Ext que, no momento em que a lnterbrás 
recebia uma determinação d~ que uma certa 
quantidade de alimentos tinha que ser impor
tada e, para obedecer um programa de embar
que e desembarque no País, tínhamos que, 
evidentemente, entrar no mercado, para cum· 
prir aquele cronograma. Essa questão do pre
ço foi levantada na época. Eu não posso afir
mar a V. Ex!', conforme disse, o porque.lnclu· 
sive, conversávamos: "Born, o que terá um 
resuJtado mals satisfatório?". Não se anuncia, 
ou seja, o Brasil não anuncia, não informa, 
a imprensa não noticia o que o Governo brasi· 
leiro vai ter que importar, tantos milhões de 
toneladas e, em conseqüência, é o 6bvio, o 
vendedor sabe que eu vou ter que comprar. 
Faz subil" o preço, ou esse aspecto de que 
anunciar seria uma maneira de, talvez, desovar 
os estoques do produto que, porventura, esta
vam escondidos, ªrrmgenados. Conversáva
mos a esse respeito, mas, evid_entero_eD~,_não 
era atribuição nossa esse aspecto. Nossa atri
buição era a responsabilidade de, a partir do 
momento em que, como agente externo, rec;e
b'iamos uma determinação- para importar 
aquele volume, naquelas condições, agirmos 
imediatamente. E acretido que tenha sido essa 
a razão pela qual o Governo õptõtr-emsecolo
car na mão de um único comprador porque, 
anuncia-se que há necessidade de comprar 
aquele determinado artigo, multíplica-se 
aquela oferta por várias e, evidentemente influi 
no preço. Isso é uma dedução minha, mas 
eu não posso afirmar isso a V. EX' 

O SR. RELATOR (Ron.aldo Aragão).--:- Mes· 
mo a Interbrás tomando conhecimento de que 
isso ia d~sfavorecer o Governo, o OSenhor n_ã_'? 
entende que ela tinha obrigação de comunicar 
aos órgãos - já que a lnterbrás não era o 
órgão competente -tinha obrigação de cha
mar a atenção desses órgãos d~ que estava 
havendo esse desfavor em re}açãa_ ao Brasil? 
Não era uma obrigação da própria Interbrás 
chamar essa atenção? 

OSR.JOSEMARFffiREIRANASCIMENTO 
Senador, esses assunto foi comentado nas 

reuniões, foi coment~do por mim especial~ 
mente.-('!aO. MaS lenho conhecimento de que 
comentou-se essa questão, essa estratégia a 
respeito. Mas, evident~Íllente, é_ra uma estra~ 
tégia que estava sendo estabelecida pelo Go
verno Federal. 
~Troca de Idéias a esse respeito foi colocada, 

nãO~por mim pessOOirriente. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) ~sa
bendo que, a partir de fevereiro de: 86, todas 
as decisões sobre _importação de _alimentos 
emanavam do Conselho lntermlnisterial, Ci
nab, corri base em que docUrii-entos a lnter
brás agia? Com base nos votos_da Cinab? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Acho que _a seqüência é: como o (Jnab _ 
era um conselho, conforme V. EX~ esiaóele
ceu, executivo, ele, por sua vez, recebia deter· 
mlnações, acredito de próprio -conselho ~
netário Nacional. Nã tenho absoluta_ ~~guran
ça para afirmar isso hoje, pOis, -sinCeramente, 
não me lemb.ro m~l$. mas acho que era o 
COnselho MOnetáriO Nacional que aprovava 
as medidas e o Cinab informava, ou seja, _o 
interlocutor da lnterbr:âs, o órgão, através do 
qual, ela tofnava conhecimento era o Cinab, 
e ela re.c:ebia todé}S as cmuniçações por escri
tO. Vinha um telex comunic;andc e, depois, 
vinha um voto, que ~~ho que era do Cansei~~ 
Monetário Nacional, justamente sobre aquelas 
importações. Enfim, todas aquelas determi
nações que eram emanadas do Cinab. Então, 
havia um órgão, um conselho,- que, acho, era 
o Conselho Monetário Nacional e o Onab era 
o transmissor, era o executor e o informante, 
através de um telex para a lnterbrás, a respeito 
de qualquer tipo de ação qu_e devesse sêr to
mada. A lnterbrás só cumpria. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão)- Não 
tinha o poder de discutir CQmo Onab? . 

OSR.J.OSEMAR FrnREIRA NASCIMENTO 
- CõnVersava com -o Cinab. Ia, sentava, con· 
versava, preços, todos os passos o Cinab de
terminava, ela ia fazer, negociaVa e levavã-ao 
Cinab todas as informações. "Olha, é isso que 
está acontecendo. Pode? Pqde fazer". Ou seja, 
a execução era determinada, mas a negoci~
ção, a evolução .era conversado com o Cinab. 
Permaoentemente, o pessoal da lnterbrás es· 
tava em Brasília, conversando em reuniões, 
trocando telex, permanentemente. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) Então, 
a lnterbrás discutia, inclusive, a melhor ma
neira de comprar e preço. Como explica V. 
5' o cuhiprimento de inúmeras operações de 
c_ompra da fnterbrás, inclusive de lácteo? Com 
ooseerri_1e_lex,_ do Cinab, o Sr. disse, anterior
rp.entJ:, qUe Se -discUtia -~~-9~ 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-A lnterbrás, Senad,or, não tomava ação, di
gamos assim, sem que, evidentemente, por 
ela estar agindo em nome_ do Qovemo bras_i~ 
leiro, sem que houvesse um documento, por 
escrito, a esse respeito._ Ela conversava, troca
va idéias por telefone, em reuniões, e, depois, 
ela formalizava, através de um telex 9-o Çinab.. 
EntãO; r)_ara ela poder aglr;-essa ação era pre-

cedida de contato_s~ fie troca de idéias._ Mas 
ela só podia agir, em nome do Governo, atra
vêS de um telex da Cinah. Então, ela agia em 
cima de um telex. Mas E:ra precedido de troca 
de idéias, informaÇões, e'nfim, de troca de in~ 
formações a,respeito com o Onab, 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -Quer 
dizer, não era só a base. O _Cinab decidia e 
a lnterbrás, cumpria! 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NA§CIMENTO 
-=----- Forrõàlmente; ela recebia o __ tel~ mas o 
telex, já _discutido! Já disCutido! Muitas vezes, · 
o telex -era discutido. "Olha, vamos informa-
lizar através de um telex"! - -

. O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Du
-rárlte o período- em ·que V. S• ocu_pou a Vice
Presidência da lnterbrás, por quantas vezes 
essa empresa realizou negócio de importa~ 
ção? · 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-V. EX' quer dizer" os tipos de produto? 

O SR. RELA.TOR (Ronaldo Aragão) - É. 
No perfodó em cju~ V. S• esteve à frente da 
Vice-:Presidênda. 

O SR. JOSEMAR FrnREIRA NASCIMENTO 
- Pois não! Ela importou carne, arroz, leite 
em pó, milho, manteiga. Acho que foram es
ses itens! 

O SR. RELXfÜR (Ronaldo Ar~~ão) Quantas 
vezes? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMEN
TO) Bom, deixe-me ver se me lembro. Primei
ro, carne, não me lembro, mas acho que foi 
alguma coisa em torno de_12 mil toneladas 
de carne do Un,tguai, depois, ela agiu com
prando milho da Argentina, 2 vezes; depois. 
ela comprou carne dos Estados Unidos; de
pois, ela comprou carne da comunidade euro
péia. V. Ex' perguntou em nome do Governo? 
Porque, também, essa que falei ela importou 
para a iniciativa privada. Carne também da 
comunidade européia, depois, ela importou 
leite__em pó e mar1teiga da comunidade euro
péia; ela importou leíte em pó da Nova Zelân
Qia, ela importou airoz da Tailândia. Não me 
lembro, mas acho que teve uma parcela de 
importação de arroz da Índia também. Então, 
se não me engano, ações, digamos assim, 
de modos globais, nove vezes. 

O SR. RELATOR_(R9naldo Aragão) -
Mais ou menos para situar a pergunta: em 
que_ época a lnterbrás foi comunicada de que 
deveria, em nome do Governo brasileiro, reali· 
zar impOrtações de produtos agropecuários? 
Carne _em ~peCial! 

· · OSR.JOSEMARFrnREIRANASCJMENTO 
- {jma parte antes do Plano Cruzado, mais 
ou menos, de janeiro/fevereiro de 1986 e de
pois do Plano Cruzado. 

O SR.__R_ELATOR (Ronaldo Aragão)- Mas 
essa parte antes do Plano Cruzado, por quê? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Por aquilo que expliquei a V. ~ há pouco, 
ou seja, em juJho de 1985," houve uma seca 
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muito severa no país e trouxe conseqüências 
drásticas ao abasteciemnto e o País teve que 
importar gêneros alimentícios. 

O SR RELATOR (Ronaldo Aragão) -Era 
preventivo, para estoque regulador? 

OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- O Brasil, tradicionalmente, importa certos 
produtos para a entressafra. Mas, nesse ano, 
especificamente, foi em conseqüência da seca 
havida. em julho de 1985. --

0 SR RELATOR (Ronaldo Aragão)- Que 
providêncais adotoq a empresa Io9o que co
munic:ara sobre a efetivação da importação 
do referido produto? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Começou a se preparar para executar as 
ordens que viriam. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - Co
mo a empresa <:omeçou a se preparar? 

OSRJOSÉMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-- Procurando bUscar quais eram os países 
que eram tradic:lonais fomecedoresdaqueles 
produtos, começando a se preparar no_ sentido 
de se buscar _a_melhor man~irÇ~ de se ter que 
fazer essas compras, ou seja, sempre que pos~ 
sível, estabelecer condições de contrapartida, 
-já que se está comprando, o que canse~ 
guimos colocar em contrapartida ou vender 
para isso. Começou a preparar dessa forma. 
Foi o que acontec~1,1._09. Tailândia. A Interbrás 
não tinha, tradicionalmente, exportação para 
a Tailândia. Em: função de compra de arroz 
da Tailândia, permltiu~se, em contrapartida, 
a colocação de alguns produtos naquele país. 
Começou a se preparar no sentido de conhe~ 
cer o que era o mercado de carne, porque 
ela não tinha experiênda na imp-ortação de 
carne. Já tinha experiência na importação de 
carne-para o Iraque. Então, através desseco~ 
nhecimento, ela, quando da negO(;iação da 
compra de 100 mil toneladas da Comunidade 
Européia, conseguiu uma contrapartida de se 
obter a aprovação da Comunidade Européia 
que permitisse ao Brasil de fazer parte do que 
se chama Cota Hilton, na Comunidade Euro
péia. V. Ex' terri conhecimento do que é a 
Cota Hilton? Isso permitiu que a importação 
de carne, que o Governo ~brasileiro fez da Co~ 
munidade Européia, fosse paga ou tivesse 
condições de ser paga, pela contrapartida da 
Cota Hilton, em cerca de. dois anos, aproxima
damente, pelo voJume de exportação brasileira 
para a Comunidade Européia. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - As 
observações sobre o Mercado Comum Euro
peu, citadas no seu telex de 2 de maio de 
1986, dirigido a João Basco Ribeiro, do Cinab, 
estavam também dentro dessas providências? 

OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Desculpe-me, Ex', mas eu não tenho co
nhecimento, não me lembro desse telex meu, 
particular, endereçado ao João Basco. Eu 
gostaria de saber os sey_s termqs, s6 para infor
mação. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Na 
própria pergunta, há um resumo com relação 

a carne. No telex, refere Jorge Marques que 
a carne exist~nte no Mercado Comum Euro
peu -era_ ae novilho, produzido, no máximo, 
há Uffi anO-e ffieio. QUe a Cota Hilton possufda 
pelo Brasil, ainda que de forma iudefinida, sen
do de 1.650 toneladas/ano, deveria ser a tônlca 
principal nas negociações, no sentido de ele
var eSSa quantidade pãra--10 mil toneladas/ 
ano. Mas é Mercado Comum Europeu oferece 
carne na fãixa de 600 dólares/toneladaiFOB/ 
Mercado Comum EurClpea, com prazo de dois 
anos para pagamento. O número do Tele>; 
é 121.054, documento n9 2;.- em fatos perti
rierites a. importação de_ carne pela Interbrás, 
em 1986, de Antônio Teles Bueno. O Sr. tem 
Coilfidmento desse telex? 

OSR.JOS~FERREIRANASCIMENTO 
..,...- Foi endereçado a mim e ao Vice-Presi
dente? 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -Ao 
Vlce-Presidente da _lnterbrás. Encaminhado, 
por ele, aó '{ice-~re~iden!e do O':ab. -

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- O Vk:e-Presidente encaminhou o telex do 
Bueno ao Vice-Presidente do Cinab, ao Secre
tário do Cinab. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) - Esse 
telex é seu. para o João Basco a. respeito dis
so? 

OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
...:;_Senador, se o telex é meu, realmente, eu 
tinha conhecimento dele. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - O 
Senhor não tinha conhecimento dele? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Se o telex é meu, eu tinha conhecimento 
dele. - -

O SR._RELATOR (Ronaldo Aragão)- Mas, 
o Sen_hor~ inicialmente, disse que_ não tinha 
conhecimento d~sse telex. 

OSR.JOSEMARFERRElRANASCIMENTO 
-O qu-e _eu disse foi o seguinte: Eu não tenho 
como sab_er,_ pois é um fato que ocorreu há 
três anos, que o telex é esse. Por_ favor, diga-me 
o ~e é para eu poder saber do que se trata. 

0 SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Veja 
só:- ii que o telex que i:i Senhor fez é com 
referência à carne existente no Mercado Co
mum Europeu que era de novilho, produzido, 
nO-riláXfrilõ, há um ano e meio. rsso é o que 
o Senhor relata no telex._ Diz ~bém_que a 
cota H_i_lton, possuída pelo Brasil, ainda de for
ma indenfinida, sendo de 1.650 tonelad<Wa
no, deveria· ser a tôntca prindpa1 das negocia
ções desse tipo de_ carne, no sentido de elev_ar 
essa quantidade para 10.000 toneladas/ano; 
que o Mercado Comum Europeu-oferece car

-ne na faixa de 600 dólares a toneladaiFob, 
com prazo de doís anos para pagamento. ESse 
foi o telex que o S~nhof fez. O Senhor confirma 
isso? ' 

- OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Ex', se o telex está assinado por mim, evi-
dentel'l1_ente, foi eu quem o fez. Mas, há pouco, 

tive a impressão de que V. Ext mencionou 
Antônio Teles Bueno. Ai, então, eu fiquei con
TuSo, Çfói'cjtie-ele era o chefe do escritóriO .d,a 
Interbrás em Roterdã, . , __ . 

Eu não estou -entendendo se o telex foi assi
nadO pelo ·Vice~Presidente, oU foi -uril teieX~dO 
Bueno para· o vice-Presidente e que fol ·enca-
minhado ao João flosco. . - -. 

_ . Peço licença para pedir esclaredemnto à 
. Assess<?tJa a respelfô desse teleX._. 

O SR. ASSESSOR - A explicação é que 
a fonte original do telex é um relatório de Antô
nio Teles Bueno. Eritão, O teleX -ê um ãfteXo 
a um documento que Antônio Teles Bu~no 
fez para a Comissão de Inquérito da l_nterbr~ 
à Petrobrás. Ehtã6,--ele é citado aqui como 
fonte do documento. --

0 telex é do dia dois de maio, expedidO 
pelo Vice-Presidente da Intefbrás ao- sr. João~ 
Bosco, inforrriándo a existência de carn._e, de 
oferta do Mercado Comum. Esse é o primeiro 
documento que_ a Comissão identificou como 

· de iniciativa da Interbrás, para fazer negocia
ção da compra da carne. 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Se o tele_l( foi assinado pelo Vice-Presidente, 
evfdent_emeote, ele tomou conhecime~o. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -A 
pergunta é a seguinte. Vamos repetir: As ob
servações sobre o Mercado Comwn Ewopeu, 
citadas no seu telex çl.e 2-!5-86,-_dirigidf:J: a João 
Basco Ribeiro do CINAB, estavam também 
dentro dessas providências que o Senhor se 
referiu para I?reparaç:ão para a5ompra.? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Acredito que sim_, Senador. Estava dentro 
do relacionamento .entre os dois órgãos, para 
se cumprir, digamos assim,_ o programa. 

.c O SR. RECATO R (Ronaldo Aragão):...., Havia 
preparação para que a [nterbrá&,intermediaS$e 
a compra dessa carne no Mercado Comum 
Europeu? 

O SR. JQSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Acredito que sim. Faz parte do_xelaciona
mento entre os dols órgãos. 

Quero apenas esclarecer a V. Ex" que o Vice
Presidente, evidentemente, não que o vice
Presi.dent.e oãp se furte, não é isso;_ é que o 
Vice-Presldente, muitas vezes, quando se diri
ge a um nível superior, o telex de expedição, 
normalmente, é do Vice~Presidente. I:: ele 
quem assina para se dirigir, porque, em ter~ 
mos de direção da, companhia, há um nível 
idea1, mas a preparação, a elaboração do telex. 
evidentemente, é do Vice-Presidente. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragã:o)- Es_sa 
foi uma d~ provid_ê_nciais também adotadas 
pela Interbrás? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
--Acredito que sim. -· -

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -O 
Senhor Confuma? -

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO
- Eu di!duzo. A essa a1tura, eu posso dizer, 
para V. Ex', o seguinte. Dentro desse contexto, 
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deduzo que esse_ telex teoha sido parte dess_e 
relacionamento entre aS duas empresas. Não 
tenho como, neste momento, afirmar para V. 
EX', que esse telex tinha esse obje,tivo. Sincera
mente, é coisa que aconteceu há três anos, 
não me lembro se era especificamente sobre 
iSso. Deduzo que sim. 

O SR. RElATOR (Rona!do Aragão) - O 
Sr. respondeu, anteriormente, quando foí feita 
a pergunta, sobre as providêncais que a em
presa teria tomado para ingressar como inter
mediária na compra de carne no Mercado Co-
mum Europeu. -

OSR.JOSEMARFERRE!RANASCIME!'.TO 
-Certo. -

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - O 
que estamos querendo saber agora é se dentre 
essas providências se inclui esse telex, quando 
o Sr. chamava .a atenção do_ $~cretário da 
Cinab, a respeito da especificação dessa car
ne. 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
Acredito que sim. 

O SR. REL.ATPR (Ronaldo Aragão) De que 
forma V. s• obt~e informação de que o Mer
cado Comum Europeu oferecia carne na faixa 
de 600 dóla(es a tonelada, com prazo de dois 
anos para pagamento? 

OSR.JOSEMARFERRE!RANASCIMENTO 
- Não posso, não tenho como _responder a 
V. EJcl' de que forma. Eu, pessoalmente, tomei 
conhecimento. Posso dizer a V. ~Que a lnter
brás tomou conhecimento e, eu como um 
executivo Oa lnterbrás, 4,_ei e§_sa informação. 
Agora, pessoalmente, f.Qi através dos órgãos 
responsáveis pela empresa, ou atréf'lês d.o es
critório de Roterçlã ou através do órgão comer
cial responsável pela carne na lnterbrás. En
fim, foram órgãos da Interbrás que detectaram 
essa circunstância e nós informamos. Eu, pes
soalmente, não, porque não era minha função 
específica, técrüca de conhec;;edor. de came. 
Então, foram pessoas, órgãos da empreSéJ ~ue 
tomaram conhecimento e eu fui o canal de 
informações à Interbrás através do seu vice
presidente. 

O SR. RE!LATOR (Ronaldo Aragão) - Vol
tando um pouco. A Interbrás também não pro
curou comprar essa c_mne no me:çç-ado am~ 
ri cano? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Não. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Teria 
sido essa uma das providências ... 

OSR.JQSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- N~o~Excelência. 

O SR._REI.A.TOR (Ronaldo_~gâo) -. .. que 
influiu jUstamente nesse preço menor? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Não, Excelência. 

O mercado americano foi, digamos, uma 
indicação, uma determinação do Cinab-
acredito que tenha sido do Cinab -, pela con-

di_çãQ ~special de pagamento de financiamen
-to que a CC._C, se não me engano, oferecia 
ao Brasil. Então foi, digamos assim, Comu
riiOéJ.de Européia e Estados Unidos porque o 
vendedor, 9-os Estados Un_idos para o Brasil 
- acho_ que é a CCC. se não ITúdalha a miúnó
riã, o órgão que Ofereci/i vantagens financei
ras, e iss_o foi uma indicação e uma orientação 
para a lntefbrás também comprar no mercado 
americano ... 

O SR. RELATOR (RÕnaldo Aragão)- QUer
dizer, nas conclusões do telex. o sr: até leva 

- -ao conhedf!lertt~ do é!NAB -.qUe essa oferta 
do mercado americano çoaeria facilitar essa 
ne-gociação no Merc;ado Cory11,.1m _Europeu, é 
isso? · 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Não sei, Senador. Sinceramente, não me 
lembro do teor do telex, se o telex especifica 
isso, então, é assim. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) - É 
~ssa a especificação do telex à Assessoria, e 

_ ~ a conclusã-o: a oferta Cio mercado ameri
cano estaria· dando condições, na época, à 
lnterbrâs de negociar melhor no Mercado Co
mum Europeu? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMEN"[O 
- Isso é o qUe- fói admitidO pelOs técnicOS 
da lnte.rbrás, segundo o que depuseram nas _ 
Coml_ssõ_es de Sindicllncia da lnterbrás e Pe
trobráS,-também perante à- CPI e à Comissão 
Especial da Cãsa 0VI1 da Presidência da Repú
blica de que estavam usando a oferta ameri
cana como uma barganha na estratégia de 
definir o preço" junto à Comunidade ·Econô
mica Européia. Esta é a informação. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Está 
ins_erido nesse_ telex, passado pelo Sr.Josemár 
na conc_Lusâo? 

O SR. ASSESSOR- Exatamente. 

. o· SR. RECATOR (Ronaldo Aragão) - O 
sr. coriflrrna-isso? 

• OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-&naaor, se está escrito no telex e assinado 
por mim, eu confirmo. Apenas o que digo 
a V. Ex' é que, ?Jpesar de ter subscrito e assi
nadc;. o_~elex, eu,particulannente, não foi quem 
fez isso no sentido de conhecer esse fato, cOn
forme disse à assessoria, foram os técnicos 
e está estrito, fut eu. 

O SR. RELA TQR (Ronaldo Aragão) - i'oi 
V. s_, quem sugeriu ao Ministério da Fazendc:i" 
aéeitar a-compra de carne européia a 635 
dólares/tonelada?-Quem deddiu esse assunto 
no -âmblfo do Ministério da Faz.enda? · 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Pelo que falei com V. _Ex., as decisÕes -nos· 
eram transmitidas através do Onab, o órgão 
é que era o porta-voz das decisões a respeito 
dos valores a serem pagos. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- En
tãO, ·o senhor não Identifica quem diC:idiu esse 
assunto-no .Ministério da Fazenda? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- NãÔ, senhor. Especifica -e indtvidualmente 

- falarido, não. 

_ O SR RElATOR (Ronaldo Aragão) -Mas_. 
_ veja q seguinte: 'ªnteriormente, no_ telex que 

o. senhor fez e que cõnfirmou, dizia que o 
Mercado CoJnum EuropeU; estava oferecendo 
a tonelada de cam.e por 600 dólares e agora, 
confirma Que sugeriu ao Ministério da Fazenda 
a compra dessa carne do Merç:?tqo Comum 
Europeu a 635 dólaies. Como se justifica isso? 

O SR JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Senador, eu me permitiria apenas colocar 
a V . .ExP uma questão. 

Saí da Interbrás, conforme falei a V. Ex~, 
há 2 anos, e esses fatos ocorreram há 3 anoS. 
Jamais fiz arquivo pessoal a respeito desse 
assunto para que eu tenha isso vtvo 11a minha 
memória. Não tenbo como d~er a V. Ex~ quan
do me pergunta o seguinte: foi o senhor quem, 
primeiramente, sugeriu a compra a 600, agora 
está voltando a dizer que autorizou_ o fecha
mento a 63.5? Se isso ~conteçe~ foi por que 
houve algurTta razão, eu não tenho como lhe 
responder. O senhor sugeriu, antes, a: 600, 
Como é que, agora, mandou um outro telex, 
propondo a 6352 -

Conforme ~u disse, eu não ten.ho a~quivo 
- pessoal a esse respeito, tudo sobre a matéria 

está na lnterbrás, se há éUguma diferenciação 
do porqUê; está lá. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Arã.gão) - En
tão, V. s~ diz que não se -Ieffibra, não tem 
conhecimento. No tele]{ anterior, o senhor su
geria a compra de carne ã 600 dólé!!r_es a tor1e~· 
!ada, e carne nova, em seguida,sugere que 
se compi'"e, por 635 dól_a.f_es, c~me veli)a~ ~a! 
a-razão? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Nãoseí. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão)- Sr. 
-Josemar, veja o seguinte, o· senhor era ores
ponsável pela compra, pela intermedjação da 
Inter_i;)rás •. na co~pra dess~ carne. 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Éramos. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) -E 
como é que V. s~ não se lembra; se há um 
telex, onde o senhor assinou, dizendo que o 
Mercado Comum EuropeU entregava aO Brasil 
carne nova por 600 dólares e, em se_guidà, 
sUgere que o Brasil compre por 6;>5 dólares, 
neste mesmo Mercado, carne velha. é este 
o esclarecimento que esta CPI precisa ter. 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASOMENTO 
-confofine disse a V. Q.:t, eu não tenho como 
explicar de ffiiineira tão -Simplista; cOmO se_ 
coloca, a coisa! Há um telex meu, assinado 
por mim, dando informações de 600 dólares_ 
para uma carne· novã ê depois, como--é qué 
eu mesrtió, sugiro ao Governo braSileiro para 
comprar a 635 dólares, carne velha? 

Como é que posso propor uma coisa, eu 
particularmente; e depois alterar para 35 dóla
res a mais? Conforme eu disse a" V. Ex• eu 
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não tenho como ~licar, neste momento, o 
porquê dessa difgr.ençª notória, ['jão. ~enho,_ 
Por quê? Conforrrie dipse, esses fatos oc;orre~ 
ram há três anos; eu não me lembro. Sal da 
Interbrás e, alguns itens a respeito desse as
sunto, fui solicitado a prestar esclarecimentos 
na Petrobrás e na Polícia Federal. Mas eu não 
conheço, eu não me l~mbr_p de todos OS-deta
lhes. Eu não tenho_ comó me lembrar. Por 
quê? Porque, confoime disse, eu riê.o fiZ ne
nhum arquivo pessoal. Além di&so, o aspecto 
de eu ser o assinante do telex,_ eu era o vice
presidente, mas não fui eit_qUem fez esse telex. 

O SR. RELATOR (Renato Aragão)- O Sr. 
Há de convir que a responsabilidade é de V. 
s• 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- A responsabilidade- é mihha; a responsa-
bilidade é do Colegiada como dis_se há pouco 
a V. Ex.t. A respOnsabilidade é do colegiado, 
ela é do todo, ela é solidária. Então, qualquer 
ato que qualquer direto{ cometa O<l sua área 
de ati.vidade especifica, os demais diretores 
são cc-solidários. Por quê? Porque a decisão 
é do colegiado. S6 que, na condução do dia-a
dia, o colegiado entende que os diretores têm 
a confiança necessária que o colegiado delega 
para eles. Então, se um teleX-está assinado 
por mim é porque tinha de ser assinado pelo 
vice-presidente em f\.lnção de querrt estava 
se dirigindo. Mas não fui eu que preparei esse
telex. Eu não era e nunça fui especialista em 
carne. Eu não tenho _como,_ de 1.,1ma maneira 
muito simples, responder a V. Ex". Como é 
que você faz? Manda um telex_ a 600, propondo 
carne nova e ao mesmo tempo um, logo de
pois, a 635, sendo a carne velha?_ Não tem 
como! Teria que pesquisar. Eu teria que voltar 
aos arquivos da interbrás, buscar justificar isso; 
mas de uma maneira assim, eu não tenho
como. 

O SR. RELATOR_(Ronaldo Aragão)- Veja 
só, há uma co-resporisàbilidade neste colegia
do, quando V. S• é o vice-presidente - isso, 
também, não exime_ ª_responsabilidade dos 
outros- mas, no in~nte, quem _eStá respon-
dendo é V. S• · 

O SR.JOSEMAR Fi::RB!;IRA NASCIMENTO 
- Perfeito. Que me perdoe V. Ex~. eu não 
estou querendo me eximir, eu assinei, eu sou; 
apenas estou explicando a V. Ex' de que são 
detalhes que, realmente, eu não tenho lem
brança. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Mas 
o senhor tem lembrança que propôs a compra 
por 635 dólares? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Não, senhor. Nem_os números, Sr. Sena
dor. Não me lembro mais dos números. Há 
algum tempo atrás, eu sabia iodos os nÇJ:me
ros. em detalhes, mas, evidentemente, não li
dei mais com isso-~ rne fugiu. ~u~não s~i_ 
mais por quanto a came fo[ comprada n~ Eu
ropa, sei que na época foi um preço. 

O assunto como _um todo, é claro que eu 
ainda tenho lembrança. Por quê? Porque se 

ficou muito tempo falando sobre isso. Eu sei 
que o preçC? ~a cam~. na. época, foi considc
raclo .excepciOnal. ~arque a Própria-imprensa 
da Çornw1i@de Européia noticiou a esse res
peito. Saírain vários artigõs em jornais na Eu: 
rapa, e nós recebíamos isso. A lnterbrás rece
bi~ _issO. --Agora, _-a Carne aa Europa acabou 
seni:i.o--.---coniç)i'ada pOr qUari.to, 635 dólares? Eu 
náo nie -lemb~:_o J:oais. Pode ter s_ido 635; eu 
riã6 sei, dos Estados_ Unidos; Eu não _melem~ 
bro mais_q~~nto é que foi o número especi'fico. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - Va
mos chegar onde o senhor relatou. . _ . _ 

Foi maté(ia. da imprensa, er:n_ vários jornais 
brasileiros, que o Brasii _tinha feito um negócio 
da China em Comprar a carne do_ CEE por 
635 dólares a tonelada. 

Várias pessoos da lnteJbrás repetiram neSte 
julgamento em depoimento prestado à Co.~ 
missão Especial da Casa OV!l da Presfdência 
da República e à ÇPI do Senado Federal. 

Sabe V. S• que tal preço só foi possíveÍ pÕr
que havia uma cláusula_ explícita_ no Regula
mento n~ 1.B12/86, que determinava, com 
prioridade, a venda das carÍ1es- mà.iS velhas, 
quando o regulamento que trata da carne, na 
União Soviética, a 651 dólares a t0ne1adã, eSti~ 
pula um ano para a carne produzida? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
~Não senhor. Desconheço essa correlação 
entre um determinado artigo do nosso c.onM 
trato, no i:ãsO-da -lntr!fbfáS-e um determinado 
artigo para a: carne que se vendia para a Rússia. 
Esse eLJ desconheço. 

. O SR. RELATOR (RoQaldo Aragão)- Que 
participação houve de sUa parte, nas negocia
ções para a escolha da empresa qUe, em no
me da lnterbrás, executaria as importações 
de carne? -

OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Minha pessoal? - - · - - -

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- É. 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
__;-Nenhuma. ----· 

,.0" SR. RELATOR (Ronaldo "Aragão) - Ó 
Sr. nãõ teve? 

OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Minha pes-soal, não. O Colegiada da lnter
brás, como um· todo, sim,- mas não minha, 
pessoal. - -

O SR. RELA.TOR (Ronaldo Aragão)- Nós 
poderíamos dividir em duas perguntas. Se o 
Sr. teve interferêQcié!_ou s~ foi o Coleg}ado? 

O.SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-- O Colegiada, sim, a díretoria Como um· 
t9do, sim. - · 

·.::>SR. RELATOR (Ronaldo Ar~ão)- Qual 
foi a participação? 

-Q5R.""..!óS_é:MAR FERREIRA NASCIMENTO 
_:Acho que aconteceu o seguinte: a Interbrás 
tei uma sugestão para a Comunidade Euro
péia de que o comprador deveria ser _coOrde
nado por única empresa, porque,_ - dentro 
daquele princípio Que falamos há pouco -

ela achava que um único porta-voz teria uma 
maneira.. _um resultado e wn poder rn_elho(' 
ea cOiSã nãO ficÇtria dispersa, primeiro; seguri.~ 
do, era muito mais - digamos - não vou 
dizer fácil mas, a maneira do relaciomimento 
e_ra ml!_ito mais_conveniente do que dispersado 
entre v-áriafi errlpresas. A experiência dlSSQJoí 
nas exportações que a Interbrás fazia, em que 
ela finha !Jma espécie de pool coordenado 
para-'-uma determinãda companhia. Entijo, ela 
sUgériU uma empresa francesa que tinha larga 
experiência em carne e, inclusive, tinha partici
paç:.ão do Estado franCês nessa empresa. Isso 
é o que eu me lembro que houve. O assunto 
foi discutido com <f-Cinab e, dai', então, veio 
uma orientação de que nãO sf: deveria ficar 
apenas com uma empresa, isso poderia gerar 
qualquer tipo de controvérsia. Então se suge
riu tuna outra empresa francesa, para que fos
sem os dois coordenadores da compra de 
carne através da Interbrás. Seriam ós cOorde
nadores mas, evidetitémente, os vendedores 
-digamos aSsim- não mais. Eu me lembro 
que - não tenho de memória - mas eu 
tenho a impressão de que era superior a dez 
o número de empresas coordenadas por es
sas duas: eles chamam d_e Operadores da Co
munidade Européia. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -O 
Sr. tomou conbecimentq_ de que existiam_ou7 
tras empresas Privadas_ nacionai:;; e estrangei
r.:ts com interesse de particJpar? 

OSR.JOS~ FERR.EIRANASOMENTQ __ 
.......Lá ou aqui? 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -Lá 
ou.aqui. 

O SR JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-NãO, nãO PerCebi, S"eriador. 

O RELATOR (Ronaldo Aragão)- Se o Sr. 
tem ço_nhecimento do interesse de. outra.s em
presas piivadas, nacionais 6u.e$tfangeirãS, em 
participar dessa negociação? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Negociação- de ·compra na- cOffiuôfdãde 
Européta? · -

· E óbvio qlle tellha conhecimento de que 
várias empresas tinham interesse em parti
cipar disso. Mas, evideritemente, o Governo 
delegou à lnterbrãs ser a_ ún~~ compradora. 
Eu sabia que tinham várias empresas brasi
leiras interessadas em comprar carne, e eu 
tinha conhecimento disso. Mas, a única com
pradora era a Interbrás. Eu tinha conhecimen
to disso .. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão_)-- Hou
VE; algum entendimento entre o Sr. e algumas 
desSas empresas privadas estrange[ras que ti
nham iriteresse na importação também? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- ~u, pa~cUiar!l:lirite, não. 

ASSESSORIA-- Um esclarecimento, por 
favor, à Mesa é o seguinte: as perguntas; tanto 
a anterior quantoª presente, se referem a ope
radoras qüe forneceriam à Interbrâs e nãó coh
corr~ntes da mesma. Assim como a Socapa 
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foi esco\hídà pela Interbrás, e oUtra como o 
próprio depoente acabciu de dizer; foi suQerida 
pelo C"mab, a pergunta é se além dessas duas, 
que outras empresas também procuraram a 
Interbrás? 

O SRcJOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Ah! Sim! Na conta de fornecedores? 

ASSESSORIA -Sim. . 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Ah! B_oml Perdôe-me; pensei que fosse ou
tra coisa. Tenho conhecimento sim. Houve 
Sim._ Houve empresas que se ofereceram co
mo fornecedores ou vendedores de carne da 
Comunidade Européia, para a lnterbrás disso 
tenho conhecimento. 

ASSESSORIA - Vou fa:z:er uma pergunta: 
E por que, a sugestão dessa duas empresas? 
Quem sugeriu? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Conforme disse a V. Ex•, a Socapa foi uma 
sugestão da lnterbrásc _ 

ASSESSORIA --Qua1 a razão? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENT.O 
- Do conhecimento da empresa, fortíssima 
na Comunidade Européia,- tradicional exporta
dora, ela diante do nosso pessoal responsável 
e de conhecimento da carne, achou e sugeriu 
que essa empresa seria boa para faz_er exporta
ção. Por quê? Porque ela é uma empresa co
nhecida, tradicional exportadora, tinha a parti
cipação de um estado francês nela, enfun, par
ticipava ac:ionariamente. 

Entao,-a empresa sugeriu comõ sendo uma 
companhia realmente em condições, tinha 
;;tcesso e relaclonam__ento __ c_om_a ComUnidade 
Européia, foi sugestão da Interbrás. Conforme 
disse a V. Ex", ao discutir o assunto, o nosso 
pessoal, conversando com a Cinab então, ela 
achou que não deveria ser concentrada numa 
s6. E saiu com uma sugestão -da Sogeviandes 
quando, então, ficaram as duas empresas So
capa e Sogeviandes. 

O SR. REW\TOR (Ronaldo Aragão)- Mas, 
a razão da Sogeviandes por que também? · 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMEN
TO- Realmente isso .. T 

O SR. RELA.TOR (Ronaldo Aragão)- Mas, 
quem indicou? 

OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-ACinab. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - O 
Sr. não tinha nenhuni conhecimento dessa 
indicação da SogeviandeS? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Do porquê da Sogeviandes, não, Sr. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) ~ E 
o Sr: discutiu com a Cinab ou Socapa? - · · 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Não. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -O 
Sr. não terra tanibêm a pãrtkipação na escolha 
da Sogeviandes? Comõ é que -o Sr. não tlnha 
conhecimento -disso? ., "-

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Não. Conforme disse a V. EX", não fui eu 
quem- discutiu com a Oliab e a Socapa. Foi 
a lnterbrás; não foi o vice-presidente especí
fico. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -Mas, 
o Senhor não fazia parte da lnterbrás? 

O SR. JOSEMAR FERRE;IRA NASCIMENTO 
- Fazia. Mas eu disse a V. Ex": a lnterbrás 
sugeriu à Cinab e à Socapa. Conversamos, 
internamente, e o porta-voz da lnter)?rás, no 
casa,·membro da Díreção da Companhia, que 
era o respon$ável_específico do assunto-car:ne, 
após a nOssa concOrdância, trouxe _assinada 
a sugestão da Socopa e depois nos trouxe 
de volta a informação de que deveria ser esten· 
dida a outra companhia de que foi Sugerida 
a Sogevíandes pelo Cinab. 

ASSESSORIA- Veja só. O Senhor acaba 
de dizer que por um outro diretor ou um outro 
representante da lnterbrás que foi sugerido 
a Socapa, para a Onab. E a Qnab também 
sugeriu a entrada da Sogeviandes? 

OSR.JOSEMARFERRERANASCIMENTO 
-Isso. 

ASSESSO""RIA- 1:: i1ão pediu nenhuma ln
formação à lnterbrás, a respeito desta firma, 
desta empresa? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Não, que eu saiba, acho que não. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Veja 
só, parece=me um pouco confuso. A Interbrás 
sugeiiu a Socapa, pelas razões que o senhor 
relatou aL Foi discutido isso com o Cinab. 
O Cinab sugeriu uma outra empresa para que, 
junto com a Sogeviandes, concluísse o ne· 
gócfo. 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
~Junto com a Socapa. 

O $R RELATOR (RonaldoAragão)-Junto 
com a So_copa, certo. E"-não discutiu essa 
Sogeviandes com a lnterbrás, e a lnterbrás 
de pronto aceitou, sem sugerir; que é uma 
cc-responsabilidade da lnterbrás, também o 
apontamentO~ a indicação dessa empresa? Ela 
aceitou sEiin diSCUtir? 

O SR.JOSEMAR FERREIRANASCIMENTO 
- Senador, acredito- que a Interbrás tenha 
cçnsiderado a empresa em condições, porque 
é uma empresa que opera com carne tam
bém. Acredito que tenha sido considerada sa
tisfatória, e evidentemente houve uma indica
ção do órgão responsável pela execução do 
pr'ograma. Acho que a empresa considerou 
como aceitável, porque a Sogeviandes é uma 
empresa que também exporta carne. 

. --o SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Na 
época, o senhor recebeu alguma informação 
de como seria o processo de definição da 
empresa escolhida para operar em nome da 
lnterbrás, ou somente tomou conhecimento 
disso por intermédio da nota técnica assinada 
por Jorge Rodrigues e submetida à diretoria 
da reunião de 8-5-86? 

OSR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
--A pergunta que o senhor faz é a seguiitt6 
se eu,-vice-Presidente na época, tomei cOnhe
cimento da indicação pela Sogevíandes e péla 
Cinab antes verbalmente, ou somente após, 
quando foi encaminhada à Diretõria essa nóta 
do __ Jorge Rodrigues. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Vou 
repetir: na épõcã, 6 s_enhor recebeu alguma 
informação de como seria o processo de defi
niçãá da empresa escolhida para operar em 
nome da Interbrás, ou somente tomou CQnhe
cimento disso por intermé.dio da nota técnica 
assinada por Jqrg'e Rodrigues e submetida à 
diretoria na reuniãó de 8-5-66? O sefthor teve 
conhecimento prévio? 

OSR.JOSEMARFERRElRANAsCIMENTO 
-Devo ter tido, Senador. Repare uma coisa: 
devo ter tido; porque, nesses assuntos, nor
malmente não se manda nada para a Diretoria, 
sem que o assunto seja falado anteriorinente. 
Há uma política da Companhia de qUe assun
tos formais de Diretoria, tudo que vai oficial
mente, formalmente para a Diretoria, conver-
sa-se anteS.- - - -- __ 

Então, devo ter tido conhecimento desse 
assunto, ou seja, de que, independentemente 
da Socapa, também a Sogeviandes seria a 
operadora_ anteriormente à nota específica do 
Jorge Rodrigues para a Diretoria. É uma praxe 
na empresa conversar antes de se_ mandar 
alguma coisa Oficialmente para a Diretoria, 
Então, devo ter tido conhecimento. Não posso 
é precisar para V. Ex' em termos de _cronologia, 
mas, pela lógica, sim. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - Qual 
a sua opinião sobre a escolha de uin só ope
rador? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- A minha opinião sobre a escolha de um 
só operadÇJr? Comercialmente falando, acho 
uma escolha, uma estratégia boa. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- De 
que forma a Sogevíandes foi indtiída na ope~ 
ração? Qual a sua opinião a respeito. O Diretor 
Corbelini comentou este assunto comigo, jus
tamente dentro dessa linha que expliquei a 
V. Ex', de que a Sogeviandes havia- a lnter
brás levou à Socapa mas que o Onab achou 
que não deveria s_er apenas uma empresa e 
indicou a Sogeviandes, que foi o meu conheci
mento a resPeito desse assunto. 

Quer d.iz.er, o Sr. só tomou conhecimento 
dessa maneira? 

O SR JOSE'\AR FERREIRA NASCIMENTO 
- Sim, Senhor. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -Qual 
a sua opinião a respeito? 

OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Mas em que sentido, Senador? 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Des
sa ma_neira de escolha dessa operadora. 
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O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Da maneira que foi a S~eviandes? 

O SR. RElATOR (Ronal.<!Q Aragão).- É. 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Digamos, é uma empresa que opera com 
carne e acho que é uma empresa perfeita~ 
mente justificável operar. 

Minha opinião é esSa. Se fosse uma ~mpre
sa que, porventura, não tivesse- é claro, não 
seria indicada - nada com a atividade de 
carne, não seria indlcada e, evidehtemente, 
eu estranharia. Mas uma_ empresa_que opera 
com carne, uma empresa que, inclusive, per
tence a um grupo que tem muito relaciona
mento comercial com o Brasil, então, não vi 
nada de excepdonal, nada de mais no.s_entldo 
da Sogeviandes ser indicada para operar. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - O 
Diretor Corbelini comentou com o Sr. este 
assunto? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Comentou._ Deve ter comeritado, dentro da
quilo que falei com o Sr., porque nós conversá
vamos muito a respeito e é uma· praxe da 
empresa se falar antes de se formalizar alguma 
coisa em Diretoria. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão)- V. 
Sa. autorizou, ou permitiu que o Sr. Çorbelini 
autorizasse as empresas Socopa e- SOgevian
des a negociarem junto _ao ~? IS$0 não 
era papel da Representação Diplomática brasi
leira acreditada junto à Comunid:açle Econó-
mica Européia? ----

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- A Representação Diplomática, o Sr. quer 
dizer, do ltarnarati? 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- É. , 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Não, porque esse assuntp inclusive, todos 
os cantatas çom a Comunidade Européia, a 
Interbrás falava também com o. lta,marati a 
respeito. Mas era um assunto ~~lusjvamente 
comercial 

Sei que o ltamaratl, eu me lembro que repre
sentante do ltramarati junto à Comunidade 
Européia era fa1ado, era conversado, era fala· 
do a respeito. 

Agora, se era atribuição específica do repre
sentante diplomático brasileiro junto à Comu
nidade Eoropéia, isso eu não sei, não tenho 
como dizer para o Sr., mas eu acredito que 
não, eu acho que não. Porque a representação 
diplomática do ltamarati, na Cõrriunidade Eu· 
ropéia, eu acho que - não sei, pode ser que 
não seja uma rea1idade - ela não tem um 
espírito comercial, é um espírito rea1mente de 
representação dlplomática. _ 

Eu acredito que não sejtJ, atnbuição, não 
sei, não posso afirmar a V. Ex' 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - As 
informações dlsponíveis dão conta do caráter 
colegiado das decisõe~ da Diretoria da Inter
brás. Por que, no caso da compra da carne 
da Comunidade Econômlca Européia, a Dire
toria deu carta branca para o DiretorCorbelini? 

V. Sa aprovou_ integralmente as gestões do 
Diretor Corbelini? Esse· Diretor levou ao co
nhecimento de V. Sa. problemas daquele ne-

. !;fóClo? 

OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Dentro do que foi dito, todo membro da 
Dfreção, evidentemente, sendo membro da 
Dire:ção, goza da confiança da Direção;_e um 
assunto como e$e c;lo qua1, ele era o respon· 
sável direto, comercialmente falando, junto à 
Direç:ão da Companhia. A Difêçã:o sempre, 
nas reuniõeS, delegava competência a ele para 
realizar as negociações. E ele, toda vez. que 
viajava -evidentemente que é praxe da Dire· 
Çáo da Companhia, a autorização da viagem 
ê da Diretoria r:nantêm~se informado e sempre 
relatava e a Diretoria aprovava todos os ãtos 
por ele cometidos em nome da Direção da 
Corripall:hia. 

O SR. RE!.ATO~ (Ronaid()_Arag_ão) -:-. Ço-. 
mo V._ S• interpreta o fechamento do contrato_ 
entre lnterbrãs, Socapa r, Sogeviandes antes 
do leilão para a primeira compra de carne, 
quando, na segunda compra, o contrato foi 
assinado após o leilão? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Não tenho como responder a V. Bel' porque 
eu não conheço, não me lembro desse de_talhe 
da operação. Uma parte assinou _ante& e out:r:a 
depois. Aqui, eu teria que conhecer para poder 
responder. Não_ tenho conhecimep\o_ cJe:ss~ 
detalhe. Eu. seí que todo _o procedlmento da 
Comunidade Européia é um procedimento 
burocrático, tem uma burocracia a ser perse~ 
guida. Eles, os pperadores, propõem -- aí, 
vem o voto - e me lembro que, numa pri
meira etapa, parece que esperavaM se a decisão 
da Comunidade e, pum determinado momen
to, essa decisão não houve ou se postergou 
para depois- isio,_eU m~ lembro de ter havido 
-; mas· eU não conheço esse detalhe, se o 
contrato foi assinado antes ou depois. Real
mente, eu não me lembro desse detalhe. Eu 
sei que houve duas etapas, nobre Senador. 
Esperava-se uma decisão num momento e 
~o aconteceu ~ foi postergada para depois. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- isto, 
aí, justifica a assinatura antes e depois? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Aí, é uma: dedução. Realmente, eu não pos
so afirmar para V. Ex" Mas do que eu tenho 
lembrança é que esperava-se a dedsão, o Sr. 
Corbelini estava na Europa, enftm, todos nós 
na expectatiVa de que a coisa fosse- decidida. 
Esperava-se uma decisão numa dete~:minada 
sessão que não houve, foi para depois. Aí, 
pode ter sido essa a dedicaç~o, mas eu, since
ramente, não me lembro. 

-0 SR, RELATOR (Ronaldo Aragão) - O 
Sr. concorda que a Socopa e a SoQeviandes 
não são as únicas empresas fortes e confiáveis 
que operam juntas com a COmunidade Eco
nómica EUropéia na compra de carne ou con
Sidera que somente • essas duas empresas, 
num universo bem mais amplo, mereciam ser 
apenas as escolhidas? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Eu tenho- conhecimento, tinha conheci. 
menta de que haviam várias outrÇI!? empresas 
que operavam que eram. o que eles_dlamarn 
de operado_res_ n~ comunidqde eUr<?R~ja1 tí~ 
nhamos cónh~c!meqto di;5t:Ç>-,~~s. c;l~ntr_p ,da: 
quilo que foi d.eçidido em, term.qs,de..,fiJqSÇlfia, 
de estratégia de atuação, nÇ)s optamos por . 
esc;olher ~r:na.e~ ç:l~po_is1 velo a}J?dic_ação d~ 
uma segunda, mas tínhamos_ c_o_nhedmento · 
de que haviã outras empresas. lndsuvie, as 
próprias duas empresas,_ tamDêm~ cons~tuí: ~ 
ram um pool, digamos assim, de outras ~, 
outros frigoríficos, outras e!llpresas, também, 
operadoras. - - - -

O SR. RELATOR (Ronald9 Aragão) - O 
Sr. não acha que, se fo~~e dad_a_a_ op_qr:t'u- _ 
nidade, já que I? Sr .. disse _que tem _conheci
mento de que existiam outras erripresas taril_- · 
bém competentes I-to -ramO, p"ara· qUe tivesse~. 
havido mais transparências nessa negocia'-· 
Çãó? -'. '.:.·_· _ _ ·_ ' . 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO . 
- Não, Sr." sen·aaór. A Direção da empresa 
a dotou uma_ es_tr-ªf.~gia comercial em que para 
ela, para a DireçãO da Comparihia, achou que 
esta seria a melhor maneira, comercialmente 
falando, para agir e para executar essa ope--_ 
ração. 

O SR. RELATOR (Rona!do.Ar~gão)-M<ls: , 
baseado em qué?' 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
__,..Baseado num princípio de que, quando 
o Senhor elege alguém, a concentraç-ão e o 
poder de barganha de um interlocutor sirrÍpli
fica é maior, porque ele está falando em nome 
do comprador e não multiplicam as ofertas, 
não multiplicam as demandas aquilo que nós 
estávamos falando há pouco. Quando o Se
nhor tem vários oferecendo, ofertando, a mes
mã coisa e, aindã. màis, comprarldo, na venda, 
tudo beffi mas, na compra, quando várioS in~ -
terlocutores querem comprar produto, o mes
mo eviàentemente_ que o comprador vai leí
loar, o vendedor vai leiloar. Ele vai jogar um 
contra o outro. E em_ estf:~tég{a-cOmercia], na 
compra é sempre preferível ter um que fale 
porque é um só, enquanto que, mais de um, 
o vendedor joga entre eles, Então, é uma estra
tégia comerc:ial_que a empresa adotou, uma 
empresa que, realmente, achou que deveria 
ser ã: maiS-iiújicada nessa forma. 

O SR. RELATOR (Ronaido Aragão) - O 
-Senhor não acha que a diversificação de em
presas facilita, inclusive, no preço, na compra 
do produto? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Na experiência comercial-que nós temos 
é que quando vários estão tentando comprar 
aJguma coísa, a tendênCia do preço é altista, 
porque o Vendedor faz leilão, cada um quer 
comprar. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) - De 
que maneira V. EX', como Vice-Presidente da 
lnterbrás, acompanhou o desenvolvimento 
dessa operação de importação de came, d~-: 
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pofs da decisão quanto à definição-dos.opera
dores? 

O SR. JOSEMAA FERREIRA NASCIMENTO 
--Participando das reuniões de diretoria e 
sendo inform~do pelo diretor delegado pela 
diretoria, para executar isso com o Corbelini 
que, evidentemente, me reportava todos os 
passos que estavam sendo dados. E.ssa é um-a 
praxe. Eu tomava conhecimento dessa forma, 
reportando o que estava acontecendo e de
pois, evidentemente, formalizando todos os 
passos através de documento para a diretoria 
da e~preSa. , 

OSR. RELATOR (Ronaldo Aragão)_-Qual 
foi a primeira adjudicação, não tendo as em
presas confuTnado os termos -º-ª ng_rn_e<;!lção 
de navios pela lnterbrâs, evidenciando assim 
estarem tecnicamente inadimplentes, que 
providênciaS a viCe-presidência da Tnterbrás 
adotou? 

O SR.J.OSEMAA FERRJ;;JRA NASCIMENTO 
- V. Ex'!' está falando agora da EUropã ou 
dos· Estados Unidos, acho que isso é Estados
Unidos. 

O SR. RELATOR .(Ronaldo Aragão)- Não. 
da Europa. - -- -

O SR. JOSEMAA FERREIRA NASCIMENTO 
-Veja só; a primeira adjudicação, ao falhar, 
não tendo as empresas confirmado os termos 
da nomeação de navios pela Interbrás, eviden~ 
dando assim estarem tecnicamente inadim~ 
plentes, que providências a vice-presidência 
da lnterbrás adoto_u? 

O SR.JOSEMAA FERRI::!RA NASCIMENTO 
Não estou entendendo o que é que a no

meação dos navios tem com as empresas, 
porque quem afretou o navio foi a Jnterl:>r-ªs· 
Só para esclarecer um pouquinho, só para 
eu perceber o teor da pergunta. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) -O 
esclarecimento é _o seguinte: a lnterbrás fez 
a nomeação dos navios consoante _um con
trato que existia entre a lnterbrás e_o consórcio. 
Na medida em que a (nterbrás fez a nomeação 
dos navios o consórcio se obrigava, imediata
mente, a confirmar essa nomeação e provi
denciar o embarque do produto, o que não 
aconteceu. Então, no momento o consórcio 
estava inadimplente, desde que ele não confir
mou a nomeação de um n_avio naquele mo
mento e nomeação essa_ feita _de: -ª-çQrdp com 
o que o contrato estabelecia. 

OSR.JOSEMAA FERREIRANASCIMEN"I:O 
-Senador, não me lembro desse assunto. 
Lembro-me dos problemas que tivemos na 
execução do contrato, foi com os Estados '-lni
dos. Inclusive, até recentemente eu li em um 
jornal que a fnterbrás até acabou ganhando 
uma arbitragem a esse respeito, mas com a 
Comunidade EurOpéia, eUTtão me lembro de 
ter havido problema na execução do contrato, 
no que diz respeito, conforme a assessoria 
falou, de que a lnterbrás contratou com os 
operadores para que o primeiro navio, -ou vai 
chegar no porto às 1 O horas e 15 minutos, 
então, automaticamente, a carga tem que es-

tar à disposição para ser carregada. Se isso 
não aconteç_ey, não me lembro de _cas_9 espe· 
cífico da Europa, Estados Unidos sim. Agora, 
se aconteceu, vamos dizer- aí agora é dedu
ção minha -, quando se está comprando al
gum produto, como é o caso, a lnterbrás com
proa ·a carne da Comunidade Européia na 
condição FOB estivado, ou seja, também da 
rêsj:fõhSabilidade do vendedor colocar o pro
duto a bordo do navio. Se a Interbrás nomeia 
umnavio, dentro do período acordado, o navio 
chega e o produtor não está em ·condições 
de colocar o produto, o _que significa dizer 
que o navio fica esperando à carga e gerã 
o que se chama de demurrage ou seja, penali~ 
dade pelo atraso, normalmente quando isso 
acontece- estou falando em termos globais, 
não estou querendo dizer que tenha sido esse 
o caso - essa penalidade é paga por aquele 
que é responsável por não ter cumprido a 
coisa. Mas desconheço que no caso da Euro
pa tenha havido algum problema de embar: 
-que. Nos Estados Unidos_slm. -

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão)- Pelo 
telex feito pelo Sr. Corbeline. Só um momento, 

O SR. RElATOR. (Rorialdo Àragão) - V. 
S' sabe que ó contrato entre Jnterbrás, _Socopa, 
Sogeviandes pode ter. sido assinado antes do 
leilão da Comunidade Económica Européia? 
Não podia estar submetidO aos ditames desta 
Comunidade. o-que autorizava a Interbrás a 
levar o' cons61"'ciO às barras do tribunal? 

O SR. JOSEMAA FERREIRA NASCIMENTO 
-Não senhor. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) - O 
senhor Qão,tem conhecimento do_ contrato? 

O SR. JOSEMAA FERREIRA NASCIMENTO 
- Do contrato eu tenho conhecimento, mas 
essa seqüência, essa cronologia, disso eu real
mente não me-lembro. Do contrato eu tenho 
conhecimento, porque acredito que tenha si
do eu, inclusive, quem ·assinou o contrato. 
Uma das assinaturas_ foi a minha. Mas essa 
cronologia do problema do leilão não ter ocor
rido, eu não me lembro disso. 

O SR, RElATOR (Ronaldo Aragão) - E 
não rezavà isSo no c_Oi:ttrato?__Se nllo oCor
resse ... 

Sr. Presidente. Eu só queria fazer referência OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
ao seu próprio depoimento no segmento-ante· -Olha, Senador, não me lembro do teor do 
rior, onde reconhecia, pela lembrança que diz contrato. 
ter, que houve problemas no primeiro leilão, 
que foi adiado, e que foram até enViados mem-. O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - Por 
bras da lnterbrás à Europa para tratar dessa que estando inadimplentes as empresas 5o-
agilização. copa e Sogeviandes, o diretor Aristides Caber-

Pois foí exã.tamente erri de.corrêrícia desse Iini viajou para .à EurOpa, _a fiin de reforçar 
atraso ou desse não leilão que o~orreu ... _ a ação dQ çoil_són:io_juhto' ~s autoridades da 

Comunidade_Econômitâ Européia, no Sen
O SR. JOSEMAR FERREJRA NASCIMENTO · .. tido de fazer uma venda antecipada à lnterbrâs, 

-0 Problema do navio? - · sob condição de ratificação oficial, quando sa-
bidamenté-tarvenCfa nao seria aceita'pela "t:o-

OSR. RELATOR (RonaldoAragão) ... o pro- m1.midade? · 
blema do navio. 

O SR. JOSEMAA FERREIRA NASCIMENTO 
O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCrMENTO -Não tenho como esclarecer isto ao s_enhor, 

- Eu desconheço. Se foi em função dissQ,_ . não. 
eu desconheço, realmente eu desconheço._ . 

Eiltão--:--;:igradeço o esclarecimento mas, o-sR. REL.Í\TOR (Ronaldo Aragão} -·0 
realmente, eu desconheço. senhor não tem ·c:onhecúnento? 

o sR. JOSE:MAR FERRI:JRA NASCIMENto 
. Ó SR- .kELA.TOR Ü~~~aldo Aragão) - Ê-: . ._Não, não íne lembro desse detalh_e. Não 

porque o diretor Corbelini, num telex feito,. tenho como_ esclarecer .ao senhor isto nã_o_-
transmitiu ao consórcio que o departamento de que 0 consórcio estava inadúnplente e em 
de transporte da empresa indic:-ava a não con- conseqüência á Interbrás podia ... eu não me 
firmação das nomeações-de navios feitas por lembro disso. 
este. 

Então, ele passou esse telex para o senhor, 
não deu conhecimento? · 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão)- Veja 
s6: o diretor Corbelini tinha conhecimento de 

. todo esse processo e o que se __ condui é que 
O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO" -. ele não, dentro dessa problemática, informava 

-Senador, eu não me lembro disso, confor--- ao senhor. 
me eu disse para o senhor, está certo? Eu 
não posso afirmar, porque como é uma Parte
operacional da coisa em si, ele _era o diretor 
que coordenava a execução, eu não me lem
bro de ter tido conhecimento de problema 
no embarque da Europa. Estádos Unidos, sim,_ 
Europa, não. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) - o· 
Senhor não l~mPra que ele levou ao conheci
mento do senhor, não é? 

O SR.JOSEMAA FERREIRA NASCIMENTO 
-Não senhor, não lembro, não. 

O SR. JOSEMAA FERREIRA NASCIMENTO 
- Senador, parece melo dúbio, mas o qUe 
estou colocando para V. ~ é que eu não 
me lembro especificamente do Corbelini ter
me explicado e me mantido informado dessa 
circunstância. Mas, ao mesmo tempo- pare
ce--dúbio, mas não é - tenho ConviCção de 
que ele, quando estava na Europa, ou quando 
estava no Brasi~ era um assunto que nós con
versávamos e ele me mantinha informado de 
todos os passos. 

Eu não tenho como identificar se esse caso, 
esse item específico, eu me lembro de ele 
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ter comun_!cado especificamente a mim, de
duzo que sim, mas eu não tenho como afirmar 
para V. EX_. ••• 

O SR. RElATOR (Rona)ào Aragã0) .,-:Veja 
o seguinte, é_da mato r importância, neSte caso, 
que o diretor Corbelini; tendo o senhor como 
responsável lhe desse todas essas informa
ções, porque no dia 24-6-86; o Consórcio in
formava a Corberlini do fracasso na primeira 
adjudicação. 

OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Isso eu me lerilQrg, eu me lembro que 
esperava-se uma decisão de uma determina
da, e não houve. N. foi postergado. Esse fato 
eu me lembro. 

O SR. RElATOR (Ronaido Aragão) -Por 
fim, Socopa, Sogeviandes diziam estar em 
busca de uma solução definitiva antes de 9-7, 
data da segunda adjudicação. 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Certo._ 

O SR. RELATOR (Ronaido Aragão)- Ao 
tempo- eles Já d_i~am_ ter obtido;_ er1 principio 
junto a Comunidade _Eco!J.ÔITJ.!f:.~ _Européia, 
para a venda antecipada, frustrada pela opõsi· 
ção dos representantes do comitê de gestão 
de certos países Europeus. Então, e1e tinha 
um conhecimento prévio. E- ele. viajou para 
a Europa inutilmente, É do conhecimento _de 
V. S•? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Se ele viajou para a Europa inutilmente, 
permita apenas dizer que aí eu não compar· 
tilho desse ponto de vista, porque no momen· 
to em que a direção autoriza a viagem dele 
para o exterior, ~ porque razões muito justifi~ 
cada para que isto ocorresse. Pode ter sido 
esse lado, ou seja, esperava-se que a adjudi~ 
cação fosse feita mlqu"ela época, não foi, então 
a díretoría, como era um asssunto para nós 
prioritário em todos os aspectos e por tudo 
que já falamos, a_ diretoria .dete:rminou que 
e1e viajasse à EurOpa para, de-peito, acompa
nhar, e pressionar. ~tão a viagem dele, _em 
si, não considero como inútil, porque eu rião 
tenho como afirmar a V~ Br essa cronologia 
das coisas. Os dois leilões h-õuve, em melem
bro disso, e também de que o corbelinê tenha 
me informado, pela lógica, sim. Eu não posso 
afirmar a V. EX e dizer: não,_ me lembro clara
mente disso. Dois leilões eu m.e.Jembro, mas 
esse_ detalhe eu não me lembro. D~e teJJa_la
do, mas eu não me lembro. 

O SR. RELATOR (Ronaid~Aragão)- O 
Sr. deve ter tido cqnb_ecim~ntõ? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Eu devo ter tido conhecimento. Mas eu 
não poss_o afirmar a V. S• nem-siin nem nãó. 
Eu-não me lembro. 

O SR. RElATOR (Ronaido Aragão)- Mas 
o Sr. teve conhecimento da f~traÇáo da c_oin~ 
pra antecipada? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Disso eu tive o conhecimento. Desculpe-

me da compra antecipada ou o leilão? Quer 
dizer a -~edsão para a vendi!.? · ' 

O SR. RElATOR fRonaido AragãoÍ ~j~s
tamente. _ 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-A dedsão para a venda eu tive_ conheci· 
menta, esperava-se num determinado_dia, que 
não aconteceu, teve que ser postergado, foi 
postergado para outra época. E isto eu tive 
conhedmento, disso-eu me lembro claramen
te~--

0 SR RELATOR (Ronaldo Aragão) :.... O 
Sr. (eve conheciiriento--disto?-Y. s~ tem condi· 
ção de garantii- que a lnterbrás deixou de coin- · 
parar carne velha da Itália? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-A lnterbrás deixou de comprar carne velha 
da Itália? Não. Eu sei que, inclusive, os forn!'ce
dores desta ç.3me para áfriterbrãs ou Seja os 
membros Qa CôinUiiiaade Européia que .eu 
não sei- se a· Itália léz ·parte, eu me lembro 
que erarit erri.présã:S ou frigOríficos, vamos di
zer assim, da França, eu· acho que tinha da 
Itália tambénl, ·eu-aCho que tinha da Alemanha 
ou seja não eram os frigoríficos, oS fomec~
dores não eram todos da França, espeCifica
mente, tinha de todos os países da Comu
~dade Européia. Eu creio que da Itália sim, 
nias eu nâo- poSso afirmar para V. Ex~ não. 

O SR. RELATOR, (RoQaido Aiagâo) • .:.... O 
SrA Não tem cqnheçimento d~-~ razões~ 

O SRJOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Não, Senhor. 

O SR RElA TQR (Ronaldo Aragão) - Saria 
com relação _à aftosa e a Comunidade Econô
mica Européia não aconselhou? 

'~o SR. RELATOR JOSEMAR FERREIRA 
NASCIMENTO- Pode _ser, Senador, mas eu 
não me lembro .disto. ~u .sei. que a origem 
não foi apenas. da. Fr~nça, foram_ de q~trps 
países da Comunidade Européia e eu nãQ me 
lembro exatamente quais. Eu sei é que foram 
outros fornecedores, mas eu não me l~mbro 
quais. 

O SR. RElATOR (Ronaido Aragão ) - V. 
s• tomou conhecimento do afastamento do 

. Sf. Antôriio SuEmo, Chefe do escritóriO da In
terbrás_ em Rott,_e~dam? Por que ele foi remO
vido do cargo antes do teffipo convenc_fona· 
do? Olegou a V. s~ a noticia de que efe havia 
sido removida· por ter divergido do Dr, Corbe
líni, nas negociações da came com o CEE? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
~Não, Senh~r-! Essa eu falo, porque quando
eu digo é porque está dare para mim, porque 
o Antonio José Teles Bueno eu conheço bem, 
e_ é um- _émpregãao antigo da lnterbr_ás, e até 
a lndiêação dã ·auenO. para Rottefdarõ foí mF 
'nha. E depois quando eu estava em Rotterdam 
o deSempenho dele Já _não Satisfez à Direção 
da Companhia e culminou -evidentemente, 
é um funcionário da Companhia, rrtas é claro 
o Senh(lr me fez essa pergunta,-não teve abso
lutamente nada a ver com dívergêficia ou não 
com o Corbelini. Nada - culminou_ com a-

PaSSagem do Presidente da Petrobrá:;;_. na épo· 
ca, por Rotterdan, -Presidente da Petrobrás, 
rião· era hem da lnterbrás - e fez uma visita 
ao escritório da Interbrás em Rotterdam ~ cqn_
versou com o BueflO. E, enfim, não tev~ \lnl~ 
inpressão muito satiSfcltória a -~ito.. 
.. Isso me foi relatado por intermédio dq Pres,i
dente da_lnterbrá.S. Como ele já por um perio
do, e nos já estávamos acomPanhado a perfo
mance, e não estávamos sãtisfeit.os com aper
fomance ·dele e em função desse fã.to em si, 
quer dizer, nós açhamçs por bem _de rea~
mente falér'retomar, e não seria mais condi
ções para que ele continuasSe lá,- Não teve 
absolutamente -nada a ver com o Coberlini. 

O SR. RElATOR (Ronal<lo ,..;..gão)- V. 
s~ poderia demonStrar a eSsa_ CPI- o ~fetiVÇI 
cumprimento da contrapartida prometida_pe\o 
consórcio Socapa e Sogeviandes~~m a.dg~r 
1 O milhões de dólares. de produto$ industria
lizados brasileiros? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Não, não tenho como confirmar Para V. 
s~ Eu sei que havia na negociação um prin
cípio de _contrapartida. Mas não tenho como 
di!er a V. Ex? de que foi cumprido, e que foi 
realmente e~utado._l'jãQ sei! 

Q SR. RElATOR (Ronaido Aragão) ~ E 
náo-Sabé Se ó Valor era esse? --

o SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-'- Não sei também se o valor _era esse. E:u 
sei qu~. dentro daqwlo que eu_ falei com _V, 
EX', há pouco, de que a lnterbrá~, sEimpre que 
estava contratandp ou comprando, procurava 
tirar e fazer contrapartida. 

O SR. RELATOR (Ronaido Aragão) - Co· 
mo foi resólvido o contencioso lntefuráSCortf 
o cómmodities Credit Corporatlon, ccc;-eni 
respeito à carne am~_cana? 

O SR,JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
--- É aquilo que eu falei para o sr .. -eu -li nos 
jornais recenteméfite, eu já estava fora da em
presa, e eu li nos' joffiaiS de qUe a lnterbrás 
teria ganho- uma ái'bitn3:Qein que ela inipetróli 
contra áCCC dóS Estados Unidos. Eu sei que 
houve problemas, lá sim, a CCC não CumpriU 
na essência o cronograma de eiJlbarque. Lá, 
conforme eu disse, teve prOblema de naviO . 
E eü tive conhecimento - açonteceU agora 
- eu li nos jOrnais de que a li"lte"rbrás ganhou 
essa arbitragem, mas não aconteG_eu dJ..U:ante 
a minha época não, por que ficou em terri"tos 
jurídicos, demorou bastante. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -
Quando V. S? assumiu a Vice-J?residênc:ia_ da 
lnterbrás existia na empresa alguma norma 
escrita que ba1izasse as contratações de servf.. 
ços da Interbrás ou Petrobrás? .Havia algumi!a 
norma escrita? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
--=-Eu aCho que sim. A lnterbrás serrlpre traba
lha_ com cadastro, ela sempre trabalha com 
normas áe como aS ·coisas devem proceder: 
COntratar empresas, isso tem que ser ~das
trado, tem que preericher certos requisitos. 

_Isso existe dentro da Companhia, para quaJ~ 

--~ 
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quer tipo de contratação ou compra existe 
esse tipo de reg-ul~mentaÇã~~ 
· O ·sR. REI:.A TOR (Ronaldo Aragão) - Con

síderando que a [nterbrás já eStava bastante 
informada de que estaria envolvido na. impor
tação de carne, como justificar o argumento 
de que era necessário contratar, sem maiores 
forinalidades; em ·razão do tempo? Como se 
justifica isso?· 

. OSR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- ti~o sei o _que que;r dizer "sem maiores 
fo.r;mêllidacj:es'~ Não sei o que significa o teor 
d~ expressão? . · 

O~R. RElATOR (Ronaldo Aragão)~ Pedi
ria à Assesoria uma informação. 

,C! SR. -ASSESSOR~ NO-CasO, -significaria 
a ,não-ocorrência de uma· Ucitação, de uma 
tomada !=Í~- _preçl? _efetiva. Esse procedimento 
~ uma formalidade legal simplesrnen!e. 

OSR.JOSEMARFERREIRANAsdMENró 
--Essa questão de corlcorrência, liCitação, 
tómada de preço, realmente existe. 
. Na acepção da palavra licitação; concor

rência, na acepção da palavra que temos co
nhecimento, a não ser para determinadas ativi
dades, como compra, de material ou qualquer 
coisa nesse sE!ntido, a Interbrás não adota ou 
não a dotava essa política de lidtaçao e concor
rêncta na acepçãO da palavra. A estratégia co
merCial dela sempre foi o se!;Íuinte: ·primeiro, 
cadastradas as -empresas que, pelo seu tipo 
de trabalho, têm condições de trabalhar com 
a émpresa; e, depois, com aquelas cadas
tradas, faz-se tomada de preço ou negocia-se 
com essas companhias. 

O SR. RELATOR (RonaldoAragão)- Car
ta-convite? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA.NASCiMENTó 
- Não, senhor, não é ·urna carta-convite, é 
wn telex ou qualquer coisa. Quer dizer, neste 
tipo de atMdade comer'Cial, a não ser quando 
é, por exemplo, alguma atividade que deman
de muito na área de serviço, como ptojetos 
de engenharia que têm proposta para apre
sentar dentro de 6 meses, em que_ a acepção, 
o_conceito de _carta-convite funciona, na ativi
dade comercial do dia-a-dia da execução, é 
um telex, pedindo rotação de preç_os para 
aquelas empresas cadastradas para prestar 
aquele serviço. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Mas 
isso está juridicamente correto? -

O SR. JOSEMAR FERRElRA NASCIMENTO 
-Acredito que sim, porque a lnterbrás sem
pre agiu dessa forma. A parte comercial, numa 
ativídadE!õtl.e comércio exterior, numa atividade 
em que o tempo é fundamental, mesmo con
forme V. EX'! falou, está-se sabendo que vai 
fazer antes_ assim. Mas, muitas vezes, a execu
ção tem que ser imediata, porque a pt6pria 
empresa não tem como, multas vezes, se pre
parar com a devida antecedência para uma 
execução, pois dependia de fatores alheios à 
sua própria atividade, como execução do Go
verno, enfim. 

Então, muitas vezes não s_e consegue fazer 
isso. Atividade coroerçial Qentro _dô sistema, 
para certas áreas, tem uma velocidade que 
exige essa forma de atuar.Juridicamente,nun~ 
ca foi colocado em dúvida dentro do sistema. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - De 
que forma foi contratada a supervisão e a ins
peçãO da rJlcMmentação da carne na Europa 
e no Sràsil? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Não sei assim de detalhes para dizer a V. 
EX. ~ 

Não tenho como responder a V. EX' de que 
forma foi feita a contratãção. Mas, normal
mente,_ quando s'"e compra um produto ou 
quando se vende, ou o comprador ou vende
dor, às vezes, aponta a entidade que vai emitir 
o certificado de peso e qualidade. 
Ac~mtece isso? 
Apenas um exemplo, que não tem nada, 

s6 para ilustrar o que quero dizer a V. Ex~. 
_Existem certas _instituições_ que~ quandQ se 

está comprando ou vendendo _determinado 
produto ela já determina "o certificado de peso 
e qualidade_ tem que .ser da, inspetora tal. Por 
quê? Por que é aquela que ela acredita como 
válido e ela só aceita aquele. Então, tem que 
se adequar àquela realidade. 

Não me lembro- de cab~a quem fez a su
pervisão, pode ser a SGS,- nâo sei, não, me 
lembro de cabeça da Interbr~, _que é uma 
empresa tradicional, ou a Loides, ou lntertec 
ou Ation Ville, sei que são empresas reconhe
cidas internacionalmente. Deve ter havido 
uma razãó dessa Mas não posso lhe afirmar, 
pOrqUe não me lembro já que não era um 
~untá me-u, especfficO de como se reza con
tratação; deve ter sido dentro desses prindpios 
que expliquei. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão)- No 
telex de 11-07-86 a ArcoP. área· de Contra~ 
tações Opetácionais nomeou "ABC GHffity'', 
representada no país pela supervisão super 
lnspect .. 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Vistorias e lnspeções em sociedades civls 
e militares para o serviço de supeiVisão da 
descarga de cem mil toneladas de carne con
gelada. Entretanto, não há contrato. Digamos, 
contratação de serviços, a própria venda de 
produtos, não há contrato, há um telex que 
se fécha e dá as condições que se deseja. 

Contrato é -quãndo tem algo que representa 
um período maior, mas num serviço espe
cífico nã~ _s~ assifta contrato_ para esse tipo 
de coisa. V. Ex~. por exemplo, vai comprar 
soja não se assina um contrato de s_oja. J_á 
há um padrão, é troca de um telex, falando 
das condições, ele responde, aceita todas elas 
e o próprio telex de fechamento é, juridica
mente falando, aceito em qualquer tipo de 
arbitragem. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -Sem 
contrato. 

O SR.'-'DSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Sim, porque, ein qualqüer arbii:ragem, a 
troca de telex é reconhecida como um con-

trato, porque o answerback está na empresa. 
Muitas Vezes, se fecha Ull) negócio se contrata, 
mas não há, digamos, um contrato específico 
para isso pois o próprio·telexjá é um contrato. 

No- caso da contratação da Supér Irispect 
ou do representante da mesma não sei lhe 
dizer se houve ou não eóritrato, mas se não 
houve· contrato é uma coisa normaL 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) - O 
vendedor indica Eisse tipo de empresa e só 
aceita a sua supervisão? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
~ Não, pode s_er de um lado .ou _de_ outr.o_ 
do vendedor o_u do comprador, isso_ é uma 
coisa discutível. Normalmente, quem está 
comprando indica a supervisora. Por quê? Por
que _qu_em está comprando vai pagar o peso 
e a qualidade baseado em um certificado emi
tido por essa companhia, então, evidentemen
te, o comprador, que é q_uem vai pagar, indi~a. 

O SR. RELA'rOR(RonaldoAragão)-Tam
bém não há concorrência para indicação tles
sa empresa? 

~OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Pode haver tomada de preço, se for o caso. 
Muitas vezes não ~pelo motivo que expliquei 
a V. Ex' Pode ser por uma cirCunstância espe
cial. Não em termos de favorecimento, mas 
em termos de confiança isso existe, normal
mente. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) - E 
nesse caso, se uma mesma empresa colo
casse seus serviços pelo mesmo valor ou um 
valor abaixo da empresa indicada, qual seria 
o julgamento, no caso da [nterbrás? 

A Interbrás nomeia urna empresa se duas 
entrassem nessa oPeração, tivessem a mesma 
condição que tem uma _empresa indicada pela 
lnterbrás e entrasse com um preço menor do 
que a indicada pela Petrobrás para fazer a ins~ 
peção, qual seria o julgamento da fnterbrás? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Ela iria ver o porquê desse preço menor 
porque mercado_ é aberto, Excelência. Quan
do se dá um preço você sabe perfeitamente 
se aquele preço é factível ou não é factível. 
A_ mera indicação_de um preço inicialmen~ 
não representa tudo, porque, às vezes, uma 
companhia dá um preç_o mais baixo, mas, logo 
depois, quando começa e executar, verifica 
que 'não consegue fazer, vem pedir reajuste 
de preço. 

A questão do preço sozinho é importante, 
mas ele não é, digamos, absolutamente essen
cial. Se houvesse isso, no caso com a lnter~ 
brás, ou ela negociaria com outro ou entraria 
em.contato para saber o porquê dessa empre~ 
sa oferecer preços mais baixos. Enfim, teria 
uma razão qualquer para desempatar isso, 
mas o preço baixo é evidentemente algo que 
é considerado. Mas estou apenas querendo 
mostrar para V. EX que, muitas vezes, sabe-se 
que pór aquele determinado preço que a em
presa está oferecendo é impossível fazer Um 
tipo de trabalho, Por quê? Porque você já co
nheci: o mercado. 
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O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) - Por 
isso deve haver as cláusulas contratuais. 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Exatamente. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - E 
se não existir contrato? · 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Não, mas no telex o Sr. diz: fechado pelo 
preço fiXo de tanto. Isso está escrito, no fecha
mento a maneira de como foi feita a transação. 
Porque, às vezes, você faz uma contratação 
por um preço fixo ou você prevê que seja 
realmente reajustado; cjuer dizer, o contrato 
na acepção da palavra ele prevê isso, mas 
em troca de fechamento de negódo através 
de um telex você também-pode colocar isso 
e, muitas vezes, ele pode ser colocado na pró
pria maneira de estabelecer o preço. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) - Por 
Isso, se não existir um contrato onde esped
fique a qualidade do serviço, o preço do servi
ço me parece uma falha e as raz_ões ditas 
por V .. S' _a_mim não satisfaz. Por quê? Para 
que du.as empresas tenham as mesmas condi
ções. Elas concorrem para o mesmo tipo de 
serviço e uma <:om um preço menor. Por isso 
a minha pergunta. Com as- mesmas condi
ções, tendo as mesmas espe<:ificações de tra
balho tem que haver um julgamento. Certo? 
Daí a iri1Portânda do contrato e que suas cláu~ 
suJas sejam cumpridas. -

O que não ocorreu quando se contratou 
essa supervisora. 

OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Eu, conforme disse a V. Ex", eu não conhe
ço. Eu já assinei dezenas, centenas de contra
tos na lnterbrás, em todos os níveis, qUando 
eu era gerente. Por exemplo, afretamento de 
um navio, não é um contrato, mas que, no 
final, é um contrato digamos assim: ele tem 
um formulário especial para aquilo que você 
assina. Então, a palavra _contrato ê, de uma 
certa forma, quando você faz, só que não des
sa maneira formal de um contrato, tem instru
mentos_, tem formulários já específicos para 
aquilo em muitos casos. Soja, por exemplo: 
Toda a área agrícola tem já padrões para aqui
lo e todos já têm conhecimento das cláusulas, 
o Sr. s6 preenche as lacunas previstas em 
termos de preço. 

Então, eu não sei dizer realmente se para 
essa contratação foi assinado um contrato ou 
não de prestação de s_ervíço, mas se não foi 
também não é uma coisa que pode acontecer 
se foi tudo estabele<:ldo em telex. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Não 
pode se escolher a empresa aleatoriamente. __ 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- A escolha aleatória nunca existiu e para 
cada escolha sempre houve uma razão. A con
tratação ou a compra de algum tlpo de serviço 
ou produto e tem-se que justificar o porquê 
daquilo. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão) -O 
pagamento de dois MVR (Maior Valor de Refe
rência) por homem, por a horas de se!Vlço, 

para simples tomada de temperatura nos po
rões dos navios quando atracados, bem assim
quando prestados nos frigoríficos, considera
do como honorário adicional, não lhe parecer 
um valor absurdo? 

- -osR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Não, não creio, j:>orque não tenho conheci-
mento do qua-nto. Não sei se esse "'alar, 8 
MVR, o número que o Sr. Falou, não conheço 
o assunto para poder dizer se é alto ou se 
é baixo. -Não tenho como. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão)- Nes
se caso çla cqntratação, a_ Intebrás não tinha 

·gente para fazer essa tomada de. te~peratura? 

o SR.JOSEMAR FERREIRA NASCiMENTO 
- Não pode. A lnterbrás, Sr. Senador, é ufna 
empresa prestadora de serviço também, é 
uma trading, ou seja, a Interbrás é uma mera 
intermedi.adora, ela é uma trading, ela vende, 
ela contrata, mas ela não pode ter pessoas 
para exéCutar determinados serviços, porque 
senão ela foge da fmalidade de trading. 

Por issO é que ela_ desenvolve a a.tividade 
ç_o_m__grc_í~_l, mas os serviços ~cnicos especf~ 
ficas_ ela contrata, ela não pode ter, porque 
senão ela fica muito_ grande, incha muito, e 
esta não é a filosofia dela. Esse é um s.erviço 
muito especializado. 

Cl SR. BELATOR (Roualdo Ar~gão) - En
tão, teria que ser uma firma tafnbém especiá
}izada? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
'--:'"_I::, normalmente é uma firma que fai isso. 
Não sei se é firma ou técnico. NãO conheço 
essa matéria de forma profunda para poder 
responder ao Sr. Ou é firma ou é técnico. 
Nãosei. - - -

O SR. RElATOR(RonaldoAragão) -Um 
esdilrecimento da assessoria a respeito do va
lor, na época, do MVR. 

O SR. ASSESSOR - O valor na época, 
não temos, mas hoje o valor está aproxima~ 
damente em tomo de 35 cruzados novos. Es
taria, hoje,_em tomo disso, 35 cruzados novos. 
Quer dizer, seria 70 cruz.ados novos por 8 ho
ras de serviço para um serviço extremamente 
simples, de tomada de temperatura, coisa que 
não é necessário fazer a toda hora 

O'SR. RELATOR (~onaldo Aiogão)- Isso 
é praxe, que a fnterbrás contrate, __ na impor
tação de carne, esses serviç_o_s para a tomada 
de temperatura? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
--Sr. Senador, acredito que sim, pOrque ã 
carne congelada ... Na iiTiportação, não posso 
afirmar ao Sr., porque, -evidentemente, foi a 
primeira importação de carne que a Jnterbrás 
fez na sua história, na época. Deve ser, porque, 
fazendo uma correlação com a exportação, 
quando a lnterbrás exportou- e ainda exporta 
carne para o Iraque - há, contratualmente 
falando, um nível de temperatura m(nimo em 
_qUe a carne tem que estar. Não -soe-m termos 

de carne, como .tarnbé.m_ dos porões dos na
vios. 

Isso é contratual, o comprador normalmen
te exige lsso nas exportações. E em todas as 
exportações da (nterbrás ela tinha uma empre
sa ou um técnico, não sei, que ia tomar as 
medidas das temperaturas de carne que esta
va sendo embarcada para o Iraque. Então, 
por correlação, a importação deve obedecer 
o mesmo-princípio. Por que? Porque a carne 
tem que estar congelada naquele determinado 
valor, senão começa a deteri~r?~ão. 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão)- Mas 
isso não é uma responsabilidade .de quem 
transporta? -

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Não, Sr. Senador. O transportador é obri
gado a manter o frigon1ico, o porão, a uma 
determinada temperatura, e compete a quem 
contratou che_car se _aquilo está correto. Certo? 
É o óbvio. Então, quando o Sr .. contrata um 
navio tanque, o _S_r. diz, no seu contrato com 
o navio: "Olha, o seu porão tem que estar 
com 20 graus ·abaixo de ze_ro." Agora, tem 
que confumar. Vor:.ê tem que .contratar empre
sas para, realmente, confirmar se aquilo está 
sendo_c_umprido. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - En
tão, fica o fiscal do flSCa1. 

. OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMEI'ITO 
- Não é_ o fiscal do fiscal. I:: o fiscal do .exe
cutor. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)_- Por
que veja o seQuinte: à medida em que o com
prador exige para que se mantenha uma tem
peratura x, se subentende que esse transpor
tador, que tem Um contraio para manter isso, 
cumpra o contrato. Então, ai, nós teríamos 
que contratar, no caso, o fiscal do fiScal. Qúe 
é que vai afirmar que esse que está respon
sável para medir essa temperatura também 
está medindo corretamente? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Bem, concordo com o Senbor~ Se for nessa 
linha realmente é um ponto discutível. Agora, 
quando se tem empresas ou pessoas conside· 
radas como técnicas para aquela determinada 
atividade, é o_conc.eito_dele. Então, é a mesm_a 
forma _que e_u estava dizendo há pouco: um 
certificado de uma empresa -como me veio 
à .cabeç2!:--:- S.G.S: ... ningyém_ discute se essa 
empresa fez ou não corretamente. O que está 
escrito vale, qualquer arbitragem do mundo 
aceita. Esse é um ponto. Agora me permita 
só esdarecer para V. Ex~ o seguinte: quando 
o Sr. tem várias etapas, de uma determinada 
irlõvfmentação cada etapa, realmente, deve 
ser conferida se está correta, pmque senão, 
se -o Sr. deixa para fazer isso no destino o 
Sr. nunca sabe ern qual segmento aquele fato 
ocorreu. Vou exemplificar o que eu queria dizer 
a V. Ex" Suponhamos o seguinte, a carne no 
caso: bom, comprou-se a carne da Europa 
e a responsabilidade é entregar a carne no 
armazém indicado pela Cabal, no interior de 
um determinado local no Brasil. Qual o per-
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curso que essa congelada vai ter que viajar? 
Ela sai, primeiro do frigorífico no interior da 
EUropa, vai para um caminhão, sai do cami
nhão, vai para o porto, sai do porto, entra no 
porão do navio, navega para o Brasil, sai do 
porão do nayio, entra num _outro c::aminhã,o 
frigorífico, aqui, para entregar no armazém. 
Então, são várias_etapas no meio. Ao entregar, 
lá, a responsabilidade do vendedor é colpcar 
naquelas características em que foi comprada 
dele, a bordo do navio. E, para isso, ele tem 
que comprovar que ele cumpriu da forma com 
que foi acordado. Ai, depois, tem o navio, que 
tem uma determinada configuração no que 
diz respeito à temperatura mínima determi
nada. Quando sai o Sr. tem que conferir. Por 
quê? Porque essa carne que s_aiu do porão 
vai passar para um caminhão. E, esse cami
nhão, por sua vez, vai entregar lá na Cabal. 
Se o Sr. não conferir, aqui, o Sr. não tem 
como, ao chegar lá no destino, na CObal, iden
tificar se o problema foi na navegação ou no 
transporte rodoviário. O Sr. tem que checar 
as etapas. Então não é problema do fisca1 
do fiScal. É o Sr. estar em condições de que, 
ao chegar no destino - e esse -'ª-"~ __ objetívo 
ecer quem foi o responsável pelo não cumpri· 
mento daquela condição. É essa a maneira 
com que eu vejo a coisa e, para isso tem 
haver a contratação de etapas dentro desse 
processo como um todo. 

O SR RELATOR (Ronoldo Aragão)- Nes
se caso não há confiabilidade n~ empresa con
tratada. 

O SR.JOSEMAR FERREJRANASCIMENTO 
-Não, Senador, a questão não é a confi<U>i
lidade. A confiabilidade existe, a questão é ape
nas de Imprevistos que estão aí - não é a 
confiabilidade, é, realmente, estar prevendo to
das as possibilidades para que, havendo al
gum imprevisto, você tenha como apurar e 
tenha como imputar a responsabilidade a 
quem não cumpriu. Não é o problema de con· 
fiabilidade, é uma segurança adicional. 

O SR. RELATOR (Ron~lcio Aragão) - A 
empresa Super lnspect é subSidiária da em
presa Gritm 

O SRJOSEMAR FERREIRA NASCIMI;NTO 
-Não sei, 

O SR RELATOR (Ronoldo Aragão) ~~Por 
que o contrato lnterbrás-Grifft teve de ser des
feito para refazê-lo entre lnterbrás-Super Ins
pect? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Não sei dizer. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -O 
relatório da auditoria interna da lnterbrás reve-
lou que 23% ___ quáSe l/4, dos relatórios das 
Super inspect eram inc;onsistentes e incom
pletos. 

Tomou V. S• alguma proVidência a respeito? 
Qual foi? Mostre-as com dqcumento, _se: for 
possível. 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Não tenho como mostrar pará V. EXt, real· 
mente. 

Normalmente, deixe--me explicar para V. Ex' 
a auditoria, o órgão auditoria, dentro daquele 
princípio do Estatuto da Empresa, de distri
buição diária de responsabí!ídade dos mem
bros da diretoria, no caso especifico _da lnter
brás, a auditoria é subordinada ao vice-pre
sldente, diretamente. Da mesma forma como 
uma gerência comercial específica está a um 
diretor comercial, certos .órgãos estão vincu
lados ao více-presidente, díretamimte; e um 
deles é auditoria. 

Então, significa dizer o ..seguinte: qualquer 
relatório da auditoria é encaminhado ao vice· 
presidente, e o vice-presidente toma conhecí
mento do relatório. 

Assim, se a aucUtoria fez algum relatório, 
no meu pei:lOdo, apontando isto, ess_e relatório 
foi para mim e eu o despachei para bs órgãos 
responsáveis pela execução, para tomarem 
imediatas providências a respeito, Esse é um 
fato. Se houve relatório da auditoria, foi o mes
mo encaminhado ao vice~presidente, e este 
o despacha para o órgão que não está cum
prindo com aquilo que ela aponta para tomar 
as devidas providências. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -Pedi
ria à assessoria que me informase se isto ocor
reu na épOca em (jue o. Dr. Josemar Ferreira 
Nascimento era vice-presidente. 

O SR. ASSESSOR - Parte, sim parte dos 
relatórios eram. A auditoria, pelo que consta, 
emite_ relatórios periódicOs __ de ac_ompanha
m~nto E_~ trabalhos da empresa, e parte foi 
feito- depois,-por SOlicitação da Comissão de 
Sindlcânda, que foi ihstaurada dentro da pró
pria Jnterbrás. A finalidade da pergunta é por
que alguns dos campos destas notas que se 
destinavam _ao cálculo do va1or a ser pago 
estavam em~ br_ancQ. Mais exatamente, 23% 
de todos os formulários dos quais se retiravam 
os dados para fazer o pagamento estavam 
em branco, ou seja, a auditoria considerou 
um caso Qravíssimo; c_omo é que a empresa 
estava pagando os serviços se os campos que 
pe_rmitiam esses cálculos estavam sem ser 
preenchidos? 

O SR. RElATOR (Ranaldo Aragão)- Tem 
V. S• conhecimento disso? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
---'-Não, Senhor. O que posso reafrrmar a V. 
Ex' é o seguinte: se esse relatório que a sua 
assessoria lhe está dizendo foi feito durante 
a minha gestão, tomei conhecimento disto e 
despacflel para os órgãos, no caso, o respon
sável para adotar as proVidências. Por quê? 
Porque obrigatoriam_eot~ nãQ há um re@:t6rio . 
da auditoria que seja feito ~.em que o original 
daquele relatório seja encaminhado ao vi_ce- _ 
presidente. O vice-presidente toma conche
~~~to d~ qualquer relatório da au~itoria. 

O SR RELATOR (Ronaldo Aragão) - O 
chefe daArcop, Sr. Paulo tésar Moreira, soijci· 
tou homologação de procedimentos, no cas.o. 
de contratação da Serviport, em 24 de setem-
bro de 1986, quando_a mesrna vinha prestan_
d-o serviços desde 08 de agosto de 1986, ou 
seja, a homologação só veio a ser solidUida 

48 dias após o _início do serviço. Por que esse 
procedimento foi ac::eito pela diretoria? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Senador, a Serviport é uma empresa que 
prestava, regu]annente, serviços à lnterbrás, 
é uma empresa que a Jnterbrás contratava re· 
gufarmente para prestar serviços. Não posso 
afirmar a V. Ex!' por que demorou tanto tempo 
para a homologação, pois realmente, não co
nheço o detalhe, Talvez, porque, a nfvel de 
execução foi feita a contratação, e depois havia 
a necessidade, por causa do limite de compe
tência, enfim, de ser homolagodo posterior
mente. Mas é uma empresa que, tradicional~ 
mente, prestava serviços à lnterbrás. Então, 
não era uma coisa, digamos assim, anormal. 
Não tenho coinci dizer para V. Ex'o porquê 
desse intervalo de tempo. Não sei. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -E 
por Que a diretoria aceitou isso.? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
__,.É porque a homologação, o próprio nome 
está dizendo, é um fato que, muitas vezes, 
a empresa, por uma questão estatutária, pre
cisa da homologação. Mas a homologação 
é algo rotineiro dentro do sistema, tem-se que 
fazer rapidamente. 

É óbvio que quando se faz, comunica-se 
o que está fazendo, pede-se autorização e de
pOiS homologa aquele ato. Isso é __ uma cais.,_ 
que acontece dentro da empresa para várias 
medidas que se tomam. 

O SR. REI.ATOR (Ronoldo Aragão)- Isso 
é corriqueiro na empresa? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Homo~o_gação de atas, sim, porque a pró· 
pria homologação diz: é a formalização que, 
por uma questão estatutária, deve acontecer. 

Então, um exemplo, apenas, rapidamente 
... pois não. 

O SR. RELATOR(Ronoldo Aragão)- Veja, 
mesmo que um serviço estivesse sendo feito 
há uma semana, que _fosse pedída a homolo· 
gaçã_o, isso é coniqueiro na empresa? 

OSR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
--:Eu não_ vou dizer para V. EX"' que seja corri
qüeiro. O que estou dizendo é que a homOlo
gação de qualquer ato é urn procedimento 
que não ê anormal no dia-a-dia da empresa. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - Mes
mo com o espaço de tempo? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Mesmo com o espaço de tempo, porque 
a homologação está implícita no que o própdo 
nome está dizendo, ou seja, houve conc::or
dânda verbal, ou concorcl_ância a J:espeito da
quela execução que, depois, preciSa homo
logar. 

·O SR: RELATOR (Ronaldo Aragão) - V. 
Sa. tem alguma rela,ção de amizade com pes
soas da SelViport? Quem? E 9esde quando? 

O SR.JOSEM.A;R FÊRREIRANÃSC!MENTO 
-Eu tenho relação de amizade com o presi
dente da.Servipon, que se chama Carlos_Alber· 
to Barbosa Silva. 
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Conheço o Cáries-Alberto ná muitos anos 
-não set exatamente desde quando- desde 
quando eu era diretor _da Jnterbrás, _quando 
eu assumi a diretoria em 1982, e desde quan
do ele começou_a trabalhar para a Interbrás. 

Conheço-o pessoalmente, posso conside
rar como amigo, ou conhecido amigo. Saí -
da lnterbrás e mantenho relacionamento, ain~ 
da, com ele. É o presidente da empresa: Carlos 
Alberto Barbosa Silva. 

OSR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -Essa 
homologaç:âo pedida não teve nenhum rela
cionamento, com referência a. ~Ã5a amizade, 
para essa empresa? 

OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Agora, já se entra nuru campo que, real
mente, não posso aceitar esse tipo de coloca
ção, porque não tem absolutamente nada a 
ver. Nunca, e em qualquer circunstância, tive 
qualquer necessidade de encobrir ou suavfzar 
um relacionamento_ peSSõal,- que -não tem -na
da a ver. 

Então, qualquer homologação ou qualquer 
injunção que possa -s-er retta de que, pelo as
pecto de que_eu conheço ou conhecia na épo
ca, e ainda conheço pessoalmente, o presi
dente da empresa, pudesse fazer qualquer re
Jadonamento de que por isso eu teria que 
ter a homologação. Evidentemente isso nãP 
é o caso. -

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragã~f- Dr. 
Josemar, a CP! tem como norrtfa; e· V. Sa:. 
fez o juramento, de dizer a verd,ade, ,certo? 

A pergunta não é feita e não tem nenhuma 
conotação pessoal, certo? Até porque entendo 
que nenhum membro desta Comissão tem 
nenhum interesse em detratar as pessoas. O 
interesse é o de saber a verdade para defender 
os interesses do BrasH e não vai aqUi- repito 
- nenhuma conotação, nas perguntas, no 
sentido de detratar quem quer qUe Sejá. 

O interesse desta CP! é -extrair' a verdade, 
só a verdade. porque o senaao, -o CónQreSso 
Nacional tem a responsabilidade de tomar pú
blico os negócios do Brasil. 

De que forma fcii" eretuada a seleção das 
entidades estivadoras pára efetuar a desestiva 
da carne nos portos de carga dessa merca
doria. 

OSR.JOSEMARFERREIRANASC!MI'NTO. 
- A seleção das empresas desestivadoras, 
se V. EX' me peirriitii', Senador, vol~r apenas 
um segundo ao assunto anterior._ Eu; ~vidente
mente, ao colocar aquela forma para V. Ex', 
não me passou pela cabeça, jamaiS, que isso 
viesse à COmiSsão e V.~ estão no Seu inteiro 
direito. Permita-me apenas colocar, que esse 
tipo de colocação, não da CP!, mas o aspecto 
do relacionamento de uma empresa ou do 
dono de uma empresa como \'ice-presidente, 
na época, ensejou mUitas coisas. Por Isso que 
coloquei, mas não teve qualquer aspectO nes
se sentido, s6 que, realmente, isSo-veío à baila 
várias veies. Então, vOltando à sitUação, é o 
seguinte: a estratégia, a filosofia que foi deter· 
minada para a contratação das empresas de 

desestiva da carne teve uma illosofia: negociar 
o melhor preço com as maiores e mais confiá
veis empresas que operam para a Interbrás. 
Essa foi a -orierita"ção para -o-órgão eSpecífico 
disso, p-orque havia uma razão para isso. Da 
mesma_ rorma expliquei a V. Ex'!' que a estra
tégia comerCial da lnterbrás, quando ·optou 
por uma emprésa_ para_ comprar a carne da 
Comúnidélde Européia, estava baseada no que 
ela entendeu como sendo a rn~hor,_ e para 
a questão da desestiva também obedeceu a 
isso._A desestiva é _um rato_r~Xtremamente pe
rigoso _e extremamente importante no pro-ces· 
sd e~jam~!:>· na hist~ria do Br":lsü se fez ope~~
ção de desestiva de carne da forma como 
foi feita, ou seja, todas as iinportações de caíne 
que o Brasil fez até aquela época era carne 
do c-onvencional, ou seja, pedaços dentro de 
uma caixa, em que se desestiva dentro de 
JJID palete ou caixas, essa é a rorma tradicional 
de exporta-ção e importação de carne. A fonna 
coin qUe essa carne dei Comi.ulidaàe EuroPéia 
e dós Estados Unidos chegou ao Brasil foi 
algo que nunca aconteceu. Eritâo, o rlscO era 
muito grande, a responsabilidade que a Jnter· 
brás tinha era myjto grande, porque, lembre
se que logo no irúcio do depOimento eu escla· 
reei a V. Sr de que foi estendida wna responw 
sabilldade para a Interbrás que não era dela, 
a responsabilidade dela era comprar o produ
to:,_ arreta.L9 .navio e. chegando no porto já 
não é mais prObJema dela, deveriã: ser de outro 
6rgão do Governo brasileiro, a Cobal ou não 
sei quem. Mas est€:.ndei'a"rri paia a lntérbrás. 
PoiS bem. ela r'e<:ebéú esSa riovã responsa~ 
bilidade. Então, a deSE:stiva é Uin · fator multO 
importante; por<li.Je só tem um navio, que é 
um navio rrigorífico, que custa uma rortuna -
parado, que ao mesmo_ tempo só contratou 
com aquele navio uma prancha de_descarre
garriento, _OU seja,- f.:!ri-!8. Veilócidade COJTI que 
ades estiva vai Colocar .-o·p.roduto fora do navio, 
em fuilção dõ feiri.pO -que ere fica parado, não 
cumpriu a prancha de desCarga, incorre em 
vemo brasüeíro.;- ,esse é o primeíro aspecto. 
9_ segUndo -~P..eçtq, qu~do -o_ p_avio~ chega, 
a desestiva Sai aireto pará Os caminhões frigo
ríficos, que já deverão estar esperando no cos
tado do navio. Então, se a desestiva, que pare
ce uma bobagem, parece uma coisa simples 
dentro desse cont~'1o, não ror realmente bem 
reita, iricorre~s.e ~1'(\ Problef;riãS seriís.SI!!lq~ 
~2r:n rE!IaÇãq .a.g n:;_vl~ -~~o,.c.a,I;njn,J:lã_o.:Q Brasil. 
nunca tinha ·feitcOmportaç~o dessa forma de 
cáirie,-Ou S"eja, OS- qiiártOS~ cOiri-peilSãaOS"inTei.: 
tos. Como·'erâ o viê:e:pres18eitte ·na épOéa, eu 
fui peSsoalmente a bordo de um_ na0o para 
ver. É impressionante, poique é manual, ê ma
nual, são peças de um metro e oitenta de 
altura, pesando cento e vinte quilos cada uma, 
em que o estiW:dor tem· que estar lá no porão, 
a -20 gT:aüS "ab?ixo -de zero, e_ manualmente 
PUxar aquilo para ã.Jingada, que partirá. Então, 
é um trabalho realmen,~e penoso, e a orienta
Ção foi a segUirite: ilãO- podemos·· cOrrer esse 
MS_co, tem (:júe'-vet qlleró São as empresas e 
negociai' coriléssas einpresaS o meffi.or-ph:!çó: 
E'ol esse o prinérpJo da, contrata:çãà_ de deses
tiva, por todas as razões que expliquei a V. 
Ex' 

O SR. RELATOR_.(Ronaldo.Aragão)- Foi 
em virtude disso qUe V. Sa. recomendou não 
haver tomada de preços para a desestiva da 
carne? 

- OSR.JOSEMAR FERREIRANASC!ME!'ITO 
- Não, não é tomada de preços, é negociar 
_com as empresas maiores o melhor preço.
Então, é em essêilda; umã torriada" de-preços, 
ou seja, ver quem são as empresas melhores 

-e negociar o melhor preço com essas em-· 
presas. · 

O SR. -RELATOR_"(ROnald.O ~~gao) ~_Foi 
v_ Sa_ quem-indicou-a Serviporl Para ser Cori-
trãta"dã pela lntefbrás? -

O SR JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Não, não fui eU quem indicou a Serviport 
para ser contratada pela lnterbrás, porque a 
Serviport já era uirici emjxeSiJrãdiclOnalmen~ 
te fornecedora, prestadora de serviços à lnter
brás. I::_ l!ffia empresa qy.e sempre fazia eStiva 
para a lnterbrás. ErjtãO, liãO:~haVi~ p-or que 
~u,_pesso_alm~n~, indicar a Serv_iport para fa
zer a desestiva da lnterbrás, não havia pof qu_ê. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - É 
correta Cl informação de que mais de 50% 
do total da des.estiva _da carne importada cou
be à Serviport, nos portos do Rio de Janeiro, 
Santos e Vitória? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Não sei dizer para V. -EX', percentualmente 
f~landç, quanto coube à Serviport no total. 
O que posso dizer para V. E>r, dentro c!essa: 
mesma Unha; _que expliquei aiõda há-pOuco 
dÔ- porquê_ das nielhores empresas, também 
havia um ·consenso de que, para não tumul~ 
tua r e nãO cri~ um problema-sério,_se deVeria 
restringír a cada porto, dig"ainos assim, -uma 
empresa estivadora, porql!e_senão; poderia es
tar_chegandó do~ riayiós, -ou o mesmo náviO, 
e duas empr~sás operando ao rnesmo_tenlpo; 
-_~dã _itJ;o21.Górifysão :da~a~~.- En~o~ a·'!'~~· 
-çaõ foi: as.melhores e wna ope:rando nos por· 
tos. Agora, eu nãO tenf'lo _cÇi:me_cimento; :~ 
s~i. no total, quanto é qÜe CbUbe à SeMpai-t; 
isso realmente._eu não sei diii:!r a v. ~ . 

O SR. RELATOR (Rooaldó Aragão)- ESsa 
informação-está no relatório da Petrobrá,s, que 
cita a própria comissão c;la Jnt~rbrás. A nota 
do Geipot diz que_ as empresas foram c.onVQ
cadas para_ apresentar as. suas cotaçõ_e:;~dLo 
accgcto. sem a realtzação ,de tornada de p~çqs, 
preço -concorrência, jne.xistindo qualqj.ler 
menção de tonelagem nos portos, segundo 
auditoria -da- empresa· A tOnelagem seria' de 
'166 mil. toneladas para urii total de 28.6 nlil. 
DisSo o Sr. tem conhecimento? · ·- ' '' 

O SR JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Não Sr. iiãõ; -esse detalhe não. A fdoSofi~. 
-Cohrorme--·eu díS-se -~-v.--~1 transffiifída· foi 
essa, mas~ O detalhe Q.e· ~~o a_çoiSa se~~~ 
deu, reã.frii.ente eu nâci ... -:-- ... ' ~ 

· O SR RELÁTÓR (Ronaldo Aragão) -liou
ye de su~_-_part_e-alguffi_ã_:sP!l~itação a setotes 
teCn.ICos -'dii Interbrás, para -que analisasse a 
veracidade das inrormações a V. 8', _encami· 
nhada pelo diretor Paulo Lima da Càtnara, 
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• respeito ela conb-amç-ão da desestiva da car
ne importada, a qual concluiu que em seu 
t'l'l6ximo limite os preços apresentados são in· 

·, feri~~ ~ nOssas estimativas? 
OSRJOSEMARFERREIRANASCIMENTO 

- Nlto. me lembro dlsso. 

O SR. RELATOR (Ron&do Arogõo) ~V. 
& nlto se lembrá que recebeu esse documen· 
to? 

ÔSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- N6o me lembro. '1nferior às nossas estima

. tivas", ou seja, então alguma empresa: apre
sentou um preço abaixo do que aquele qlle 
imogin6vomos que seria? ~ Isso? 

,O SR. N!Sl::SSOR- Effi principio, seria asSim . - -- - -
Mas, na verdade, as bases de dlculo eram 

diferenteS. Entiio, as empresas apresentavani 
. valores que Sf! referem a uma base de cálculo, 
· enquarito a Interbr6s faz um levantamento re
: ferido a uma quantidade maior de ações, que 
devetiarn' ser desenvolvidas e[l'l horários dife
rentes. 

· Dessa forma. no momento em que se feZ 
j a_ comparação, é evidente que, ~ a base de 

c6lculo era diferente, aquela que tivesse uma 
base de dlculo menOr apres;entaria um preço 

~ menor. E (oi dessa forma que fot elaborado 
em c:locuJTiento fr8udado ... 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
..:..... Documento fraudl!do? 

O SR. AssESSOR --:' Elartamente. E que 
' lhe foi enviado. IssO segundo auditoria da pró
' pria lntelbr6s. ' 

O SR.J05EMAR FERREIRA NASCIMENTO 
• '"'!"""" Borh, se o documento foi fraudado, jamais 
~tive' "Conhecimento de um documento frau
, dado para me sef encaminhado e eu autori· 
- :çá·lo. Agora, se tive conhecimento de que um 

di:x:umento fol fraudado nesse sentido, isso 
' reaimente n!O 'tem como' eu ter tido conheci· 
· Jnento a_ esse respeito. 

. O SR RELATOR (Ronaldo Aragão) - V. 
Sa. tem esse. r:el8t6rio do Diretor Paulo Lima 
amara a esse respeito? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-'-Não. Coforme disse a V. Ex', Senador, não 

, tenho qualq~eniocumento particular e pes-
soal da minha possage[l'l pela lnterbrás. Ja

: mais vi qualquer necessklade de guardar co· 
migo ~~~~ documento. Nõo tenho. 

O SR RELATOR (Ronoldo Aragõo)- Exis
. te esse documento na própria auditória da 

lnterbrós? · · 

, . O SR N!SESSOR- Existe. A auditori~ da 
; lnterbr6s fez um relatório quase que só especi· 

llcamente a respeito da desestiw da carne. 
. É um relatório bastante longo e multo circuns

toncfado, muito bem feito por sino!. 

. . o SR. RiiAl'óR (RoiiOfifo Aiiliião) = En-
tio. V. St, Dr.Josemar, não tem conhecimento 

; ~relatório do Diret<ir Paulo Lima Câmara? 

b SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
. ..- Não, não: b cwe disse, o que afirmei é 

Que riao tenho conhecimento de um relatório 
fraudado que me foi encaminhado pelo Dire· 
tor Paulo Uma Câmara. É isso o que a sua 
assessoria está me dizendo. Disso não posso 
ter tido CC?nhecimento jamais. _ 

Que me foi encaminhado, pelo Diretor Pau
lo Lima Câmara, documento para que fosse 
homolongada a questão da desestiva, sim. Is
so é uma coisa. Agora, que tinha conheci
mento de que esse documento era fraudado, 
não. Isso mio existe. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragõo) -A 
medida em que V. g, recebeu esse documento 
do Diretor Paulo Uma Câmara. como ele é 
diretor, V. S• entendeu como sendo um doeu· 
mento sério. 

OSlÜOsEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Claro. 

O SR RELATOR (RonaldoArogão)- E, 001T1 

a auditoria da lnterbrás, foi constatado que 
esse documento não era sério. 

OSRJOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Disso jamais tive conhecimento. De quan
do é que é esse relatório? Deve ter sido depois 
de minha.safda~Bom, n~ sei. Mas é a primeira 
vez que estou ouvindo dizer que esse do_cu· 
mento foi fraudado, em termos oficiais assim. 
Ouve-se tanta coisa, mas em termos oficiais ... 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Pedi
ria à Assessoria. .. 

O SR. ASSESSOR - Sem muita certeza, 
parece-nos que o relatório é o Relatório n9 

11, de 1• de maio de 1987. 

O SRJOSEMAR FERREIRA NA5CL'1ENTO 
- dezenove de maio de 1987? 

O SR. ASSESSOR - Nós temos todo a 
coleção desses reJatórios. Agora, aqui, não fi. 
zemos menção explicita ao nO:mero do relató
rio, mas podemos verificar posteriormente. 

O SR RELATOR (Ronoldo Aragão) - A 
conclusão é da própria auditoria ... 

O SR. ASsESSOR -: Da própria auditoria 
da lnterbrõs 

O SR. RELATOR (Ronoldo Aragão)- ... 
de que houve fraude, que o relatório ... 

O SR ÃS$E5soR - Que os dados foram 
apresentados de forma fraudulenta para se 
chegar a Uma determinada conclusão que, 
16glco, facilitaria às empresas. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -A 
determinadas empresas. 

O SR. ASSESSOR - As empresas que ti
nham sido escolhidas sem a concorrência ou 
licitação. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- En
tao, Dr. Josemar, V. S• não tem conhecimento 
disso? - -

OSR JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
....:. Não. Dessa conclusãõ ~ &üditoria de q'J.€ 
o documento era fraudado? Não! 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão)- Co
mo benefício para determinadas empresas 
que teriam sido contratadas para a desestiva? 

OSRJOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Nào, estou tomando conhecimento neste 
momento da mesma forma que falei para V. 
Ex' que jamais me foi comunicado pela Petro
brás, apesar de pertencer 23 arios à erilpresã, 
a conclusão do relatório deles. jamais tive co
nhecimento. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -isto 
nós temos em documentos de conclusão da 
auditoria feita pela própria lnterbrás. 

O SR. ASSESSOR - Só fara esclarecer: 
a CPI dispõe no seu arquivo do relatório con
clusivo da sindicância da lnterbrás, do relatório 
conclusivo da sindicância da Peirobrás e do 
relatório de auditoria do Tribuna] de Contas 
da União. Temos todas as_documentações re
lativas a esses processos que foram feitos. Os 
dois relatórios de sindicânda lnterbrás e Petro
brás, de nosso conhecimento, atê hoje não 
foram divulgados, nem internamente na em
presa. A não ser que tenham sido encami
nhados à Presidência da Petrobrás para que 
levasse o assunto ao Conselho de Adminis~ 
tração, o que. parece não ter acontecido até 
hoje. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- E 
V. Sa. não tinha conhecimento da coiJclusáO 
desse relatório? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Não, senhor. Tenho conhecimento do rela:. 
tório que, evidentemente, depus,- mas não da. 
sua conclusão. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Qual 
fOr o critério para a -oontrataÇâo do tránsporte 
de carne do farto Rio de Janeiro aos frigorí
ficos, adotado pela lnterbrás? 

O SRJOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- O mesmo princípio, Senador, esse ainda 
mais novo, digamos assim, fara a atividade 
da Interbrás porque na desestiva era mais fácil, . 
porque ela trabalhava já no dia-a-dia como · 
erripreSa. estiVadora; ·carregando;, desc-ªrregar 
é praticamente a meSma coisa O transporte 
rodoviário era novidade porqu_e ela nunca ape
rou transportando carg'a frigorificada. Nas ex
portações da carnes da lnterbrás ela já recebia 
as carnes no costadO: do navios, então, dentro 
do mesmo principio, segundo a it1formação 
que tenho, e esse assunto foi muito ventil~do 
para a empresa MJchelon,_ a lnterbrás foi à 
associação de classe dos transportes frigorifi
cados e pediu indicações das empresas máio
res e foi· dada a indicação e dentro dessa indi
cação elél negociou o preço com essas com
panhias. Essa foi a filosofia _e_ a maneira c;om 
que ela atuou, diganioS assim. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Na 
época, a empresa contratada, conforme V. Sa. · 
disse, foi a Michelon. 

O SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI
;Y.ENTO-= E esse _fato foi até rt:!Uito diVulgado 
pela imprensa 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -Foi 
feito esse contrato por diário, fração dia; ou 
foi feitO por vfagem? 
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O SR.JOSEMAR FERREIRAANSCIMENTO 
-Senador, não conheço·o tetalhe do con
trato. 

O SR RELATOR (Ronaldo Aragão)~ Esse 
contrato foi feito por cjuerri? -

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Pela gerência de operações, especifica
mente essa área que ctrldava de contratação 
de serviço. A gerência de operações é a gerên
cia que cuida da logística da empresa. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- V. 
S• tinha conhecimento de_ que na época o 
preço era de Cz:$ 7.500,00 por tonelada Jan 
e que foi feito por Cz$ 8.500? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Não, senhor, não tenho conhecimento. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- V. 
5' não teria condições de informar se tinha 
conhecimento elo preç:o--'dia? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Não, porque isso erã execução, era a área 
que ÇUidava disso, não chegava ao Vice-Pre
sidente a execução da coisa. A fi1osofia, sim, 
mas não a execução. En_tão, não sei dizer. 
Sei que esse assunto foi m\.lito fal<~,do, muito 
questionado, mas na época não sabia que era 
Cz~ 7.500,00 e foi por Cz$ 8.500,00. Particu
larmente, acho que deve haver alguma inter
pretaçao de número·c;Jiferent~. Acho, mas não 
conheço o detalhe, da coisa. 

O ·sR. RELATOR "(Ronaldo Aragão) - O 
que se constata é que_ deveria ter siçlo feito 
por Viagem, que era o normal_ e_que o contrato 
feito com a Michelon foi feito por diária ou 
a fração do dia que fosse usa~o ~ss_e trans
porte. V. S• como vice-presidente, não tinha 
conhecimento também desses detalhes não 
lhe_chegavam esses detalhes? '" 

OSR.JOSEMAR FERR~NASÇIMENTO 
- Não; não-chegavam ao conhecimento do 
vice-presidente esses detalhes da coisa. Tem 
que se por diária. 

OSR. RELATOR [Ronaldo Aragão)- Era 
competência da Gerência de Operações? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Era, sim, Sr. Não me chegavam esseS deta
Dles. Em vez de ser porviagens, era contratado 
por diárias-. Deve com certeza haver uma ra
zão. Lembre-se qu,e um_ C~r'flinh,ão. .. Não sei, 
vou tirar urna dedução: o Sr. esfá com o na:Viõ 
parado, o caminhão tem que ir entregar a car
ne e voltar. A velocidaqe_com _que as coisas 
acontecem é muito grande. EntãO; eu não sei 
qual foi o princípio. Ein vez de ser de Viagem, 
se a viagem é uma coisa específica, paga-se 
por viagem e não póí' diária,-não ·se~ não sei 
dlzer ao Sr. o por quê da cotsa. Mas deve 
ter havido uma razão do porque se optar pela 
diária e não por viagem. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - Mes
mo que isso tomasse mais C?lro? 

OSR . .IOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Não sei, não acredito qUe conSCientemente 
se tenha optado por uma forma que repre· 

senta um -custo adicional. Eu não posSo ad
mitir uma coisa dessas. Conscientemente, 
não. - -

O SR. RS.ATQR_(Ronaldo Aragão)- De
pondo na Polícia Federal, Paulo César Moreira 
disse que a orientação de V. s~ era a de não 
se fazer licitação para a transportadora. O que 
a V. St tem a. falar sobre esse assunto? 

O SR' .l:OSÊMAR !'E:RREIRA DÓ NASCI
MENTO-....:: õ'entro daqUilo_que eu fal~i_para 
V. Ext. Não é questão de- palavras. A gente 
colocar palavras é uma coisa, mas ó princípio 
da contratação dos transportes obedeceu às 
mesmas fllo_sofias de todo o processo, na for
ma, ou seja, negociar o preço com as empre
sas mais capacitadas a desempenhar a opera
ç_ão. Queinsão essas empr'esas? Não sei! Veri
ficar quem são as empresas. Foi o CC!$0- do 
'tf_ª_nsporte. Foi na __ assoçlação a ,ÜJ,forma,ç:ão 
qu~ et1 tive. Postedormeilte, como_ n_ã9 havia .. 
a InterbiâSilão trabalhava com empresas Clei 
transportes rodoviários friQOrfficos, então; ela 
teve que ir na' fonte. Fbí na· aSsOciação de 
classe._ E a associação de classe indicou. A 
filosofia foi nesse sentido. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -V. 
s•-COnhece uma pessoa -de nome Osvaldo 
CíOhÇa!VeSda Cõsta, ex-gerente da -Michelon 
no Rio de Janeiro?-

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Não. V. Ex' me perguntou se eu conheço, 
pessoalmente? Não. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - V. 
S' tomou conhecirr'lêilto das denúncias feitaS 
pelo citado-, o ex-geiente da Mlchelon, de que 
Paulo César Ferreira Moreira, chefe da Área 
de ç:o!1~~taçÇes, ~a Gerê~cia pe 9peraçõeS 
d~ Jnterbrás e demi:Udo, posteriormente; da 
empresa)_ r~cebeu inúmeras VeieS; por inter
tfrifdio de uma COnta bançária, ~:emessas de 
dinJl.erropelas facilidades que -deu à COmpa
nhia Transportadora? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASO
MENTO - Tomei conhedmento depois de 
tudo ter aconteddo e durante os processos 
da Polícia F~deral, que,eu_fui infonTla-dO, mas 
durante O perlodO em que eU estiva na empre
sa e durante o periodo em que o Paulo César 
t.arilbém estava na empresa, é óbvio, eu jamais 
tomei conhecimento a esse respeito. Depois 
do fato, de tudo aconteddo, os .depoimentos, 
essa mesma pergunta- me foi colocada, tam
bém, na Polícia Federal. Mas enqucmto ele es
fiwa tiã -coiiipãrihici jamais tomei conheci
mento a esse_ respeito. 
. osR RELÀTÓR (RonaJdo AragãÓ) - o -

Sr. não teve nenhum conhediilê!itO?. _ ~-

0 SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI
MENTO ....- Não, Sr. _nenhuffi COn_h~ímento. 
Nada. Durante o período enquanto eu estava 
lá,jam~s c:,hegou d_~':lúncia direta a esse res
peitO. Todas as denúncias que eu _evid~nte
mente tomei conhecimento foram denúndas 
que o jornal notiCiava, enfuil, a esse níVel. Mas 
não uma coisa específica, como é o c,aso. 

O SR. RELATOR (RonaldoAragão)- Num 
inquérito da POiicià Federal, o sr. Osvaldo da 

Costa- disse que tais remessas eram feltas__no 
nome de uma pessoa indicada pelo Sr. Paulq 
César; da· Interbrás. O volume era tão grande 
Que o contador" da empresa, Ari Soldatelli, de 
São Marcos~ Ri9 G~de. 9o _S_ul, l~gci_J.!_ p~ra 
o Rio de Janeiro pará esclareçer __ o -~ssu_nto 
junto ao Sr. Osvaldo:-=-o Sr._ nãã teni" cófiheci~ 
mento disso? - - - - · 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Os
valdo G. Costa. Gonçalves Costa, não é? --

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
"":"":'"!'iãp~~~ep.hor,_ 9ua1 o_ nof!~e -da pe.ssciã:, Se 
_fi'~: e· permite, s~l!~dor? -- __ . -. ·-· · -~- -_

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Gonçalves Costa. 

O SR. RELATOR (Ronaido Aragão) ...,. Qual 
era a função dos contratos entr~ ln_terb(ás e 
-Cabal? Há aJguns que_nunca foram assinados; 
hâ outros_ que :;6 Toram ~ssJp_ados duran~ o 
processo .de transferência das mercadorias de 
uma empresa a _outro;~, _e há çasos_.ero que, 
aditivos aos contratos, deixaram· de ser assina· 
dos. O Senhor tem conhecimento disso?, 

O SR. JOSEMAR FE!)ijEIRANAS'ciMENrO 
- Não, 5etlhor. Sabiã do relacionamento da 
lriftü·DfáS -c:om ·a COba1~ eVide"ntemente deilfrO 
·dessa linha Cfe que foi estendida à lnl::er6rá-s 
uma fiinÇãO que~ em prindpro, ·sena da Cabal. 
Então, elas acertaram· uma forma desse rela· 
c::ionamento; Interbrás --Cabal, em que a In
terbrás contratava e colocava_os produtos nos 
annazéns por ela indicados. Mas o detalhe 
d~ coptrCJtQ,_realmente, desconheç:q, 

O SR. RE:I.ATOR(Rori~ldo AragâÔ)·...:..' 
Quem era o responsável na lnterbrás que faria_ 
esse ·contrato? 

USR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Nessa áre~. é a oer~~~~ Op_et:_~~õ~::_-_ 
_ O SR. RELATO~ (RqJ1alc;lo Aragã,Ç~)--~ 

tcx:l.os .esses casos. qual a posição form~. da 
Diretoria da Interbrás, no_~so c;(a_~chelon. 
desses contratos com ~a Cabal? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASOMEN· 
TO- Mas em termQS ®.s cte(lún~ias?. _ -" 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- É.-

0 SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
.......Senador, a posição da diret.ória da Interbrás, 
repare uma coisa. Durante o período em_ que 
estávamos ainda l'}a lnterbrás, essa que~O. 
por exemplo, do contrato da Cobaljainái.S"lleio· 
à tona. O qlfe VeiO à tóii.ci, e- que a impfeli.Si!l 
publicava e que nós, enfl.lTl, tomávarrros co
nhecimento, ainda durE!Jlt_e a execução, -~ram 
coisas como "comprou a carne cara:', "corrl.
prou a carne barata", "contratou o _caminhão 
~i5?"· Eilfim, issO aí a imprensa noticiava e, 
n~s. _iernpf_e bUS<:áVã:mo~. a~ explicações inter
il~- ~~ _ev_!d~~~~ente; estava_riiOS PrOOtós" a 
responder a toda_SeJ<l:i, ·oomõ_ respOndemos 
várias vezes ã imprimsà a respeito de cada 
um desses assuntos. - --- - - · 

En~o, a posiçã9 da lnterb;~ er,;, pri~~ir~. 
de que a Direção da companl'ila ã:ié-0-iii.o
mento, só depois é que ess.es problemas vie
ram à tona, principalmente e que vieram esses 
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inquéritos, é que já houve uma conotação dife~ 
rente, ou seja, algo como levantamento de 
Auditoria. Uma conotação diferénte, enfim, de 
denúncia como- essa que V. Ex" acabou de 
colocar com relação a esse senhor. 

Mas até eram notícias que saíam nosjomals, 
e apurávamâs, mandávamos verificar o que 
havia e todas aqueles fatos_ que ali estavam 
indicados nos eram suficlentemente-eSclare
cidos e esclarecfamos perfeitamente à im
prensa e aos órgãos que nos pediam. Então, 
nada em termos, digamos assim, concretos 
nos chegou ao conhecimento àquela época, 
de que havia, realmente, como ainda hoje, 
pelo que está dizendo a Auditoria, çert.as coi
sas. Tudo bem, vai ter que mostrar, realmente 
comprovando a coisa.._Mas_ __ até_e_o.tã_o_,_ não, De
núncia formal, no sentido de um outro órgão, 
ou de alguém, não. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Ofi
cialmente, não haviam irregularidades? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Não, senhor absolutamente. Quer dizer, as 
irregularidades que se apontavam eram essas 
que a imprensa noticiava: "comprou carne 
mais cara", "a carne é de Chemobil", era esse 
o tipo de coisa que a imprensa noticiava. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- As 
auditorias internas da Interbrás e Petrobrás e 

' a do Tribunal de Contas da União, verificaram 
wna série de irregularidades nas relações con
tratuais entre a lnterbrás e a Cabal. Como 
exemplo, citamos_ -o _caso de, Já em julho de 
86, a Interbrás ter repassado 200 mil toneladas 
de arroz à Cabal sem nenhuma cobertura con
tratual, gerada pelo fato de as notas de com
pras apresentadas pela lnterbrás declararem 
como sendo o arroz do tipo 2, quando a Cabal 
o classificava como o tipo 3. O senhor tem 
conhecimento disso? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO .. 
- Não Senhor. Com- esse ·aetalhe,- absolu
tamente. 

O SR. REU..TOR (Ronaldo Aragão) - Isso 
aí era de responsabilidade da Diretoria de Ge
renciamento, do Gerente-de COiliprã:S, do Ge· 
rente de Distribuição? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- ~- Vamos dizer assim, se a ciuestão é a 
qualidade do produto que se está colocando 
em discussão, evidentemente: a responsabi
lidade é de quem comprou o produto, no caso, 
a Gerência Con'lerdal, ou seja comprou de 
maneira inadequada àquela que lhe era deter
minada anteriormente, se essa é a questão. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Arag§o) - É 
~'tlelas. 

OSR.JQSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Na época, quanto a essa a questão de arroz,. _ 
de' ie!acionamento com a Cabal, as -~oi~?!S 
que tomávamos conhecimentq p_ão era por 
esse aspecto. Jamais se chegou a essa ques
tão, mas havia arroz estoCado, nuin determi
nado armazém, apodrecendo estragando e 
ninguém fazia nada. Eu imaginava que isto 
era de responsabilidade da lnterbrás, quando, 

na realidade, não era porque a Jnterbrãs colo
cava onde se determinava. 

Mas a movimentação não era responsili
Jidade _dela. _O que nos chegava ao conheci
mento, na época, era esse tipo de posiciona
mento, mas não uma formaa diferente do tipo 
do produto que foi determinado. Estou ouvin
do uma afirmação pela primeira vez. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -
Quanto a esse repasse de 200 toneladas de 
arroz à Cabal, sem nenhuma-cobertura contra
tual, o senhor também não tem conhecimen
to? 

OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
:__-Não senhor. Quer dizer, era como se a 
lnte.rbrás estivesse entregando para a Cabal 
200 toneladas a mais do que o inicialmente 
acordado?_ 

O SR. RElATOR (Ronaldo Aragão)- Não. 
Foram entregues à COBAL 200 mil toneladas 
de arroz, sem nenhum contrato entre fnterbrás 
e COBAL. 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Acho uma coisa impossível ... 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -Isto 
está constatado pela Auditoria da Interbrás e 
da Petrobrás. 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Quando digo impossível, Senador, permi
ta-me esclarecer, não um fato em si. Tinha 
que ter um contrato para ser entregue, tudo 
bem; mas se assinou o contrato a tempo para 
a entrega do produto. 

O SR. REU..TOR (Ronaldo Aragão)- Não 
existe contrato nenhum. 

O SR. ASSESSOR --Só em aditamento. 
A CPI ouviu ontem depoimento do atual Presi
dente da.. COBAL que, à epoca era o mesmo, 
e continua até hoje. Ele, no seu depoimento, 
disse que, até hoJe, a COBAL e a Jnterbrás 
não chegaram a um acordo e não assinaram 
os contratos. Os contratos elal;>orados nunca 
toram assinados entre àS partes. o contrato 
era fundamental para estabelecer relação de 
responsabilidade e eventuais penalidades que 
cã:be"_riam a yma e a outra. Esses contratos, 
a despeito de elaborados, nunca foram assina
dos por nenhuma das partes. Nenhum deles: 
ari-oZ, carrie,Jeite. Nada! 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão] - O 
senhõr não tornou ·Conhecimento disso? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Sei qUe hclvia dificuldades justamente no 
relaç_iona_rnento, mas j~mais de que, "olha, 
não há contrato algum, até hoje não há contra
to". Eu s~bla c:ille havia dificuldades no relacio
namento por causa desta questão, o que um 
faz, o que O outro faz, a imprensa colocava 
como responsabilidade da lnterbrás o que não 
era dela. Enfun, sabia da existência, mas, evi
dentemente, desse detalhe não. 

o-sR.-RElATOR (Ronaldo Aragão) - En' · 
tãO,- O senhor não recebeu nenhuma orienta
ção do Cinab ou do Seap a respeito disto? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-NesteS termos, "tem de_se formalizar isto, 
vamos resolver isso Imediatamente", não, É 
o que a sua Assessoria está dizendo: "Olha, 
se não tiver esse contrato assinado temos de 
tomar_ uma providência, porque se este con
trato não estiver assinado, não vamos chegar 
a lugar algum, tem de encontrar ... '_' Neste sen
tido, não. 

o-SR RELATOR (Ronaldo Aragão)- Nes
se caso, já que o senhor não teve conheci
mento a respeito, o senhor entendi;;\ ser neceS;· 
sária alguma orientação desses órgãos, da 0-
nab, do Seap? - - -

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- Entendo que sim, Senador, porque, repare 
uma coisa. Essa foi uma operação desgas
tante para todos, e, dentro daquela forma que 
inicialmente expliquei para V. Ex", CJl:le já tem 
conhecimento amplo do assunto.- É porque 
a forma, a velocidade, o volume com que as 
coisas iam acontecendo, muitas vezes, ou se 
paravam todas as operações para tudo, a fim 
de acertar um detalhe, ou, então, continua
va~se operando para não colocarem risco algo 
muito mais importante ·e depois se acertariam 
os detalhes. Eu sabia que essas dificuldades 
existiam. Então, perl.so que a coisa foi neste 
sentido, ou seja, havia algo muito mais impor
tante e muito mais prerriente do que o acertar, 
o "pára tudo, Seilão não acerta". Mas acreditO 
que realmente deveria ter hav:ldo uma determi
nação mais clara, dividincjo, saindo com tudo 
pronto. Isso, evidentemente não" acontec~: 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Em 
decorrência diSso, não foi torriado procedi~ 
mento administrativo pela Diretoria da lnter
brás? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
- Não, porque, conforme eu disse, para n6s, 
a- iil,existência disso n~o estava impedindo a 
execução. Se porventura, algo dessa natureza 
interviesse e impedisse a execução, é óbvio 
que algo teria de ser feito. Mas não, sabiamos 
que havia dificuldades, rpas não a esse ponto. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Volto 
àquela ponderação que fiz, e nela não vai ne
nhuma consideração de ordem pessoal. É 
uina ·questão que vai ajudar a CPl a se situar 
dentro dessas linhas traçadas de atuação. Nós 
perguntaríamos a v: 8' se, quando vice-pre
sidente, tinha algum parente trabalhando na 
lnterbrás. 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO. 
-Tinha. Era o Sr. Pau!Õ César Ferreira Mo
reira, meu primÇ>. 

O SR. RELATOR (Ronaldo_Aragãq)
Quando ele entrou na empresa? Foi atra~és 
de V. 5'? --- - - -

OSR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-EntroU por irl.dicãÇão mihha. 

O SR. RELA]"OR (Ronaldo Aragão) - É 
verdade que v. s~ tratava de assuntos da em
presa diretamente com seu primo, passando 
por cima do Sr. Aguinaldo Ubório, na __ época 
Chefe do Sr. Paulo César? 
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OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Não senhor. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - É 
verdade que v. s• teria_ dito que precisava de 
uma pessoa de 99_% çle._ _confiança e 1% de 
eficiência? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Não sei exatamente se foram esses os níveis 
de percentual, mas sim, para uma área como 
essa, de contratação de' serviço. Evjdentemen
te, foi um exagero na filosofia que estava que
rendo colocar _a coisa. Por_ quê? Como é uma 
área extremamente sensível, uma área extre
mamente vulnerável, a questão de confiança 
de quem está contratandoJ ~ mim pareceu 
muito importante. Foi uma expressão que usei 
para caracterizar aquilo que entendia no as
pecto de acentuar a questão confiança. 

O SR. RElATOR _(Ronaldo Aragão)- Essa 
afinnação foi com relação à confiança? 

O SR.JOSEMAR FEl< R EIRA NASCIMENTO 
- COrifiariÇa nO sentido ele não _usa_r de meios 
ilícitos ou para beneficio próprio. É nesse sen
tido. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Por 
que a Interbrás assinou contrato com a Math 
Rich para a aquisição de milho argentino com 
preços fixos, quando ~ ~_bia, na época, que 
o preço estava c;.,dente? 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENT~ 
-Senador, não tenho como responder a .V. 
Ex" mas essa questãO -de preço não sei até 
que ponto poderia colocar isso para V. Ex', 
é muito controvertida, porque é uma eStratégia 
que, de repente, pode ser tomada, comercial_~ 
mente falando. 

Não sei se há tempo e forO para o que 
estou dizendo, mas não é absurdo._ comercial
mente falando. Se V. Ext me perfnite um pa
rêntese para justificar o que estou querendo 
dizer, o que quero dizer _é .que não é_ um absur
do, e não que isso tenha si_do feito e que tenha 
conhecimento disso, apenas se foi não é um 
absurdo comercial. Lembro_-me: que uma das 
maiores operações_de açúcar que o Brasil já 
fez, especificamente a lnterbrás, foi dentro des
se principio. 

Na época, o Presidente da Petrobrás, que 
era ao mesmo tempo Presidente da Jnterbrás, 
foi à Venezuela e negociou um contrato de 
açúcar por dois anos a preço fixo. Enquanto 
o mercado em urn determinado valorJ S. S• 
negociou um pouco _abaixo desse valor, só 
que vendeu o pro_duto a esse valor, a_ preço 
fixo por dois anos._ e _o Brasil jamais ganhou 
tanto dinheiro em açúcar e a Interbrás, em 
função desse contrato, a preço fiXo. Deu certo, 
bato palmas para ele, se tivesse dado errado, 
evidentemente seria, .. Mas o que eu estou di
zendo para V. Ex• é que numa estratégia co
mercial como essa tem qu~ ser medido o risco 
que se está tomando, mas, se se ~ornar não 
é um absurdo não, depende de decisão se 
toma ou não toma o risco. Mas, desconheço 
que isso tenha sido felto. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - O 
Sr. desconhece? 

O SR. JOSEMAR_fERREIRA NASCIMENTO 
-Exato. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Ar?Jgão) - Co
mO V. StavaJia owash out do milho argentino 
adquirido pela lnterbrás da Math Rich, o se
nhor-não tem conhecimento Ufmbéni? 

O~R.JOSEMAR FERREIRANASé:JMENTO 
-Eu tenho--conhecimento da operação, mas 
não conheço detalhes de como é que foi feito 
o-wash out da operação, em termos de cober
tura, não posso dizer para V. Ex' porqúe real
mente não sei, não me lembro, não sei o resul_
tado. 

~O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -O 
Sr. não sabe de quem foi a responsabilidade? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI
MENTO - A responsabilidade da operação, 
é claro que eu sei. A responsabilidade da ope
ração - eu não estou querendo dizer com 
isso que ele seja i&ento da responsabilidade 
- não é is~o. o que estou dizendo é_ que é 
uma op~_as:~O extremamente lêChiéã que a 
Gerência de Produtos Primários e o Diretor 
de Pro_dt.itos Primários é que cuiPam disso, 
dessa operação especificamente, por quê? 
Porque é mu_ito técnica e espeCializada. 

É ulna 'Gerência que nã Interbrás se chama 
Gerência de Grãos, que cuida desse assi.Jilto 

-- e tem um Diretor de comodities. 

O~SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - En
tão, a responsabilidade, nesse caso, foi da Ge-
rência de Grãos. -

O SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI
MENTO:..;,. O& Gerência de Grãos, 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) -
Quem pagou? A lnterbrás, de sua receita pró
pria, ou o Tesouro-Nacional? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI
MENTO -Senador, se a operação foi denf.ro 
do princípio da lnterbrás colli.o agente externo, 
fOi reCurso--do GOveilió Federa1, porque esse 
era o principio todó. A fnterbrás, muitas vezes, 
adiantava o dinheiro; como a liberação dos 
recursos dos órgãos federais para a lnterbrás 
não vinham numa velocidade, a Interbrâs 
adi~mtiiVa e-depois era ressarcida. Esse foi ó 
princípiõ geral da coisa. 

·o SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- Co· 
mo V. Ex' avalia o .nas)l-out do milho ameri-
cano comprado pela lnterbrás? ·· 

O SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI
MENTO- Também não, 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)- O 
nesmo principio? V. EX' poderia comentar e 
fornecer. os númerQs finais dos acertos sobre 
perda no caso da compra de arroz, qiiais fo· 
raro as perdas, os reembolsos e as parcelas 
acertad?!cS? 

O SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI
MENTO - Não tenho como dizer. Detalhes 
dos- números eu não sei. Sei apenas o global 
de quanto a lnterbrás - no total importou: 
400 ou 450 mil toneladas de arroz. algo pare
cido com isso, pode ser que eu me engane, 

mas não_ me lembro, não conheço _detalhes 
de qual foi o res_ultado. 

- O SR. RELATOR (RonaldoAragão)...,- Qual 
o valor que V. Ex~ considera o míniriio Parã 
a constituição -de uma empresa etn termos 
de investimento qtie queria atuar na -área~' de 
importação e exportação? 

O SR: JOSEMAR FERREÚ'iA 00 NASCI
-~NTO - _S~ador, depe(1_de. Depende- de 

que tipo de empresa for, se é uina empresa 
C~::nil~rci~~ exç)ortador;;3 e ínlpOrtadora, é uma 
c_oisa, já _ _uma tradliJ!J, é outrá,-·é uma jjrêsta· 
doradeserviço naárec, qe irilportãçâo'eexpor
tação. Eu, hoje, sou prestador de serviÇo na 
átea de exportação e importação; _s_ou apenas 
eu, minha secretária e acabou. Vendo serviços 
de consultaria. Então, depende muito da es
trutura que se queira dar a essa ~mpres_a. Se 
é uma empresa comercial ou seja, vai comprar 
e vai vender, vai asswnirriscos comprando e 
vendendo, é uma coisa, se é uma trading, é 
outra, ela tem que ter uma estrutura menor, 

.-se é um prestador de serviços, um consultor, 
é outra. Então a pergunta é um tanto, _vamos 
dizer assim ... 

O SR. ~RELATOR (Ronaldo Aragão)__: Mas 
vamos dizer no caso do Senhor, da sua empre
sa, prestadora de serviç_os.~. 

O SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI
MENTO - Prestadora de s~rviÇos, consul-_ 
toria, agendamento_._ .. 

O SR. RELA TQR (Ronaldo Aragão) - Com 
quanto é que se faria hoje uma empresa dt!s
sa? 

O SR. JdSEMAR FERREIRA DO NASCI: 
MENTO-....:... bepe"nde, iiãO -Sêi, qUer-Olzer, d~· 
pende, V. Ex? tem o custo do telex, do telefone, 
uma secretária, enftm, não sei quanto -é que 
pode custar hoje para montar uma empresa 
dessas, não estou atualizado quanto é que cus
ta todo esse aperelho, digamos assim_._ Mas 
V. ~ não precisa de muita coisa, basta 9 
a1uguel de uma sala, duas salas, telefone, telex. 
wna secretária ... 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão) - O 
Senhor tem sócio, hoje? 

O SR. JOSEMAR FE'RREIRA DO NASCI' 
MENTO- Tenho. Minha mulher e meu filho 
mais velho, eles são meus sócios no meu es
critório. · 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragão)__: i=à
miliares. 

O SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI
MENTO - Sim; eu tinha. que c_ons_tit_ulr: uma 
sociedade. Então, evidentemente1 pa __ '!linha 
nova vida~ ao ""cofistitu1r uma sociedade~ por
que, evidentemente, sociedade não se a.drnite 
com uma única pessoa, coloquei m_inha mu· 
lher e o meu filho mais velho, qp.e tem 19 
anos. São os únkos sócios que tenho. 

O SR. RELATOR (Ronaldo Aragrão)- Qual 
o faturamente obtido pela sua empresa, ano 
a ano, ~esde a sua constituição? _ 

D SR. JOSEMAR FERREIRA DO NASCI
MENTO- Senador, isto aí.· b -Primeiro afio 
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foi difícil, porque o ano iti.icial, e, basicamente, 
não sei de cabeça o número não, mas é algu
ma coisa de, basicamente, empatar com aquí
b que tenho em termos de gasto. Ou seja. 
no meu primeiro ano, que na realidade, não 
foi um ano, foi meio-ano, constitur a compa
nhia, o meu escritório, digamos assim, em 
1987, e gora estou fechando o balanço desse 
ano. Então, não tenho um número muito pre
ciso, porque estou com wn ano e meio, diga
mos assim, numa primeira atMdade. No meu 
primeiro ano, que foram seis meses, foi mais 
a parte de mobilização; tive que comprar telex, 
comprar telefone, móveis, essas coisas todas. 
Twequeusar, enfun, recursos para poder fazer 
isto, e foi um ano que fechei com déficit, e 
tinha que fechar. Este ano estOu fechando ain
da o 1988. Estou há um ano e meio, somente, 
na atividade. 

O SR. RELATOR (Ronaido Aragão)- Dr. 
Josemar Ferreira do Nascimento, agradece~ 
mos a presença de V. EJr nesta Comissão, 
dizendo ao Sr. Presidente que estamos satis
feitos com a inquirição feita a V. 8' dizendo 
que, embora pelas perguntas feitas, sobre 
muitas V. s~ não tinha conhecimento da nego
dação feita na lnterbrás, mesmo sendo o seu 
primeiro Vice~Presidente, que era urna das atri
buições dadas, embora essas atribuições te~ 
nham sido delegadas a outros setores, ou se
tores responsáveis. 

Portanto, Sr. Presidente, nós que estamos 
na condição de Relator de_ste intrincado pro~ 
blerna de negociação feita pela Interbrás, de 
compra de a1imento, mais uma vez digo a 
V. EX' que me reservo a fazer uma avaliação 
das respostas feitas pelo Di. Josemar Ferreira 
Nascimento. 

Agradeço e encerro aqui minha participa~ 
ção. 

O SR PRESIDENTE (Difceu Carneiro)
Agradecemos ao Senador Ronaldo Aragão pe-
lo trabalho na relataria e gostaríamos de inda
gar ainda do depoente se não tem a1gum as
pecto que seja importante para o esclareci
mento dessas indagações que estamos fazen
do, em função do compromisso de juramento, 
inclusive, de dizer a verdade, e do interesse 
do nosso País em esclarecer a verdade, através 
do trabalho dos representantes, aqui, nesta 
Casa Legislativa. 

Gostarfamos de indagar se V. S•tem alguma 
coisa a mais para declarar e esclarecer a verda
de, por saber, e que não lhe foi perguntado? 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCiMENTO 
-Senador, antes de mais nada, para mim 
também - é a terceira vez que compareço 
a esta COmissão - é uma alegria, sincera~ 
mente, porque hoje a sociedade brasileira tem 
meios que podem esclarecer responsabilidaM 
des de executivos estata1 ou do Governo que 
desempenham ou desempenharam enquanto 
estiveram exercendo esse cargo. 

Agradeç_o, é uma oportunidade, rea1mente, 
porque, princiçia1mente pelo aspecto do meu 
lado pessoal, isso, para mim, pelo contrário, 
não me traz qualquer constrangimento. Para 
mim é uma alegria ter essa oportunidade de 
esclarecer. Por quê? Porque é um fato. Eu 

--era o Vic~Presidente executivo dessa empresa 
nessa época. Eu fazia parte da Direção da 
companhia. Então, era o responsável, fazia 
parte da Direção e a empresa teve uma missáo 
árdua e teve que desempenhar essa missão. 
É óbvio e ululante que as coisas têm que ser 
esdarecidas. Esse é_ um ponto. · 

Segundo ponto. Tenho uma carreira de 23 
anos numa empresa a que me dediquei a vida 
inteira. Comecei, como disse aqui, como auxi~ 
liar de escritório e cheguei a vice~Presidente 
da companhia depois de 23 anos de trabalho. 
E; lamentavelmente, por circunstàncias que 
não me cabe aqui colocar, deixei essa empre~ 
sa. A iniciativa de sair da empresa foi minha. 
A iniciativa de sair do cargo não foi minha, 
mas de sair da empresa, sim. 

E isso pode até parecer de uma maneira, 
porque a minha saída, da mesma forma que 
11?1 Diretoria da lnterbrás, veio imediatamente 
após toda essa questão _das importações. E 
é óbvio que pode haver qualquer tipo de rela
danamento ou correlacionamento no que diz 
-respeito à maneira que as coisas são feitas. 
Então, i.Juanto mais isso se esclarecer, melhor, 
porque sou um profissional, tenho três filhos, 
homens, que têm um pai que deu a eles exem~ 
pios. E isso que os Srs. Senadores estão fazen~ 
do, como mandatários de todos nós, realmen~ 
te é uma coisa que a inim, particUlannente, 
alegra. 

Não tenho nada a acrescentar, acho que 
as perguntas todas foram colocadas. Lamen~ 

to, apenas, vou repetir, não que eu tenha, além 
do juramento, me furtado, mas gostaria ape~ 
nas de relembrar a V. E:xo que esses fatos o cor~ 

- reram há 3 anos e há 2 anos que não estou 
mais na Petrobrás. Em conseqüência, não es
tou revivendo fatos que porventura me pudes

-sem dar as respostas mais precisas que V. 
EX'! necessitava. 

Gostaria também de coicear que é claro 
que a Interbrás, nessa execução, como em 
outras atividades, pode ter cometido erros. 
Não há ninguém que trabalhe sem errar. Não 
existe. Agora, uma consciência absoluta eu 
tenho, por ter sido, na época, responsável por 
faz_er parte de uma empresa com a responsa
bilidade que foi a ela atribuída. Eu, pessoal
mente, tenho a consciência absolutamente 
tranqüila de que fiz - e fizemos - o melhor 
para o nosso País. Se nào fizemOs mais, hoje, 
depois de 3 anos, V. Ex' avaliar, é uma coisa, 
mas naquele momento, naquelas circunstân
cias, com as pressões, com tudo o que nós 
sabemos perfeitamente, foi o melhor. E a mi~ 
nha consciência é total e absolutamente tran
qüila. Então é isso que eu gostaria de colocar 
para V. Ex-' 

O SR. PRESIDENTE (D~ceu Carneiro)
Quero apenas registrar que nós ouvimos, em 
depoimentos anteriores, o Presidente da Inter~ 
brªs que, tendo citado diversas vezes o EstaM 
tuto, se considerava apenas uma ligação entre 
a empresa e a Petrobrás. Entre a_ subsidiária 
e a Petrobrás, e que sempre apontava como 
o executivo mais importante p9rtanto, -de 
maior responsabilidade o Vice- Presidente, 
que hoje acabou de fazer o seu depoimento. 

Também constatamos aqui, pelo depoi
mento que o Vice~Presidente deu, que este 
também desconhece muitas coisas importan~ 
tes que ocorreram dentro da empresa. E que 
isso, para nós, é um motivo de preocupação, 
inclusive para a análise e o relatório fmal, desde 
que o ncisso interess~ é o aperfeiçoamento 
das instituições, a sua eficiência, e também 
o seu bom desempenho perante a sociedade 
brasileira. 

Dito isto, encerramos-esta reunião, agrade
cendo o depoimento prestado pelo Sr. Jose
mar Ferreira Nascimento. E na próxima sema
na nós retomaremos os depoimentos nos dias 
normais de trabalho que esta Comissão tem~ 
se determinado. 

Está encerrada a reunião. 


